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  วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน	
ได้รับบ้าน	คอนโดมิเนียม	และบริการที่โดนใจ	
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล	
ในท�าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
และเป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญต่อพนักงาน	
สังคม	สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้นรายย่อย





  พันธกิจ
ที่อนันดา	เราไตร่ตรอง	ตั้งใจพัฒนาบุคลากร
และองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยและ
บริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า	
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างโปร่งใส	มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด



ตอบสนองด้วยแนวทางการแก้ ไขปัญหา
การพักอาศัยในเมืองเพื่อสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตคนเมืองท่ีดีขึ้น



อยากให้เมือง
เป็นอย่างไร 
ใช้ชีวิตแบบนั้น
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ปีที่ท�าสถิติสูงสุด
อีกครั้ง

ในปี	2561	
บริษัท	ประสบ
ความส�าเร็จ
เกินความคาดหมาย	

โดยนับว่าเป็นปีที่บริษัท
สามารถสร้างสถิติใหม่
ในส่วนของยอดโอน
เป็นสถิติสูงสุดถึง 
33,171 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 120 
จากปีก่อนหน้า

และมียอดโอนในส่วน
ของลูกค้าต่างชาติที่สามารถ
ท�าสถิติสูงสุดเช่นกัน
ที่	6,300 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 300 
จากปีก่อนหน้า

  ความส�าเร็จในรอบปี
  ของบริษัท
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บริษัทประสบความส�าเร็จในการขายไปยังต่างประเทศ	 โดยมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์	 ในปี	 2561	 
จากการเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนกันยายน	 2556	 ท้ังนี้บริษัทประสบความส�าเร็จในการขายต่างประเทศ 
ท้ังการเปิดตัวโครงการใหม่และโครงการท่ีเปิดขายไปก่อนหน้า	 ด้วยยอดขาย	 10,119	 ล้านบาท	 ในปี	 2561	 
สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถกระจายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

ยอดขาย
ต่างประเทศ

ยอดขายต่างประเทศ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์	
ในปี	2561

10,119 
ล้านบาท

	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561

 1,235 1,256 1,730 3,111 9,775 10,119

ปี

ยอดขาย
(ล้านบาท)
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พันธมิตรที่
แน่นแฟ้น

#1
โครงการ
ร่วมทุน

30
โครงการ	
ณ	ธันวาคม	2561

128,000
ล้านบาท

4
โครงการ
เซอร์วิส	
อพาร์ทเม้นท์	

26
โครงการ
คอนโดมิเนยีม

	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561 ปี

จ�านวนโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ไอดีโอ 
พระราม	9	-	อโศก

ไอดีโอ 
สาทร-วงเวียนใหญ่

ไอดีโอ 
รัชดา-สุทธิสาร

เอลลิโอ 
สาทร	-	วุฒากาศ

ไอดีโอ โมบิ 
สุขุมวิท	อีสต์พอยท์

1
6,800

9
128,000

6
95,000

6
68,800

5
45,600

3
26,000

อนนัดาได้ตกลงร่วมทุนกับมิตซยุ	ฟโูดซงั	ซึง่เป็นหน่ึงในบรษัิทผู้พฒันาอสังหารมิทรพัย์ท่ีมีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น	 
และได้ประกาศร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม	ไอดีโอ	คิว	จุฬา-สามย่าน	โครงการร่วมทุนแรก	ตั้งแต่ 
ปี	2556

ปี	 2561	 บริษัทมีการร่วมทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอีก	 5	 โครงการ	 มูลค่ารวม	 23,000	 ล้านบาท	 และ 
โครงการเซอร์วสิ	อพาร์ทเม้นท์	4	โครงการ	มูลค่ารวม	10,000	ล้านบาท	ส่งผลให้มีมูลค่าพฒันาโครงการร่วมกัน	 
30	โครงการ	สูงถึง	128,000	ล้านบาท
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SOMERSET RAMA 9

ASCOTT THONGLOR

ASCOTT EMBASSY SATHORN

LYF SUKHUMVIT 8

กระจาย
ฐานรายได้

บริษัทยังมีแผนในการกระจายช่องทางรายได้โดยการเพิ่มพอร์ตจากธุรกิจท่ีสร้างรายได้ประจ�าสม�่าเสมอ	 
(Recurring	 Income)	 โดยอนันดามองเห็นโอกาสในการขยายธรุกิจและเป็นการลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเน่ืองในระยะยาว 
จงึได้มีการเริม่ด�าเนนิโครงการเซอร์วสิ	 อพาร์ทเม้นท์ท่ีเป็นการจบัมือกับพนัธมิตรระดบัโลกอย่างด	ิ แอสคอทท์	 ลิมเิต็ด	 
ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเดนซ์ระดับลักชัวรี่ชั้นน�าของโลกโดยมีรางวัลจ�านวนมาก 
การันตี	 โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเซอร์วิส	 อพาร์ทเม้นท์	 5	 โครงการ	 ได้แก่	 
SOMERSET	RAMA	9,	ASCOTT	EMBASSY	SATHORN,	ASCOTT	THONGLOR,	LYF	SUKHUMVIT	8	 
ใจกลางกรุงเทพฯ	และ	โครงการเซอร์วิส	อพาร์ทเม้นท์	ใจกลางเมืองพัทยา
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ผู้น�า
เทคโนโลยี

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของอนันดาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ในเมือง ซึ่งเริ่มแนวคิดตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้อนันดา

สร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติในทกุ ๆ ด้าน 

ทันสมยั ครอบคลุมทัง้ด้านความปลอดภยั ความรวดเรว็ และความสะดวกสบาย  

ตลอดจนการอยู่อาศัย การเดินทาง การท�างาน สุขภาพ และการเงิน 

ส่วนบุคคล

ในปี 2561 บรษิทัได้มส่ีวนร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมผ่านอนนัดา เออร์บันเทค  

กว่า 70 ครั้ง รวมถึงการออกบูธการประชุมทางธุรกิจ การท�างานร่วมกัน 

ในมหาวทิยาลัย กจิกรรมการแบ่งปันความรู ้เป็นต้น เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คน ซ่ึงเป็นระดับผู้บริหาร ประธาน 

กรรมการของบริษัท หน่วยงานรัฐบาล และสตาร์อัพต่างๆ เป็นต้น

จากกลยุทธ์เออร์บันเทคนี ้ อนนัดาก�าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี 

ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งมั่นท่ีจะน�าความคิดริเริ่มใหม่ ๆ  มาใช้เพ่ือ 

ความเจริญรุ ่งเรืองของประเทศไทย ไฮไลท์ส�าคัญของเออร์บันเทค  

ในปี 2561 ได้แก่ SingularityU Thailand Summit, Techsauce Global  

Summit, Digital Thailand Big Bang, CEBIT Asean Thailand, Seedstars  

Asian Summit เป็นต้น

อนันดาให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�าคัญ
ท่ีจะสามารถสร้างความเปล่ียนแปลง	และแก้ ไขปัญหาให้กับธุรกิจ
ในทุก	ๆ	ด้านได้	จึงวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อที่จะผลักดันอนันดา	
ไปสู่ความเป็นเออร์บันเทค
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อนันดามองเห็นโอกาสมากมายที่น�าเสนอในเทคโนโลยีคลาวด์และโมเดลธุรกิจดิจิตอล โดยได้เริ่มด�าเนินการเปล่ียนกระบวนการโอนและตรวจสอบ 

ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชัน่โอนของอนนัดา (ATA) เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ได้แก่ การเรยีนรูข้องเครือ่งผ่านความสามารถในการรู ้จ�าเสียงพูด 

เป็นข้อความและภาพ รวมถึงการออกแบบท่ีเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพ่ือสร้างแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้ชื่นชอบ แอปพลิเคชั่นดังกล่าวท�าหน้าท่ีเป็น 

แพลตฟอร์มส่วนกลางเพ่ือจัดการกบัความไม่สมดลุของข้อมลูซ่ึงเสนอแหล่งข้อมลูเดยีวให้กบัผู้มส่ีวนได้เสียทัง้หมด การด�าเนนิการจะเกดิประสิทธิภาพ  

และลดเวลาในการตรวจสอบ ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จากรายงานที่โปร่งใสและเป็นมืออาชีพที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจาก ATA ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561  

อนันดาได้เริ่มใช้แอปพลิเคชั่นนี้กับโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทแล้วจ�านวน 11 โครงการ

นอกจากนี้	อนันดายังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
รายแรกในประเทศไทยท่ีด�าเนินการสร้างแบบจ�าลอง 
ข้อมูลอาคารเสมือนจริง	(VR)	แบบจ�าลองเสมือนจริง 
ในรูปแบบ	3	มิติ	 (BIM)	 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาแบบจ�าลอง 
ดิจิตอล	 รุ่น	 VR	BIM	ปรับปรุงกระบวนการพัฒนา 
ท้ังหมดช่วยให้ลดท้ังต้นทุนบริหารโครงการและเวลา 
ให้ดียิ่งขึ้น

อนันดาได้รับรางวัล	Enterprise	 Innovation	Award	 
จากแพลตฟอร์มธุรกิจ	IoT	แห่งเอเชยีครัง้ท่ี	24	โดยทาง 
อนันดาได้จัดต้ังทีมงานภายในบริษัทโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 
อนันดาเออร์บันเทค	 เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในการปรับปรุงการ 
จัดการก่อสร้างและกระบวนการโอนซึ่งท้ายที่สุด 
จะน�าไปสู่การลดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง
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การก�ากับดูแล
กิจการ

บริษัทมีความภาคภูมิใจ	จากความมุ่งม่ัน
ต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สุดและโปร่งใส	
โดยได้รบัคะแนนทางด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ในระดับสูงสุด	5	ดาว	เป็นปีที่สองติดต่อกัน
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รางวัลด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์

อนันดามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	สอดคล้องกับ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และความโปร่งใสต่อนักลงทุน	
โดยได้รับรางวลัดีเด่นทางด้านนกัลงทุนสัมพันธ์ในปี	2561	
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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  2561 2560 2559 2558 2557

 ยอดจอง (ล้านบาท)  31,483   34,920   25,175   26,235  20,898

 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (ล้านบาท)  33,171   15,098   15,866   9,598  9,678

สรุปฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)     

 เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด  4,714   2,063   2,683   2,573   2,477 

 สินทรัพย์รวม  41,573   29,904   25,366   20,471  17,088

 หนี้สินรวม  23,584   16,444   14,612   11,743  10,175

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  17,989   13,460   10,754   8,727  6,913

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)     

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  5,905   8,932   9,780   9,598  9,678

 รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า  2,080   2,061   1,243   961  522

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  1,674   1,208   539   45  5

 รายได้รวม  10,555   12,950   12,230   11,025  10,580

 ต้นทุนรวม  6,950   8,053   7,698   6,596  6,402

 กำาไรขั้นต้น  3,605   4,898   4,532   4,430  4,178

 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น  3,086   2,570   2,505   2,152  2,063

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  2,419   1,329   1,501   1,207  1,301

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)     

 มูลค่าบัญชีต่อหุ้น  3.7   4.0   3.2   2.6   2.1 

 กำาไรต่อหุ้น 0.65  0.34   0.42  0.36  0.39 

อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม     

 ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.8  4.8   6.6   6.4   8.8 

 ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  15.4   11.5   15.4   15.4   20.3 

 อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 34.2  37.8   34.4  38.7  37.6 

 อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 22.9  10.3   12.3   10.9   12.3 

 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.2540 0.1275 0.1250 0.1000 0.0980

 หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.3  1.2   1.4   1.3   1.5 

 อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7

  ข้อมูลส�าคัญ
  ทางการเงิน
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 1,301 1,207 1,501 1,329 2,419

 2557 2558 2559 2560 2561

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)

 17,088 20,471 25,366 29,904 41,573

 2557 2558 2559 2560 2561

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

 6,913 8,727 10,754 13,460 17,989

 2557 2558 2559 2560 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 

 0.0980 0.1000 0.1250 0.1275 0.2540

 2557 2558 2559 2560 2561

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

 9,678 9,598 15,866 15,098 33,171

 2557 2558 2559 2560 2561

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (ล้านบาท)

 0.39 0.36 0.42 0.34 0.65

 2557 2558 2559 2560 2561

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

 12.3 10.9 12.3 10.3 22.9

 2557 2558 2559 2560 2561

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)

 2,477 2,573 2,683 2,063 4,714

 2557 2558 2559 2560 2561

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้านบาท)

 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7

 2557 2558 2559 2560 2561

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (เท่า)

 20.3 15.4 15.4 11.5 17.1

 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
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แม้ว่าโลกธุรกิจจะเต็มไปด้วยความท้าทาย	 แต่ความท้าทายเหล่าน้ัน 
ก็สามารถแปรเปล่ียนเป็นแรงผลักดันส�าหรับอนันดา	 และประเทศไทย	 
ในการมองหาโอกาส	 และเสริมสร้างความคิดท่ีก้าวล�้าไปข้างหน้า	 ในปี 
ท่ีผ่านมา	GDP	ของประเทศขยายตัวในอัตราร้อยละ	4	ต่อปี	 นับเป็น 
อัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมา	 
โดยป ัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญของเศรษฐกิจไทยในป ี 	 2561	 ได ้แก ่	 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง	 การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น	 
รวมถงึ	การส่งออกท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีไม่ได้รบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก

  สารจาก
  ประธาน
  กรรมการ
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การเลือกต้ังในปี 2562 จะผลักดนัให้เกดิความต่อเนือ่งของโครงการก่อสร้าง  

และการเร่งอนุมัติงบประมาณส�าหรับโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ทั้งหมดของรัฐบาลไทย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งปัจจัยดังกล่าว 

เปรียบเสมือนเกราะก�าบังที่ป้องกันประเทศไทยจากแรงกระแทกที่รุนแรง 

จากภายนอก รวมถึงสงครามการค้า นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีได้ 

อนมุติัการก่อสร้างเส้นทางขนส่งมวลชนใหม่ ระยะทางรวม 112 กโิลเมตร  

มูลค่าการลงทุนรวม 232,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

และคาดว่าจะเปิดให้บริการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นับเป็นสัญญาณบวก 

ส�าหรับอนันดาในการขยายขอบเขตการด�าเนินกลยุทธ์ท่ีเน้นท่ีพักอาศัย 

ตามแนวรถไฟฟ้า และเดินหน้าสร้างโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

ในอนาคต

อนนัดาเชือ่ว่าการเปล่ียนแปลงและการพลิกผันทางธรุกจิจะถาโถมเข้ามา 

อย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบท่ีรุนแรงย่ิงขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ การรับมือกับความท้าทายเหล่านี้จะต้องมีความคล่องตัวทางธุรกิจ 

และการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ 

พร้อมในการรบัมอืกบัความท้าทายท่ีกล่าวมาข้างต้น เราได้ปรบัใช้กลยุทธ์ 

เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง (Ananda UrbanTech) ซึ่งช่วย 

ให้เราก้าวสู่การเป็นบริษัทท่ีเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

ของประเทศไทย โดยกลยุทธ์นี้ได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น 

ของอนันดาที่จะฉีกกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัยแบบเดิม ๆ เพื่อยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของคนเมืองในสังคมไทย

บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบัติตามพันธสัญญาของบรษิทั รวมถงึ ขยายพันธสัญญา 

ไปสู่ชุมชนในวงกว้าง โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการของมูลนิธิที่ 

อยู่อาศัยเพ่ือมนุษยชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

อกีท้ังยังสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือสังคมทัง้ในและนอกกระบวนการด�าเนนิธุรกจิ  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ อนันดายัง

คงมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์นวตักรรมในปี 2561 โดยได้ประกาศใช้กลยุทธ์ 

ภายใต้แนวคิดการเป็นบริษัทแห่งเทคโนโลยีเพื่อชีวิตคนเมือง ซึ่งอนันดา 

ได้น�าแนวคิดนี้มาใช้เป ็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมสาธารณ 

ประโยชน์กว่า 70 กิจกรรม ในปี 2561 เช่น การเป็นพันธมิตรกับบริษัท 

ด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดงานสัมมนาโดย

เชิญกูรูระดับโลกมาที่กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน  

และปรบัปรงุระบบนเิวศทางเทคโนโลยี ซ่ึงได้แก่ งาน Techsauce Global  

Summit, งาน Digital Thailand Big Bang, งาน CEBIT ASEAN Thailand  

และ งาน Seedstars Asian Summit เป็นต้น นอกจากนี้ อนันดา  

และประธานการจัดประชุมแห่งประเทศไทย (TOR) ได้ร่วมกันจัดงาน  

"How Cambridge, Berkeley and Stanford Do Tech Transfer"  

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก 3  

มหาวิทยาลัยชัน้น�าของโลก ทีไ่ด้แบ่งปันแนวปฏิบัติของการจัดการทรพัย์สิน 

ทางปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีแก่ผู้น�านกัศกึษา และ 

นักเรียนในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในคร้ังนี้  

เพ่ือผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีจ�าเป็นต่อความส�าเร็จของโลกในอนาคต ซ่ึงสามารถเริ่มต้นจาก 

มหาวิทยาลัย และประยุกต์ไปสู่ภาคธุรกิจ รวมถึง สังคมไทยในภาพรวม  

ตามล�าดับ

ผมขอแสดงความยินดีกับคณะท�างานของอนันดาทุกท่านท่ีร่วมแรง 

ร่วมใจในการรักษาอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประเมินโดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับสูงสุดห้าดาว และขอแสดง 

ความชื่นชมกับ การได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นแห่งปีจากตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรายึดถือในหลักการก�ากับดูแลกิจการและ 

นักลงทุนสัมพันธ์อย่างจริงจัง โดยรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่มีผู้เล็งเห็นถึง 

ความตั้งใจจริงนี้ของเรา  

ในนามของบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) ผมขอขอบคณุ 

ผู้ถอืหุน้ ลูกค้า สถาบันการเงิน ส่ือมวลชน และพันธมติรทางธุรกจิทุกท่าน  

ท่ีได้ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมาจนท�าให้เราก้าวสู ่ 

ความส�าเรจ็ในปัจจุบันได้อย่างเต็มภาคภมู ิ และขอขอบคณุคณะกรรมการ  

ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ท่ีได้ทุ่มเทสรรพก�าลัง ทั้งแรงกาย และ 

แรงใจ จนท�าให้บริษัทสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง เพ่ือยกระดับ 

คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพ และร่วมกันน�าพาให้บริษัท 

ก้าวสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ	
บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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ปี	 2561	 นับเป็นปีที่มีความส�าคัญยิ่ง	 เนื่องจากบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจมา 
ครบ	 20	 ปี	 ด้วยความมุ่งมั่นในการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านปณิธาน	 
'Built	 to	Last'	ผสานกับความแข็งแกร่งและการมีวินัยทางการเงิน	 
รวมถึงการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจาก	 มิตซุย	 ฟูโดซัง	 ซึ่งเป็นพันธมิตรหลัก 
ทางธุรกิจ	ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนยอดโอนท้ังหมด 
เพิ่มมากขึ้นถึง	 5	 เท่า	 ในช่วงเวลา	 6	 ปีที่ผ่านมา	 นับตั้งแต่เสนอขายหุ้น 
ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในปี	2555	

  สารจาก
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
  และประธาน
  เจ้าหน้าที่บริหาร
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ในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้สร้างสถติิใหม่ขึน้มากมาย กล่าวคอื ด้านยอดโอน 

ท่ีสร้างสถิติสูงสุดเป็นจ�านวน 33,171 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนถึง 

ร้อยละ 120 ยอดขายต่างประเทศยังท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

เป็นจ�านวน 10,119 ล้านบาท โดยที่ลูกค้าชาวต่างชาติยังคงแสดงถึง 

ก�าลังซ้ือท่ีแข็งแกร่งผ่านยอดโอนในส่วนของลูกค้าต่างชาติที่สูงถึง  

6,300 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 300 จากปีก่อนหน้า อีกทั้งในด้าน 

ยอดขายจากการเปิดตัวโครงการใหม่ และโครงการที่ได้เปิดขายไปแล้ว  

อนันดายังครองอันดับหนึ่ งในฐานะผู ้ พัฒนาคอนโดมิ เนียมใกล ้

สถานีรถไฟฟ้าระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 อีกด้วย

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�านวน 10,555 ล้านบาท  

ปรับตัวลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก ่อนหน้า อย่างไรก็ตาม  

ก�าไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้ามีมูลค่ารวมสูงถึง 2,341 ล้านบาท  

ซ่ึงลักษณะการด�าเนินธุรกิจแบบโครงการร่วมทุนถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก 

ทีส่ร้างการเติบโตให้กบับรษิทัในระยะยาว อกีทัง้ ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้ 

ของบริษัทในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 82 จากปีก่อนหน้า สู่ระดับสูงสุด 

เป็นประวัติการณ์ที่จ�านวน 2,419 ล้านบาท

ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร การพัฒนาการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 

คือส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุด บนกรอบวินัยทางการเงินผนวกกับยุทธศาสตร์ 

การด�าเนนิงานของบรษิทั ส่งผลให้บรษิทัสามารถครองอนัดบัหนึง่ในฐานะ 

ผู้พัฒนาคอนโดมเินยีมใกล้สถานรีถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนือ่ง โดยท่ีก้าวต่อไป 

ของบริษัท คือ การมุ ่งมั่นท่ีจะครองอันดับหนึ่งในภาคอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพย์

อนันดาสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันได้  

ส่วนหนึ่งก็ด้วยพลังแห่งนวัตกรรม จากการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ 

การใช้นวัตกรรมเพ่ือช่วยสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจในหลากหลายด้าน  

อนนัดาจึงได้พัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรม กล่าวคอื Ananda UrbanTech  

ตั้งแต่ปี 2560 โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ 

บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีในตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริษัท 

มุ่งมั่นที่จะน�าเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ 

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ อนันดายังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการประชุม Singularity  

University Summit ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็น 

ประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่ของการน�าเอาแนวคิดท่ีล�้าสมัยและ 

เทคโนโลยีที่จะสร้างการเปล่ียนแปลงมาใช้ในประเทศไทย โดยจะช่วย 

ยกระดับทั้งในด้านนโยบายและการวางกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทย  

รวมถึงดึงดูดผู้น�าทางธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคให้เข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทไทยอีกด้วย

บริษัทได้ด�าเนินยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมแหล่งรายได้ และเพ่ิมสัดส่วน 

รายได้ประจ�าด้วยการพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 5 โครงการ   

ในกรุงเทพและพัทยา โดยได้จับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง  

The Ascott Limited ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเดนซ ์

ระดับลักชัวรี่ชั้นน�าของโลกที่มีรางวัลการันตีเป็นจ�านวนมาก สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุนของอนันดาท่ีจะต้องคัดสรร 

พันธมติรท่ีดทีีสุ่ดในกลุ่มอตุสาหกรรม โดยโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 

แห่งแรกนั้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 และ 

มีแผนที่จะขยายการก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อีกหลายโครงการ 

ในระยะต่อไป

อนันดายังคงมุ่งมั่นและยินดีย่ิงท่ีจะสานต่อและกระชับความสัมพันธ์กับ 

มิตซุย ฟูโดซัง ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัท ด้วยการ 

ประกาศการร่วมทุนเพิ่มเติมในโครงการคอนโดมิเนียม 6 โครงการ และ 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้ง 

ส้ิน 33,000 ล้านบาท ท�าให้จ�านวนโครงการร่วมทุนทั้งหมดระหว่าง 

บริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 

โครงการรวมทั้งสิ้น 128,000 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายการเปิดตัวโครงการใหม่เป็นจ�านวน  

38,000 ล้านบาท สอดคล้องกับวงจรเงินลงทุนตามปกติของบริษัทเพื่อ 

รองรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว

ในการนี ้ผมใคร่ขอขอบคณุลูกค้า คูค้่า ผู้ถอืหุน้ พนกังาน สถาบันการเงิน 

ต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากปราศจากทุกท่านแล้ว บริษัท 

คงไม่สามารถประสบความส�าเร็จดังท่ีกล่าวมานี้ได้ ทั้งนี้ ด้วยแรง 

สนับสนุน ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และ 

ความคิดสร้างสรรค์ของท่านท้ังหลาย เราจึงเป็นบริษัทที่ยังคงยืนหยัด 

ขับเคลื่อนการตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)



การประกอบธุรกิจ
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ภาพรวม
อุตสาหกรรม

ปี 2561 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ได้รายงานอุปทาน 

ท่ีเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นจ�านวน 125,118 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3 จากปี 2560 ท่ีมีจ�านวน 114,477 หน่วย  

โดยคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 59.4 ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม หากคิดเป็นมูลค่าการเปิดโครงการใหม่ 

แล้ว พบว่ามีจ�านวน 565,811 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.1 จากปี 2560 ซ่ึงมีมูลค่า 441,661 ล้านบาท โดยราคาเฉล่ียต่อหน่วยของโครงการท่ี

เปิดใหม่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 อยู่ที่ระดับ 4.52 ล้านบาท จากระดับ 3.86 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการ 

พัฒนาสินค้าระดับราคาปานกลางถึงสูงเป็นส�าคัญ 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ไทยในปี	 2561	 ยังคงเติบโตต่อเน่ือง	 ท่ามกลางปัจจัยท้าทาย 
หลายประการท้ังภายในและภายนอกประเทศ	 ความต้องการของตลาดยังคงเติบโตในอตัราท่ีใกล้เคยีงกบัอปุทาน	 
แนวโน้มด้านราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น	 ในขณะท่ีกลุ่มผู้ซื้อได้ขยายวงกว้างออกไปยังตลาดนอกประเทศ	 
ด้านบริษัทต่างชาตินั้นให้ความสนใจในการร่วมลงทุนกับผู้พัฒนาโครงการในไทยอย่างต่อเนื่อง

  ภาวะอุตสาหกรรม
  และการแข่งขัน
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ทางด้านอุปสงค์หรือยอดขายโดยรวมในปี 2561 มีจ�านวน 120,577 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.4 จากปี 2560 โดยส่วนใหญ่มาจากยอดขาย 

คอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 25.8 และร้อยละ 10.5 ตามล�าดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 6.3  

มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร   

จ�านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2561 จ�านวน 125,118 หน่วย ขณะท่ีอุปสงค์โดยรวม มีจ�านวน 120,577 หน่วย ส่งผลให้อุปทานคงเหลือท้ังตลาด  

เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 2.3 จากส้ินปี 2560 ท่ีมีจ�านวน 195,227 หน่วย เป็น 199,768 หน่วย ณ ส้ินปี 2561 โดยจ�าแนกรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

• คอนโดมิเนียม มีอุปทานคงเหลือท่ีระดับ 81,000 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า 

• ทาวน์เฮ้าส์ มีอุปทานคงเหลือในระดับ 63,222 หน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า

• บ้านเดี่ยว มีอุปทานคงเหลือในระดับ 35,432 หน่วย ลดลงร้อยละ 4.2 จากปีก่อนหน้า
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อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าจ�านวนอุปทานคอนโดมิเนียมคงเหลือของโครงการที่มีระยะห่างไม่เกิน 300 เมตร ยังคงต�่ากว่าอุปทาน 

คงเหลือของโครงการที่มีระยะห่างมากกว่า 300 เมตร จากรถไฟฟ้า ทั้งในกลุ่มราคาขายที่ 1-3 ล้านบาท และสูงกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ท�าเลที่ตั้งเป็นปัจจัยส�าคัญในการขาย 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) และ 

 ANANDA MARKET INTELLIGENCE

สต็อกคอนโดมิเนียม	เปรียบเทียบตามระยะทางจากรถไฟฟ้า

ราคา 1-3 ล้านบาท 
: 50,000 ยูนิต

ราคา > 3 ล้านบาท 
: 31,000 ยูนิต

ระยะทาง	<	300	เมตร

10,000	ยูนิต 

25%
ระยะทาง	>	300	เมตร

40,000	ยูนิต	

75%

ระยะทาง	<	300	เมตร

11,000	ยูนิต 

35%
ระยะทาง	>	300	เมตร

20,000	ยูนิต	

65%
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ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) และ 

 ANANDA MARKET INTELLIGENCE

ศักยภาพในการแข่งขัน
ของบริษัท	และส่วนแบ่ง
ทางการตลาด

อนนัดาเป็นผู้น�าในการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินยีมในประเทศไทย ซ่ึงมหีลักการลงทุนทีเ่น้นพัฒนาโครงการใกล้สถานรีถไฟฟ้า รวมถงึ 

มแีบรนด์ท่ีหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย แบรนด์แอชตัน ไอดโีอ ควิ ไอดโีอ โมบิ และไอดโีอ ท่ีมรีะยะห่างจากรถไฟฟ้า  

300 เมตร แบรนด์เอลลิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร และแบรนด์ยูนิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า มากกว่า 600 เมตร นอกจากนี้ 

บริษัทยังพัฒนาโครงการแนวราบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

อนันดายังคงรักษาการเป็นผู้น�าในตลาดคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า โดยมีจ�านวนยูนิตที่ขายได้ในช่วงปี 2559 ถึง ปี 2561 และมีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 

ไม่เกิน 300 เมตร เป็นจ�านวนสูงที่สุด คือ 7,123 ยูนิต โดยที่อนันดามีเป้าหมายระยะยาวที่ยังจะคงรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดคอนโดมิเนียม 

ติดรถไฟฟ้า และขยายฐานรายได้ไปในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ�าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อันดับหน่ึงในยอดขายคอนโดมิเนียมท่ีมีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน	300	เมตร	
โดยพิจารณาจากจ�านวนยูนิตที่ขายได้ในช่วงปี	2559-2561

7,123

6,285

4,204

3,286

2,613
2,402 2,001

582

แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมยังคงมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะในเขต 
กรงุเทพฯ	 ชั้นใน	 และเขตรอบกรุงเทพฯชั้นในที่มีอุปทานใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
อย่างไรก็ตาม	ท�าเลที่ตั้งยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญในการขาย	อีกทั้ง	ความต้องการ 
และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายและเป็นปัจเจก	 ท�าให้ผู้พัฒนา 
โครงการต้องเร่งพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจในด้าน 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม โครงการบ้านจัดสรร 

และทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยบริษัทและ 

บริษัทในเครือได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ แอชตัน  

ไอดีโอ คิว เวนิโอ ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ เอลลิโอ และ ยูนิโอ โดยเน้นการ 

เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 

ของผู้พักอาศัย ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ บริษัท 

และบรษิทัในเครอืได้พัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอร ิอาร์เด้น  

เอโทล และยูนิโอ ทาวน์ ด้วยแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า

บริษัทเน้นรูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว โดย 

ก่อนการซื้อที่ดิน บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในด้านท�าเลที่ตั้ง  

การตลาด ราคาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์กระแสเงินสด 

โดยละเอยีด เพ่ือพิจารณาเลือกท่ีดนิท่ีมีศกัยภาพและสามารถน�ามาพัฒนา 

ได้ในทันทีหรอืในระยะเวลาอนัใกล้ นอกจากนี ้บรษิทัยังพัฒนานวตักรรม 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมและตอบโจทย์ลูกค้าในทุก 

ไลฟ์สไตล์

บรษิทัด�าเนนิงานโดยมพัีนธมติรหลักคอืกลุ่มบรษิทั มติซุย ฟูโดซัง จ�ากดั  

ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยสร้าง 

ความแขง็แกร่งอย่างต่อเนือ่งมาต้ังแต่ปี 2556 กล่าวคอื ได้มกีารน�านวตักรรม 

ชัน้น�ามาใช้ในการออกแบบและการก่อสร้างโครงการของบรษิทั ซ่ึงท�าให้ 

เกดิประสิทธิภาพมากขึน้ ต้นทนุลดลง รวมถงึมดีไีซน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีการพัฒนาโครงการร่วมกัน 

ทั้งหมด 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 128,000 ล้านบาท

นอกจากการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนและการสร้างฐานลูกค้าท่ีแข็งแกร่ง 

ภายในประเทศแล้วบริษัทยังมีการขยายการขายไปยังต่างประเทศอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่มีก�าลังซื้อสูง เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์  

ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 บริษัท 

มียอดขายจากผู้ซ้ือต่างประเทศอยู่ที่ 10,119 ล้านบาท นอกจากนี้  

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 4 โครงการด้วยความ 

ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�าระดับโลก ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด ในท�าเล 

ศักยภาพสูงของกรงุเทพฯ เพ่ือสร้างรายได้ประจ�าอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการด�าเนินงานและ 

กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ท้ังภายในและ 

ภายนอกประเทศ และได้มีการน�านโยบายและกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติเพื่อ 

พัฒนาการด�าเนินงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย

บรษิทัเน้นย�า้ในเรือ่งวินยัทางการเงินมาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสร้างความแขง็แกร่ง 

ของบริษัทอย่างย่ังยืน โดยมีนโยบายด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 

เจ้าของอยู่ในระดับ 1 เท่า รวมถึงมีการส�ารองเงินสดอยู่ในระดับสูง และ 

แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทในเครือของอนันดา ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ 

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด บริษัท ดิเอเจ้นท์  

(พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด และบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กลุ่มธรุกจิไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย บรษิทั พีระเซอร์กติ  

วัน จ�ากัด บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด  

และ บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด โดยที่บริษัทในเครือทั้งหมด มีการท�างาน 

สอดประสานกนั เพ่ือสนบัสนนุและขบัเคล่ือนการด�าเนนิธุรกจิของอนนัดา 

ในภาพรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) ยังคงมุง่มัน่ในการรกัษา 

ความเป็นผู้น�าในการสร้างคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า พัฒนาโครงการ 

บ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการสร้าง 

รายได้ประจ�า บนกรอบนโยบายของการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อสร้าง 

ความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังคง 

มุ่งเน้นการพ�ฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อน 

หลักที่ส�าคัญของบริษัท และเน้นย�้าการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ

  นโยบายและภาพรวม
  การประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	วัน	จ�ากัด		
100.00%

บริษัท	บ้านนิราวานา	จ�ากัด	
100.00% /1

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	ทู	จ�ากัด		
100.00%

บริษัท	เฮลิกซ์	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	7	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	10	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	เจวี	-	โค1	จ�ากัด	
99.80%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	14	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	18	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	19	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	20	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	21	จ�ากัด	
 99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	22	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	23	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	25	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	26	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	27	จ�ากัด		
99.70%

บริษัท	เอเอช	-	เอสพีวี	5	จ�ากัด		
99.70% 

หมายเหตุ :

/1 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด 

/2 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน�้า จ�ากัด 

/3 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ�ากัด 

 ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จ�ากัด 

/4 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ถือหุ้นโดย ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ�ากัด 

/5 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ�ากัด 

/6 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแพค1 จ�ากัด 

/7 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด 

/8 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากัด 

/9 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด 

/10 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด 

/11 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จ�ากัด 

 ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด

/12 Ananda SU Ltd.ถือหุ้นโดยบริษัท เออร์บันเทค เวนเจอร์ส จ�ากัด

/13 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด 

/14 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 179,998 หุ้น 

 หรือ ร้อยละ 49.31และถือหุ้นโดย บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด จ�านวน 185,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 50.69

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	เสนานิคม	จ�ากัด		
74.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	ราชปรารภ	จ�ากัด	
74.00% /2

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	สะพานควาย	ทู	จ�ากัด		
62.50%	/3

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	บางนา	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	ชิดลม	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	เตาปูน	จ�ากัด	
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	ท่าพระ	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	เพชรบุรี	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	อุดมสุข	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	วงเวียนใหญ่	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	วุฒากาศ	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	สุทธิสาร	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	ทองหล่อ	จ�ากัด		
51.00% /4

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	รามค�าแหง	จ�ากัด		
51.00% /5

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	อุดมสุข	ทู	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	สะพานควาย	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	อโศก	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	ราชเทวี	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	สามย่าน	จ�ากัด		
51.00%

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	บางนา	ทู	จ�ากัด	
51.00% /6

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	ช่องนนทรี	จ�ากัด		
51.00% /7

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	พระรามเก้า	จ�ากัด		
51.00% /8

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	วิคตอรี่โมนูเม้น	จ�ากัด		
51.00% /9

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	บางจาก	จ�ากัด		
51.00% /10

บริษัท	อนันดา	เอ็มเอฟ	เอเชีย	พระรามเก้า	ทู	จ�ากัด		
74.00% /11

บริษัท	เอเอ็มเอช	รัชดา	จ�ากัด	
99.80%

บริษัท	เอเอ็มเอช	สาธร	จ�ากัด	
99.70%

บริษัท	เอเอ็มเอช	สุขุมวิท	59	จ�ากัด	
99.70%

บริษัท	เอเอ็มเอช	สุขุมวิท	8	จ�ากัด	
99.70%

บริษัท	ดิเอเจ้นท์	(พรอพเพอร์ตี้	เอ็กซ์เพิร์ท)	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	เอดีซี	-	เจวี	15	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	เอกซ์โพเนนเชียล	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	เดอะเวิร์คส์	คอมมิวนิตี้	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	
99.98%

บริษัท	ไอดีโอ้	คอนโด	วัน	จ�ากัด	
99.80%

บริษัท	อนันดา	เอแพค1	จ�ากัด	
56.00%

บริษัท	แอชตัน	สีลม	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	แอชตัน	อโศก	พระราม	9	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	ไอดีโอ	คิว	วิคตอรี่	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	อนันดา	เอแพค	บางจาก	จ�ากัด	
99.00%

บริษัท	อนันดา	เอแพค	พระรามเก้า	ทู	จ�ากัด	
86.50%

บริษัท	ไอดีโอ	โมบิ	รางน�้า	จ�ากัด	
51.00%

บริษัท	ไอดีโอ	คิว	สุขุมวิท	36	จ�ากัด	
51.00%

บริษัท	ไอดีโอ	นิว	พระราม	9	จ�ากัด	
51.00%

บริษัท	เออร์บันเทค	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	
100.00%

Ananda	SU	Ltd.	/12
51.00%

บริษัท	อนันดา	แอนด์	พาร์ทเนอร์	สะพานควาย	วัน	จ�ากัด	
60.00%

บริษัท	บลู	เด็ค	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	พีระ	เซอร์กิต	วัน	จ�ากัด	
100.00%

บริษัท	พีระ	อาร์ที	คาร์ท	จ�ากัด	
100.00% /13

บริษัท	พีระ	คาร์ท	จ�ากัด		
49.31% /14

กลุ่มพฒันาอสังหารมิทรพัย์ กลุ่มไลฟ์สไตล์กลุ่มการลงทนุและการบรกิาร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
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Generation C

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม

ธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

โครงการคอนโดมิเนียม

บริษัทมุ ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู ่ใกล้กับสถาน ี

รถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เป็น “ค�าตอบส�าหรับชีวิตคนเมือง”  

ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีการเดินทางเชื่อมโยงด้วยระบบขนส่ง 

มวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้ศึกษาและจ�าแนกผลิตภัณฑ์โดยมีปัจจัยตามระยะห่างจาก 

สถานรีถไฟฟ้าต้ังแต่ 0 - 300 เมตร 301 - 600 เมตร และ 600 เมตรขึน้ไป  

และได้มีการสร้างสรรค์แบรนด์โดยศึกษาจากความต้องการและ 

ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะตัวในปัจจุบัน

บริษัทมีแนวคิดในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท กล่าวคือ กลุ่ม  

“Generation C” ซ่ึงเป็นการแบ่งตามพฤติกรรมและวถีกีารใช้ชวีติ ท้ังยัง 

เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ท�าให้ “มีชีวิตที่สร้างสรรค์กับความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น” กลุ่ม GEN C มีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย C's ดังนี้

 Cash Smart: ฉลาดบริหารเงิน มีความรู ้ ความสามารถที่จะ 

  ใช้เงินท�างาน

 Control: สามารถที่จะจัดการเวลาและชีวิตของตัวเอง เพ่ือ 

  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 Casual: มีความสมดุลในการใช ้ชีวิตระหว ่างงานและ 

  เรื่องส่วนตัว ในแบบ Work Hard Play Harder

 Creativity: สนใจรายละเอยีด ใส่ใจกบัเรือ่งศลิปะ การออกแบบ 

  ท่ีสวยงาม และส่ิงทีท่�าให้ชวีติมคีวามสุนทรย์ีมากขึน้

 Connect: ใช ้ชี วิตแบบออนไลน์เ พ่ือเข ้าถึงข ่าวสารและ 

  การพูดคุยกับคนรอบข้าง ท�าให้ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา 

  และระยะทางกลายเป็นเรื่องที่เล็กลง

 Convenience: นิยมการใช้ชีวิตสะดวกสบายและไม่เสียเวลา 

  กับส่ิงที่คิดว่าไม่จ�าเป็น รู ้จักใช้เทคโนโลยี เช่น  

  แอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และชอบใช้ชีวิต 

  อยู่ติดรถไฟฟ้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  และผลิตภัณฑ์
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Ananda Investment Principle

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมของอนันดา

SUPER	
VALUE-RANGE

 

ระยะห่างจากรถไฟฟ้า

300
เมตร

~	600
เมตร

แนวราบ แนวราบ
~	600
เมตร

300
เมตร
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ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 6 โครงการดังนี้

THE GEM OF SATHORN

ย่านท่ีเปี ่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดั้งเดิม 

แฝงไปด้วยพ้ืนทีท่ี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่  

ท�าเลท่ีเชื่อมสู่กรุงเทพฯชั้นในอย่างสะดวก 

รวดเร็ว แต่ได้ความเงียบสงบของย่านฝั่งธนฯ  

ใกล้ทั้งใจกลางย่านธุรกิจอย่างสาทร-สีลม  

และสถานศึกษาส�าคัญ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ 

ศักยภาพที่มีโอกาสขยายและเติบโตในอนาคต

รายละเอียดโครงการ: 
ห้องชุดพักอาศัยสูง 28 ชั้น 
508 ยูนิต

เปิดโครงการ: 
มีนาคม 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 
140 เมตร 
จากสถานี BTS วงเวียนใหญ่

01 ไอดีโอ 
สาทร-วงเวียนใหญ่

THE LIVING WAVE

โครงการถูกออกแบบในสไตล์ Beach Club  

รมิทะเล ให้ผู้อยู่อาศัยได้ปลีกตัวจากความวุน่วาย 

สู่การพักผ่อนท่ีสมบูรณ์แบบ บนพ้ืนทีส่่วนกลาง 

กว่า 1 ไร่ พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกมากมาย

EVOLVE YOUR 24

ท�าเลท่ีห่างความวุ่นวาย เดินทางสะดวกสบาย  

บนจุดกึ่งกลางของศูนย์กลางทางธุรกิจใหม่ 

อย่าง พระราม 9 และแหล่งไลฟ์สไตล์ท่ีไม ่

หลับใหลของย่านรชัดา-สุทธสิาร ให้ผู้อยู่อาศยั 

เชื่อมต่อไปสู่ที่ต่าง ๆ และวิถีชีวิตแบบใหม่ได้

ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดโครงการ: 
อาคารชุดพักอาศัย 5 อาคาร สูง 8 ชั้น 
รวม 992 ยูนิต

เปิดโครงการ: 
มีนาคม 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 
600 เมตร 
จากสถานี BTS แบริ่ง

รายละเอียดโครงการ: 
อาคารชดุพักอาศยั 1 อาคาร สูง 24 ชัน้ 
410 ยูนิต

เปิดโครงการ: 
กันยายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 
450 เมตร 
จากสถานี MRT สุทธิสาร

02

04

ยูนิโอ 
สุขุมวิท 72 เฟส 2

ไอดีโอ  
รัชดา-สุทธิสาร

NEW URBAN ENERGY

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของการอยู่อาศัย  

บนท�าเลศักยภาพอย่าง พระราม 9 รายล้อม 

ด้วยอาคารส�านักงานและห้างสรรพสินค้า 

ขนาดใหญ่ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลาย 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน

รายละเอียดโครงการ: 
อาคารชดุพักอาศยั 1 อาคาร สูง 36 ชัน้ 
1,232 ยูนิต
อาคารชดุเพ่ือการค้า 1 อาคาร สูง 2 ชัน้
อาคารชดุทาวน์วลิล่า 1 อาคาร สูง 4 ชัน้

เปิดโครงการ: 
มิถุนายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 
450 เมตร 
จากสถานี MRT พระราม 9

03 ไอดีโอ 
พระราม 9 – อโศก
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TWIST TO BE EASY

ต่อติดชวีติได้ง่ายในทุกด้านทัง้ Live-Work-Play  

ด้วยท�าเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขยีว ท้ังยังแวดล้อม 

ด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวก นอกจากนี้ การ 

ออกแบบห้องพักอาศัยและส่ิงอ�านวยความ 

สะดวกในตัวโครงการยังช่วยให้ผู ้อยู ่อาศัย 

พักผ่อนได้ง่ายและในทันที

ICONIC SMART LIVING

ด้วยแนวคดิการอยู่อาศยัแห่งอนาคต ท่ีสอดแทรก 

องค์ประกอบธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกนั  

ท้ังดีไซน์และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

เพ่ือขยายมิติแห่งการอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบ 

ยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการ: 
อาคารชดุพักอาศยั 2 อาคาร อาคาร A สูง 
41 ชัน้ อาคาร B สูง 35 ชัน้ รวม 1,161 ยูนติ

เปิดโครงการ: 
กันยายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 
470 เมตร 
จากสถานี BTS วุฒากาศ

รายละเอียดโครงการ: 
อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร 
สูง 32 ชั้น (2 ตึก) 1,162 ยูนิต

เปิดโครงการ: 
พฤศจิกายน 2561

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 
250 เมตร 
จากสถานี BTS บางนา

05

06

เอลลิโอ 
สาทร-วุฒากาศ

ไอดีโอ โมบิ 
สุขุมวิท อีสต์พอยท์

การร่วมทุนกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ

ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามข้อตกลงเพ่ือการร่วมทุนกับกลุ่ม บริษัท  

มติซุย ฟูโดซัง จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัอสังหารมิทรพัย์รายใหญ่ทีสุ่ดรายหนึง่ 

ในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือร่วมกนัพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ในประเทศไทย  

ด้วยความต้ังใจในการน�าความรูป้ระสบการณ์ และความเชีย่วชาญใหม่ๆ  

มาด�าเนินธุรกิจร่วมกัน อันน�ามาซ่ึงการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทย 

สู่ระดับสากล

โดย ในปี 2561 บริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีการลงนามพัฒนาโครงการ 

คอนโดมเินยีมร่วมกนั 5 โครงการ ประกอบด้วย ไอดโีอ สาทร-วงเวียนใหญ่  

ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท  

อีสต์พอยท์ และไอดีโอ คิว สะพานควาย และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  

4 โครงการ คือ แอสคอทท์ ทองหล่อ แอสคอทท์ เอ็มบาสซี สาทร  

ซัมเมอร์เซท พระราม 9 และเอลวายเอฟ สุขุมวิท 8 คิดเป็นมูลค่า  

9 โครงการ 33,000 ล้านบาท ท�าให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและมิตซุย  

ฟูโดซัง มีการพัฒนาโครงการร่วมกันทั้งหมด 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 

รวม 128,000 ล้านบาท

โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส ์

บริษัทมีโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และความต้องการ 

ในทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยราคาขายครอบคลุมต้ังแต่ 2.5 ล้านบาท ถึง  

30 ล้านบาทต่อหลัง ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ อาร์เด้น เอโทล  

และยูนิโอทาวน์ โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดตัวกลุ่มโครงการแนวราบ 

ภายใต้แบรนด์ “เอโทล” (Atoll) เป็นกลุ่มแรก มุง่เน้นการพักผ่อนส�าหรบั 

ผู้อยู่อาศัย ด้วยคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่และสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน  

โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาทต่อหลัง

ในปี 2558 บริษัทเปิดตัวแบรนด์ “อาร์เด้น” (Arden) เป็นโครงการ 

ทาวน์เฮ้าส์ต้ังอยู่บนท�าเลศักยภาพในกรุงเทพฯ โดยมีราคาขายอยู่ท่ี 

ประมาณ 7.5 ล้านบาท ถึง 18 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาโครงการแนวราบระดับ Luxury ภายใต้ 

แบรนด์ใหม่ “อาร์เทล” (Artale) ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 17 ล้านบาทและ  

30 ล้านบาท และยังได้เปิดตัวโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “แอริ” 

(Airi) ที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 11 ล้านบาท

ในปีเดียวกัน บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของอนันดา  

ได้พัฒนาโครงการแนวราบกลุ่มใหม่ ภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอ ทาวน์”  

(Unio Town) ซึ่งมีราคาเริ่มต้นประมาณ 2.59 ล้านบาท

ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร บรษิทัได้แต่งต้ัง บรษิทั เฮลิกซ์ จ�ากดั  

ซ่ึงเป็นบรษิทัในเครอืของอนนัดา ในการเป็นผู้ด�าเนนิการก่อสร้างหลักของ 

โครงการ เพ่ือเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนผู้รบัเหมาและลดความเส่ียง 

จากการพึ่งพิงผู้รับเหมาภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
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โครงการแนวราบของบริษัทสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้

ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการแนวราบ 6 โครงการ ดังนี้

ทาวน์โฮมของคนรุ่นใหม่ ท่ีชื่นชอบความเป็น 

ส่วนตัว เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอย 

ท่ีคุ้มค่า ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนกลางท่ีมีพ้ืนที่ 

สี เขี ยวขนาดใหญ ่ เ พ่ือ ได ้ สัม ผัสใกล ้ชิด 

ธรรมชาติ

พื้นที่โครงการ:  
11-3-73.3 ไร่

เปิดโครงการ: 
มิถุนายน 2561

01 ยูนิโอ ทาวน์ 
เพชรเกษม 110

ด้วยแนวคิดท่ีต้องการให้บ้านดูผสมกลมกลืน 

ไปกับธรรมชาติ กับพื้นที่สวนส่วนกลางที่เน้น 

การปลูกต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่นและเติมเต็มการ 

ใช้ชีวิตได้ทุกวัยพื้นที่โครงการ:  
22-3-17 ไร่่

เปิดโครงการ: 
กันยายน 2561

พื้นที่โครงการ:  
16-0-61 ไร่่่

เปิดโครงการ: 
กันยายน 2561

02

03

ยูนิโอ ทาวน์ 
ศรีนครินทร์-บางนา

ยูนิโอ ทาวน์ 
สวนหลวง-พัฒนาการ

ทาวน์โฮมที่เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับการใช ้

ชีวิต เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า  

และการออกแบบที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติ

LUXURY

HIGH-END

MID-SCALE



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  039  

ด ้วยแนวคิดในการถ ่ายทอดมุมมองการ 

สร้างงานศิลปะ พิถีพิถันในทุกรายละเอียด  

การออกแบบที่มีกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ ่น  

สร้างความงามของการอยู ่อาศัยแบบไม่มี 

กรอบจ�ากัด

พื้นที่โครงการ:  
22-2-00 ไร่

เปิดโครงการ: 
กันยายน 2561

04 แอริ 
พระราม 2

ทุกองค์ประกอบในการอยู่อาศัยถูกออกแบบ 

และจัดวางในแบบท่ีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้เลือกได้ 

อย่างลงตัว ด้วยปรชัญาการออกแบบของญ่ีปุ่น  

พร้อมด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ามกลาง 

ความร่มรื่น

พื้นที่โครงการ:  
23-0-82.9 ไร่

เปิดโครงการ: 
กันยายน 2561

พื้นที่โครงการ:  
19-1-09 ไร่่่่

เปิดโครงการ: 
ธันวาคม 2561

05

06

แอริ 
แจ้งวัฒนะ

ยูนิโอ ทาวน์ 
สุขสวัสดิ์ 30

บนแนวคิดการใช ้ชีวิตให ้เกิดความสมดุล 

และสมบูรณ์ครบในทุกด้าน ด้วยทาวน์โฮม 

ท่ีออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของ 

ผู ้อยู ่อาศัยพร ้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ครบครัน

การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดา ก่อตั้งในปี 2556  

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ด้วยแนวคิดที่ทาง 

อนันดาต้องการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง และ 

ลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษัทรับเหมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว  

โดยอนันดาได้แต่งต้ังเฮลิกซ์เป็นผู ้รับเหมาหลักในการด�าเนินการ 

ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบของบริษัท เฮลิกซ ์

ได้ช่วยขับเคล่ือนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงาน อีกทั้งยังท�าให้บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 

ในการก่อสร้าง และพัฒนาผลิตภณัฑ์ของบรษิทัให้ดย่ิีงขึน้ด้วยเทคโนโลยี 

ท่ีทนัสมยัและมคีณุภาพระดบัสากล ส่งมอบผลงานคณุภาพอย่างตรงเวลา  

เพ่ือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 มีโครงการของอนันดาท่ีเฮลิกซ์ด�าเนินการก่อสร้าง เช่น  

ไอดโีอ ควิ วคิตอรี ่ไอดโีอ ควิ สุขมุวทิ 36 ไอดโีอ โมบิ สุขมุวทิ อสีต์พอยท์  

ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 ยูนิโอ ทาวน์ ล�าลูกกา คลอง 4 อาร์เทล  

เกษตร-นวมินทร์ อาร์เด้น พัฒนาการ เป็นต้น ซึ่งเฮลิกซ์มีเป้าหมาย

ระยะยาวที่จะเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างให้อนันดา เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 

ของโครงการทั้งหมด
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บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด เป็นบริษัทในเครือ 

ของอนันดา ก่อตั้งในปี 2553 ท�าธุรกิจเป็นตัวแทนในการซื้อขายห้องชุด 

พักอาศัยในตลาดรองและช่วยจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จ�ากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านั้น  

แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนซ้ือขายคอนโดมิเนียม 

ชั้นน�าซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้หรือ 

ติดสถานีขนส่งมวลชน นอกจากนี้ ดิเอเจ้นท์ ยังมีเป้าหมายในการเป็น 

ผู้เสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุน 

ของบริษัทส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียม

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ก่อต้ังขึ้นเพ่ือ 

ด�าเนนิธรุกจิบรหิารจัดการอาคารชดุ ภายใต้การดแูลโดย บรษิทั อนนัดา  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เดอะเวิร์คส์ให้บริการด้านการบริหาร 

โครงการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยด�าเนิน 

การบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผู้พักอาศัยในอาคารชุด 

จะจัดต้ังนิติบุคคลแล้วเสร็จ เดอะเวิร์คส์มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน 

การให้บรกิารระดบัสูงแก่ลูกค้าของบรษิทั ส่งมอบการบรกิารทีม่คีณุภาพ  

ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความ 

ไว้วางใจอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ เดอะเวิร์คส์และดิเอเจ้นท์ยังท�างานประสานกัน โดยเจ้าของ 

ห้องชุดท่ีมีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรอง จะเลือกใช้บริการ 

ผู้บริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการขาย การท�าหน้าท่ีบริหารจัดการโครงการของเดอะเวิร์คส์ 

จึงมส่ีวนช่วยในการแนะน�าการให้บรกิารของดเิอเจ้นท์ ให้กบับุคคลท่ีสนใจ 

ใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

บริษัท พีระเซอร์กิต วัน จ�ากัด/ บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด/ 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด

ในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท พีระเซอร์กิต วัน จ�ากัด และ 

บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสนามแข่งรถ  

ภายใต้ชือ่สนามแข่งรถ “พีระอนิเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กติ” และให้บรกิาร 

เช่าสนามแข่งขันรถโกคาร์ท ในนามสนามแข่งรถโกคาร์ท “พีระ คาร์ท”  

ตามล�าดับ ซึ่งทั้งสองสนามตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี นอกจากนั้น บริษัท 

ยังลงทุนใน บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจขายชิ้นส่วน 

ยานยนต์และอะไหล่ เพื่อสนับสนุนการแข่งรถและการแข่งโกคาร์ทของ 

พีระเซอร์กิตวัน และพีระคาร์ท

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนันดา ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไปภายใต้ชื่อ  

“บลูเด็ค สปอรต์คลับ” ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 19 จังหวัดสมุทรปราการ  

ท้ังยังประกอบธุรกิจร้านอาหารอิตาเลียน “แบคโค่” ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

สปอร์ตคลับอีกด้วย

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจไลฟ์สไตล์
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2559
2560

กุมภาพันธ์

ตุลาคม

พฤษภาคม

ธันวาคม
กุมภาพันธ์
และมีนาคม

พฤษภาคม

เมษายน
ตุลาคม

สิงหาคม

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
มูลค่า 1,000 ล้านบาท 

บริษัทได้รับการเพิ่มอันดับ
ความน่าเชื่อถือองค์กร
เป็น BBB และหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เป็น BB+ แนวโน้ม 
Stable จาก TRIS Rating

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
มูลค่า 1,000 ล้านบาท 

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
มูลค่า 3,000 ล้านบาท บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

มูลค่า 2,000 ล้านบาท 

บริษัทได้ออกและเสนอขาย
หุ้นบุริมสิทธิใ์ห้แก่นักลงทุน
ในโครงการแอชตัน สีลม

บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ จำานวน 3 ชุด 
มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท  

บริษัทเข้าร่วมทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจ เมนท์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(“LPS”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นท้ังหมด 

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิใ์ห้แก่นักลงทุนในโครง
การแอชตัน อโศก-พระราม 9 

และไอดีโอ คิว วิคตอรี่ 
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สรุปการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญ



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  043  

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2561

กันยายน

กุมภาพันธ์ ธันวาคม

มิถุนายน

พฤศจิกายน

มีนาคม

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
จำานวน 2 ชุด มูลค่ารวม 
3,500 ล้านบาท 

บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ
มิตซุย ฟูโดซัง เพื่อพัฒนา
โครงการเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์
จำานวน 4 โครงการ 

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 
จำานวน 2 ชุด มูลค่ารวมท้ังหมด 2,000 ล้านบาท

บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่ม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ 
ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร และ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ

บริษัทเปิดตัว ยูนิโอทาวน์ ศรีนครินทร์-บางนา 
และ ยูนิโอทาวน์ สวนหลวง-พัฒนาการ

บริษัทเปิดตัวโครงการ 
ไอดีโอ พระราม 9-อโศก  

บริษัทเปิดตัวโครงการ 
ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อิสต์พอยท์ 

บริษัทเปิดตัวโครงการ 
ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

และยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09    10 11 12
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ปี 2561
เดือนกุมภาพันธ์
• บรษิทัออกและเสนอขายหุน้กู ้จ�านวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 3,500 ล้านบาท  

 โดยหุ้นกู้ชุดท่ี 1 ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  

 ไม่มปีระกนั และไม่มผู้ีแทนผู้ถอืหุน้กู ้ของบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์  

 จ�ากัด (มหาชน)” มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ  

 2.95 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอันดับความน่าเชื่อถือ  

 ”BBB” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด และหุ้นกู้ 

 ชุดที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  

 และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  

 (มหาชน)” มลูค่า 2,500 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี  

 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB”  

 แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

• บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย  

 ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ  

 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่าน 

 บริษัทย่อย คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ�ากัด

เดือนมีนาคม
• บริษัทเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่บนท�าเล 

 ศักยภาพสูง บนถนนกรุงธนบุรี ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่  

 เพียง 140 เมตร ใกล้ใจกลางย่านธุรกิจ สาทร-สีลม โดยตัวโครงการ 

 ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “The Gem of Sathorn” หลบจาก 

 ทุกความวุ่นวายของเมืองสู่ความร่มรื่นและเงียบสงบ และ “New  

 Urban Energy” ทุกมิติของการออกแบบ ได้ผสานนวัตกรรมและ 

 ธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

• บริษัทเปิดตัวโครงการ ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 กับแนวคิด  

 The Living Wave ที่ออกแบบโครงการ ในสไตล์ Beach Club  

 ริมทะเล บนพ้ืนท่ีส่วนกลางกว่า 1 ไร่ พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก 

 ครบครัน

เดือนมิถุนายน
• บริษัทเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก คอนโดมิเนียม 

 บนท�าเลศักยภาพติดถนนพระราม 9 ห่างจาก MRT สถานีพระราม 9  

 เพียง 450 เมตร

เดือนสิงหาคม
• บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย  

 ฟูโดะซัน เอเชยี (ไทยแลนด์) จ�ากดั ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51:49  

 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย  

 คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด

• บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย  

 ฟูโดะซัน เอเชยี (ไทยแลนด์) จ�ากดั ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51:49  

 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย  

 คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด

เดือนกันยายน
• บริษัทออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ด ้อยสิทธิท่ีมี ลักษณะคล้ายทุน 

 ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม จ�านวน 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งหมด  

 2,000 ล้านบาท โดยหุน้กูช้ดุที ่1 ชือ่ “หุน้กูด้้อยสิทธิทีม่ลัีกษณะคล้ายทุน  

 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด 

 และมสิีทธิเล่ือนช�าระดอกเบ้ียโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ของบรษิทั อนนัดา  

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)” มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท  

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอันดับ 

 ความน่าเชือ่ถอื ”BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบรษิทั ทรสิเรทต้ิง จ�ากดั  

 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอน 

 เมื่อเลิกบริษัท ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดและ 

 มีสิทธิเลื่อนช�าระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท อนันดา  

 ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)” มลูค่า 500 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ีย 

 คงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BB+”  

 แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

• บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย  

 ฟูโดะซัน เอเชยี (ไทยแลนด์) จ�ากดั ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51:49  

 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย  

 คือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด

• บรษิทัเข้าร่วมลงทนุกบักลุ่มบรษิทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากดั (มหาชน)  

 ด้วยการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอดีโอ โมบิ  

 รางน�า้ จ�ากดั บรษิทั ไอดโีอ ควิ สุขมุวิท 36 จ�ากดั และบรษิทั ไอดโีอ  

 นิว พระราม 9 จ�ากัด โดยกลุ่มบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด  

 (มหาชน) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในแต่ละบริษัท มูลค่ารวม 

 ของการเข้าลงทุนของทั้งสามรายการ 1,006 ล้านบาท

• บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร  

 บนท�าเลศักยภาพย่านสุทธิสาร ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร  

 เพียง 450 เมตร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างลงตัว 

 ท่ีสุด และ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ บนถนนราชพฤกษ์ ห่างจาก  

 BTS วุฒากาศ 470 เมตร ที่มีจุดเด่นเรื่องพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ 

 และ facilities ที่ครบครัน

• บริษัทเปิดตัวทาวน์โฮม 2 โครงการ คือ ยูนิโอทาวน์ ศรีนครินทร์- 

 บางนา และ ยูนิโอทาวน์ สวนหลวง-พัฒนาการ



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  045  

เดือนตุลาคม
• บริษัท เอเอช-เอสพีวี 5 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อนันดา  

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับ 

 บริษัท ยี. ไอ. ซี. มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด เพื่อเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 

 ถนนพัทยา สาย 2 โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา  

 เ พ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ประเภทห ้องพักอาศัย  

 (Serviced Apartment) มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปีนับแต ่

 วันถัดจากวันครบก�าหนดระยะเวลาก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน  

 (ซ่ึงประกอบด้วยค่าเช่าและเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ) รวมทัง้ส้ิน 

 เป็นเงินจ�านวนกว่า 771 ล้านบาท

เดือนพฤศจิกายน
• บริษัทเป ิดตัวโครงการ ไอดี โอ โมบิ สุขุมวิท อิสต ์พอยท ์  

 คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า BTS บางนา เพียง 250 เมตร ด้วย 

 ตัวอาคารทันสมัยและสอดแทรก Green Element ท่ีโดดเด่นม ี

 เอกลักษณ์ รายล้อมไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน

เดือนธันวาคม
• บริษัทเข้าร่วมลงทุนและขายหุ้นในบริษัทย่อยให้กับบริษัท มิตซุย  

 ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51:49  

 ตามล�าดับ เพ่ือพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์จ�านวน  

 4 โครงการ ผ่าน 4 บริษัทย่อย ดังนี้ บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ�ากัด  

 บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ�ากัด บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จ�ากัด  

 และบริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จ�ากัด รวมมูลค่าการเข้าลงทุนของ 

 ทั้ง 4 โครงการ 3,173 ล้านบาท

• บริษัทเข้าร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย  

 ฟูโดะซัน เอเชีย(ไทยแลนด์) จ�ากัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ  

 62.50:37.50 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการ 

 ผ่านบรษิทัย่อย คอื บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ท ูจ�ากดั
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เดือนสิงหาคม
• บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ์ให้แก่นักลงทุนในโครงการ 

 แอชตัน สีลม

เดือนกันยายน
• บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์)  

 จ�ากัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 74 : 26 เพื่อพัฒนาโครงการ 

 คอนโดมิเนียมร่วมกัน 2 โครงการผ่าน 2 บริษัทย่อย ดังนี้ (1)  

 บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั ภายใต้ชือ่บรษิทัเดมิ 

 คือ บริษัท เอดีซี - เจวี13 จ�ากัด (2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชยี  

 เสนานิคม จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี เจวี8 จ�ากัด

เดือนตุลาคม
• บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 

 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท  

 อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)” มูลค่า 2,000 ล้านบาท  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ  

 “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท ในชื่อบริษัท เอเอช -  

 เอสพีวี2 จ�ากัด บริษัท เอเอช - เอสพีวี3 จ�ากัด และบริษัท อนันดา  

 เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการ 

 อสังหารมิทรพัย์ในอนาคต โดยบรษิทัมสัีดส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.70  

 ของทุนจดทะเบียน

เดือนพฤศจิกายน
• บรษิทัจดทะเบียนจัดต้ังบรษิทัย่อย ในชือ่บรษิทั เอเอช - เอสพีว4ี จ�ากดั  

 เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัท 

 มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน

เดือนธันวาคม
• บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ์ให้แก่นักลงทุนในโครงการ 

 แอชตัน อโศก-พระราม 9 และไอดีโอ คิว วิคตอรี่ มูลค่า 550 และ  

 240 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี และ 2 ปี 3 เดือน ตามล�าดับ

ปี 2560
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
• บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน ชื่อ  

 “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออก 

 หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด และมีสิทธิเล่ือนช�าระดอกเบ้ีย 

 โดยไม่มเีง่ือนไขใดๆ ของบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)  

 หุน้กูร้ะบุชือ่ผู้ถอื ประเภทด้อยสิทธิท่ีมลัีกษณะคล้ายทนุ ช�าระคนืเงินต้น 

 เพียงครัง้เดยีว ไถ่ถอนเมือ่เลิกบรษิทั หรอืเม่ือผู้ออกหุน้กู้ใช้สิทธิไถ่ถอน 

 หุ้นกู้ก่อนก�าหนดตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ ท้ังนี้  

 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเล่ือนการช�าระดอกเบ้ีย พร้อมกับสะสมดอกเบ้ีย 

 ค้างช�าระไปช�าระในวนัใด ๆ กไ็ด้ โดยไม่จ�ากดัระยะเวลาและจ�านวนครัง้ 

 ตามดลุยพินจิของผู้ออกหุน้กูแ้ต่เพียงผู้เดยีว ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ  

 และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท ไม่ก�าหนดระยะเวลา 

 ไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 8.00 ต่อปี ใน 5 ปีแรก และ 

 ส�าหรับการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียในปีถัดไปมีรายละเอียดตามที่ 

 ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ โดยมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอื ”BB+“ แนวโน้ม 

 อันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

 

เดือนเมษายน
• บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 

 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปีระกนั และไม่มผู้ีแทนผู้ถอืหุน้กู ้ของบรษิทั อนนัดา  

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)” มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตรา 

 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  

 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ  

 “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

เดือนพฤษภาคม
• บรษิทัเข้าร่วมทุนซ้ือหุน้สามัญของบรษิทั ลุมพิน ีโปรเจค มาเนจ เมนท์  

 เซอร์วิส จ�ากัด (“LPS”) กับบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์  

 จ�ากัด (มหาชน) (“LPN”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้น 

 ทั้งหมด คิดเป็นจ�านวน 1,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท  

 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสน 

 บาทถ้วน)

• บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์)  

 จ�ากัด ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49 เพื่อพัฒนาโครงการ 

 คอนโดมิเนียมร่วมกัน 3 โครงการผ่าน 3 บริษัทย่อย ดังนี้ (1) บริษัท  

 อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ  

 บริษัท เอดีซี - เจวี2 จ�ากัด (2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

 ทองหล่อ จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี เจวี5 จ�ากัด  

 และ (3) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ภายใต ้

 ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี - เจวี6 จ�ากัด



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  047  

ปี 2559
เดือนกุมภาพันธ์
• บรษิทัจดทะเบียนจัดต้ังบรษิทัย่อย 4 บรษิทั ในชือ่บรษิทั เจว ี- โค1 จ�ากดั  

 บริษัท เจวี - โค2 จ�ากัด บริษัท เจวี - โค3 จ�ากัด บริษัทเจมไลน์ - 38  

 จ�ากัด เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต  

 โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน

• บรษิทัได้รบัการเพ่ิมอนัดบัความน่าเชือ่ถอืองค์กรเป็น BBB ตราสารหนี้ 

 หุน้กูไ้ม่ด้อยสิทธ ิไม่มหีลักประกนัเป็น BBB จาก BBB- และตราสารหนี้ 

 หุ ้นกู ้ด้อยสิทธิเป็น BB+ จาก BB พร้อมแนวโน้ม Stable จาก  

 Positive

 

เดือนพฤษภาคม
• บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน ชื่อ  

 “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออก 

 หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด และมีสิทธิเล่ือนช�าระดอกเบ้ีย 

 โดยไม่มเีง่ือนไขใดๆ ของบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)  

 ครัง้ท่ี 1/2559” (ANAN16PA) หุน้กูช้นดิระบุชือ่ผู้ถอื ประเภทด้อยสิทธิ 

 ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน ช�าระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อ 

 เลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดตาม 

 เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อน 

 การช�าระดอกเบ้ีย พร้อมกบัสะสมดอกเบ้ียค้างช�าระไปช�าระในวนัใด ๆ  

 ก็ได้ โดยไม่จ�ากัดระยะเวลาและจ�านวนครั้งตามดุลยพินิจของ 

 ผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทน 

 ผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท ไม่ก�าหนดระยะเวลาไถ่ถอน  

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก และส�าหรับ 

 การก�าหนดอัตราดอกเบ้ียในปีถัดไปมีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว ้

 ในข้อก�าหนดสิทธิ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BB+“ แนวโน้ม 

 อันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 

เดือนกรกฎาคม
• การเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท 

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

 ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมเินยีม 

 ร่วมกนั 3 โครงการผ่าน 3 บรษิทัย่อย ดงันี ้(1) บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ  

 เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เจม - ไลน์38  

 จ�ากัด (2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด ภายใต้ชื่อ 

 บรษิทัเดมิคอื บรษิทั เจว ี- โค2 จ�ากดั และ (3) บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ  

 เอเชยี อดุมสุข จ�ากดั ภายใต้ชือ่บรษิทัเดมิคอื บรษิทั เอดซีี - เจว4ี จ�ากดั

เดือนสิงหาคม
• บรษิทัจดทะเบียนจัดต้ังบรษิทัย่อย 1 บรษิทั ในชือ่บรษิทั อนนัดา เอแพค  

 บางจาก จ�ากดั เพ่ือรองรบัการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ในอนาคต  

 โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน

เดือนกันยายน
• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ในชื่อบริษัท เอดีซี-เจวี5  

 จ�ากัด และบริษัท เอดีซี - เจวี6 จ�ากัด เพ่ือรองรับการพัฒนา 

 โครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 

 ร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน

เดือนตุลาคม
• บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 

 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปีระกนั และไม่มผู้ีแทนผู้ถอืหุน้กู ้ของบรษิทั อนนัดา  

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2559” จ�านวน 3 ชุด  

 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนด 

 ไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงที่  

 3.05% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2562 มูลค่า  

 500 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3  

 ครบก�าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 มูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตรา 

 ดอกเบ้ียคงที่ 4.00% ต่อปี โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB”  

 แนวโน้มอนัดบัความน่าเชือ่ถอื “Stable” จากบรษิทั ทรสิเรทต้ิง จ�ากดั 

• การเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท 

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

 ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมเินยีม 

 ร่วมกัน 1 โครงการผ่าน บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ  

 เอเชีย สะพานควาย จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี -  

 เจวี 1 จ�ากัด

• บริษัทได้เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จ�านวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ   

 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ต้ังอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซ่ึงเป็นย่าน 

 ศูนย์กลางธุรกิจใหม่ พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน  

 เพื่อพัฒนาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โครงการดังกล่าวคาดว่า 

 จะเป็นตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563

เดือนธันวาคม
• การเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท 

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

 ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมเินยีม 

 ร่วมกัน 2 โครงการผ่าน 2 บริษัทย่อย ดังนี้ (1) บริษัท อนันดา  

 เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท  

 เจวี - โค 3 จ�ากัด (2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น  

 จ�ากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จ�ากัด 

• บรษิทัจดทะเบียนจัดต้ังบรษิทัย่อย 2 บรษิทั ในชือ่บรษิทั เอดซีี - เจวี7  

 จ�ากัด และบริษัท เอดีซี - เจวี8 จ�ากัด เพ่ือรองรับการพัฒนา 

 โครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 

 ร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัทมีรายได้หลักมาจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์และค่านายหน้า  

และรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่น ๆ ซ่ึงรวมถึง รายได้ค่าเช่า รายได้จากค่าบริการ รายได้จากการขายอาหาร 

และเครื่องดื่ม รายได้จากการจัดหาที่ดิน และอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

(งบการเงินรวม)

   รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้            

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,904.7 55.9 8,931.9 69.0  9,780.4 80.0

 รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า 2,079.7 19.7 2,060.7 15.9 1,242.8 10.2

 รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง 1,674.2 15.9 1,208.1 9.3  539.4 4.4

 รายได้ค่าเช่าและบริการและการขายอาหารและเครื่องดื่ม 274.9 2.6 201.3 1.6 175.3 1.4

 รายได้จากการจัดหาที่ดิน 173.9 1.7 173.0 1.3 189.9 1.5

 รายได้อื่น ๆ (1) 447.4 4.2 375.2 2.9 302.0 2.5

รวมรายได้ 10,554.8 100.0 12,950.2 100.0 12,229.8 100.0

หมายเหตุ : (1) รายได้อื่น ๆ รวมถึง ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้อื่น ๆ

  โครงสร้าง
  รายได้



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  049  

ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ  

มีดังต่อไปนี้

 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลง
  ทางเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและสถานการณ์ต่างๆ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลของอุปสงค์ 

และอุปทานผู้บริโภค การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับ  

แนวโน้มการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไป 

อย่างรวดเร็ว ท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจน 

ความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนและก�าหนด 

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง 

แผนรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป เช่น พิจารณาความเหมาะสม 

ของการเปิดโครงการใหม่ การซ้ือท่ีดนิส�าหรบัการพัฒนาโครงการในอนาคต  

การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

นอกจากนี้ บริษัทมีการประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์เป็นประจ�า  

โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งท่ีเชื่อถือได ้ส�าหรับ 

ใช้ประกอบการพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลพิจารณาแนวทางการด�าเนิน 

งานธุรกิจ 

 2. ความเส่ียงที่เกิดจากการแข่งขัน
  ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากจ�านวน 

ผู้ประกอบการทีเ่พ่ิมจ�านวนมากขึน้ การเปิดตัวโครงการใหม่ ซ่ึงส่งผลให้ 

อุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ประกอบการ 

แต่ละราย ต่างก็ใช้กลยุทธ์การตลาดหรือการส่งเสริมการขาย ตลอดจน 

การสร้างและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ 

ผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย 

และการรับรู้รายได้ของบริษัท

ด้วยชื่อเสียงของบริษัทซ่ึงเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท�าเล 

ใกล ้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑลโดยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการ 

ท่ีอยู่อาศยัในท�าเลท่ีมกีารเดนิทางสะดวกและช่วยลดเวลาในการเดนิทาง ท�าให้ 

โครงการของบรษิทัยังคงเป็นทีต้่องการของลูกค้าอยู่เสมอ และนอกจากนี้  

บริษัทมีการทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะ 

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการขายต่าง ๆ และการวางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเพ่ือบริหารยอดขาย 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงานในการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ในระยะยาวกับสมาชิกอนันดา (Ananda Member Club) แผนการ 

พัฒนาคุณภาพของโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร  

รวมทั้ง บริษัทยังคงพัฒนาการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย 

อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 3. ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดิน
  เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีสภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ิมสูงขึน้ ท�าให้เกดิการแข่งขนัในการซ้ือท่ีดนิของผู้ประกอบการแต่ละราย  

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในท�าเลใจกลางกรุงเทพมหานคร หรือ พ้ืนท่ีที่อยู่ 

ในแนวระบบขนส่งต่าง ๆ  และจากการที่บริษัทมีนโยบายการไม่ถือครอง 

ที่ดินเปล่าก่อนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ อาจส่งผลกระทบให้บริษัท 

มีความเส่ียงจากการจัดหาและจัดซ้ือท่ีดินได้ไม่เป็นตามแผนธุรกิจ  

ตลอดจนราคาที่ดินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน 

การพัฒนาโครงการและอาจท�าให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการเพ่ือให้ได้ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท 

ที่ก�าหนดไว้

เพ่ือลดปัจจัยความเส่ียงดงักล่าว บรษิทัมกีารวางแผนการลงทนุระยะยาว 

ล่วงหน้า ซ่ึงจะน�าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาท�าเลและราคาทีเ่หมาะสม 

กบันายหน้าท่ีเป็นพันธมติรกบับรษิทั ท�าให้สามารถลดความเส่ียงอนัเนือ่งจาก 

การไม่สามารถจัดหาที่ดินในท�าเลและราคาที่สอดคล้องกับแผนงาน 

ทางธุรกิจของบริษัทได้ 

ส�าหรบัประเดน็ความเส่ียงจากการซ้ือทีด่นิท่ีไม่สามารถพัฒนาโครงการได้  

เนื่องจากติดข้อจ�ากัดทางด้านกฎหมาย หรือ ต้นทุนส�าหรับการพัฒนา 

โครงการนั้น 

  ปัจจัย
  ความเสี่ยง
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บรษิทัได้ด�าเนนิการลดปัจจัยความเส่ียงดงักล่าว โดยการจัดเตรยีมบุคลากร 

ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการออกส�ารวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลง 

ก่อนท่ีเข้าท�าสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน รวมถึงการรังวัดสอบเขต หรือ 

หากมีข้อสงสัยในประเด็นเรื่องความกว้างเขตทาง ความเป็นสาธารณะ  

ประเด็นระเบียบ ข้อห้าม ของทางราชการ ผังเมือง แนวเวนคืนท่ีดิน  

การเชือ่มทาง หรอืประเดน็อืน่ ๆ บรษิทัมหีน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีประสานงาน 

เพ่ือขอค�ารับรองจากหน่วยราชการต่าง ๆ และจัดจ้างผู้ประเมินอิสระ 

ในการท�าประเมนิราคาท่ีดนิ นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซ้ือท่ีดนิ  

จะด�าเนินการผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร 

ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านท่ีดินและการพัฒนาท่ีดิน ด้านธุรกิจ  

ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและข้อก�าหนดของราชการ ด้านบรหิารความเส่ียง  

เพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัสามารถซ้ือท่ีดนิทีม่คีณุภาพและราคาทีด่นิทีเ่หมาะสม  

เพื่อสามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจตามที่บริษัทก�าหนดไว้ได้ 

 4. ความเส่ียงจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอสังหารมิทรพัย์

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

ท่ีเกี่ยวข้องตลอดกระบวนการพัฒนาโครงการ ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับ 

ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารอาจส่งผลกระทบถึงระยะเวลาในการพัฒนา 

โครงการ ความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู ้รายได้ของบริษัท และ 

ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เพ่ือลดความเส่ียงจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทมีการจัดต้ังคณะท�างานเพ่ือดูแล 

ความสอดคล้องกับกฎระเบยีบและขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งจากการลงทนุ 

เพื่อพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งที่จะประกาศ

ใช้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ 

 5. ความเส่ียงจากการพัฒนาโครงการ
  อสังหารมิทรัพย์ล่าช้าจากแผนงานทีก่�าหนดไว้ 

5.1 ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด 

 พักอาศัยเป็นการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรง 

 ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมรวมถงึชมุชนข้างเคยีง หากไม่มกีระบวนการ 

 ในการบริหารจัดการและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อ 

 ส่ิงแวดล้อมอย่างเพียงพอและเคร่งครดั อาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อน 

 ร�าคาญจนน�าไปสู่การฟ้องร้องด�าเนินคดี จนถึงการใช้ค�าส่ังศาล 

 ในการระงับการก่อสร้างฉุกเฉิน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนการ 

 ด�าเนนิงานและการท�าธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาพลักษณ์ขององค์กร 

 บริษัทได้ก�าหนดให้ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม  

 ด้วยการจัดต้ังทีมงาน “ชมุชนสัมพันธ์” เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ  

 ในกรณีชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบ และรับผิดชอบโดยตรง 

 ต่อกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ทั้งระหว่าง 

 ก่อสร้างและหลังส่งมอบ รวมถึงพิจารณาหลีกเล่ียงท�าเลท่ีต้ังของ 

 โครงการท่ีอยู่ในพ้ืนที่อ่อนไหวต้ังแต่กระบวนการการจัดหาและ 

 จัดซื้อที่ดิน

5.2 ผลกระทบจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ

 ปัญหาการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานภาคก่อสร้างยังคง 

 เป็นปัญหาใหญ่กบัธุรกจิอสังหารมิทรพัย์ ซ่ึงปัจจุบันบรษิทัมโีครงการ 

 ระหว่างก่อสร้างหลายโครงการ รวมทั้งมีงานก่อสร้างโครงการ 

 สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกเป็นจ�านวนมาก จึงอาจจะ 

 เกดิภาวะขาดแคลนผู้รบัเหมาและแรงงานฝีมอืในบางสาขาได้ ซ่ึงหาก 

 บริษัทไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน 

 เพ่ือเข้าด�าเนินงานในโครงการของบริษัทได้อาจท�าให้งานก่อสร้าง 

 ของบริษัทล่าช้า หรือไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทก�าหนดไว้  

 ไม่สามารถโอนบ้านและห้องชุดให้แก่ผู ้ซ้ือได้ภายในระยะเวลา 

 ที่ก�าหนด

 บริษัทลดความเส่ียงดังกล่าว ด้วยการปรับเปล่ียนวิธีการก่อสร้าง 

 บางส่วนจากระบบก่อสร้างเดิม (Conventional) มาเป็นการ 

 ก่อสร้างด้วยระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รปู (Precast) ท�าให้ก่อสร้าง 

 ได้เร็วขึ้นและสามารถลดการใช้แรงงาน นอกจากนั้น บริษัทยังคง 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา (กลุ่มพันธมิตร KAIZEN)  

 ในการวางแผนและบรหิารโครงการร่วมกนั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสามารถ 

 ด�าเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและส่งมอบงานได้ทันตาม 

 ก�าหนด จากแผนบริหารความเสี่ยงข้างต้น บริษัทได้ท�าการปฎิบัติ 

 และติดตามความคืบหน้าของสถานะการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 

 อยู่สม�า่เสมอ ส่งผลให้บรษิทัสามารถส่งมอบห้องชดุ บ้าน ให้กบัลูกค้า 

 ได้ตามเวลาท่ีก�าหนดไว้และสามารถรบัรูร้ายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ 

 ได้ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 

 6. ความเส่ียงจากสินค้าคงเหลือ

ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ จ�านวนยูนิตจะถูกก�าหนดให้ 

สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากข้อมูลของการขาย 

และการตลาดที่ได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อย่างไร 

ก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนและการอนุมัติสินเชื่อจาก 

สถาบันการเงินท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบให้ยอดขาย 

ไม่เป็นไปตามประมาณการ ท�าให้อาจมจี�านวนยูนติทีส่ร้างเสรจ็เหลือขาย 

ในบางขณะ 
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ในโครงการแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะท�าการพัฒนา 

โครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การบริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงขึ้น หากยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ บริษัทสามารถ 

ปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงทีหรือในกรณีท่ีพฤติกรรมของ 

กลุ่มลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทจะสามารถปรับ 

รูปแบบบ้านให้เหมาะกับวิถีการด�าเนินชีวิตที่เปล่ียนไปได้ ส�าหรับ 

โครงการอาคารชุดพักอาศัย บริษัทมีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการ 

มียูนิตเหลือขาย โดยมุ่งเน้นการท�าวิจัย เชิงลึก เพื่อพัฒนารูปแบบของ 

โครงการอาคารชุดพักอาศัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายหลัก และเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือของ 

กลุ่มลูกค้าอีกด้วย

 7. ความเสี่ยงจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  จากนโยบายการปล่อยสินเช่ือของ
  สถาบันการเงินทีม่คีวามเข้มงวดมากข้ึน

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศ 

อยู่ในระดบัสูง ตลอดจนผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชือ่ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวด 

ในการพิจาณาและอนุมัติสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance)  

และสินเชื่อส�าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) มากขึ้น

ส�าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) อาจส่งผลกระทบในการเข้าถึง 

แหล่งเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นด้วย 

การสร้างความน่าเชือ่ถอืจากสถาบันการเงิน โดยอ้างองิผลการด�าเนนิการ 

ท่ีแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท การบริหารสัดส่วน 

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 : 1 เท่า เพื่อบริหารจัดการเงินทุน 

ให้มปีระสิทธิภาพและมต้ีนทนุทางการเงินท่ีเหมาะสม และบรษิทัมเีงินทนุ 

และวงเงินสินเชื่อท่ีเพียงพอส�าหรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนมี 

สถาบันการเงินท่ีเป็นพันธมิตรท่ีพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อส�าหรับ 

การพัฒนาโครงการของบริษัท 

ในส่วนของสินเชือ่ส�าหรบัผู้บรโิภค (Post-Finance) อาจได้รบัผลกระทบ 

จากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 

รายได้ของบรษิทั เนือ่งจาก ลูกค้าท่ีซ้ือเพ่ืออยู่อาศยัจ�าเป็นต้องอาศยัการขอ 

สินเชือ่จากสถาบันการเงิน ดงันัน้ หลักเกณฑ์ส�าหรบัการพิจารณาสินเชือ่ 

ของสถาบันการเงิน เป็นปัจจัยส�าคัญที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้งนี้ สัดส่วน 

การปฏิเสธสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อย ส�าหรับการซ้ืออสังหาริมทรัพย์  

มีอัตราส่วนเพ่ิมขึ้น บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงวางแผน 

บริหารความเส่ียงการเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อ 

จากสถาบันการเงินก่อนครบก�าหนดการโอนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน  

โดยบรษิทัได้มกีารเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์เพ่ืออ�านวยความสะดวก 

ให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้ลูกค้า 

ให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็วทั้งนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดกระบวนการในการ 

น�าห้องชุดจากการถูกปฏิเสธสินเชื่อดังกล่าวกลับมาขายใหม่ให้กับลูกค้า 

ที่ยังคงมีความต้องการห้องชุดของโครงการต่อไป

 8. ความเส่ียงจากการลงทุนในธรุกจิใหม่ 

จากการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัได้ในอนาคต (Disruptive) และด้วยกลยุทธ์ 

ของบริษัทที่ต ้องการขยายธุรกิจเพ่ือสร้างความเติบโตอย่างย่ังยืน 

ในอนาคต ส่งผลให้บรษิทัจ�าเป็นต้องแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ ๆ  

หากตัดสินใจที่จะลงทุนในโอกาสทางธุรกิจแล้ว การลงทุนดังกล่าวอาจ 

ต้องการเงินลงทุนจ�านวนมากเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ดังนั้น ผู้ถือหุ้น 

อาจเผชิญกับความเสี่ยงในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

เพ่ือให้มัน่ใจว่า ธุรกจิใหม่ท่ีเข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูค่ารวมให้กบับรษิทั 

ไม่น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนการลงทุน ตลอดจนมีความสามารถ 

เพ่ิมมูลค่า และ/หรือผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในอนาคต ซ่ึงบริษัท 

มกีารก�าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ตอน มคีณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ให้ความเห็น 

ต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น การลงทุนต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

การเติบโตของบริษัท ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

บริษัท การประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทั้งมีการติดตามผลการ 

ด�าเนนิงานของการลงทนุ และเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ  

ท่ีอาจจะท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมี 

ประสิทธิภาพ



การจัดการ
และการก�ากับ
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   โครงการอสังหาริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 
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   / ที่ปรึกษาการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์

ก.ย. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด

   (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

   บรษิทั เอไอเอ กรุป๊ จ�ากดั / ประกนัชวีติ ประกนัภยั

ต.ค. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน

2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย

   สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค

2549 - ปัจจุบัน นายกคณะกรรมการสภา

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ 

   และรองประธานสภา

   สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้าโขง

2545 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

2527 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภา

   มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2557 - 2558 รัฐมนตรี 

   กระทรวงพลังงาน

  คณะกรรมการบริษัท
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นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ต�าแหน่ง :
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภท :	กรรมการอิสระ

อายุ :	61	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7	ตุลาคม	2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 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

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 58 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จ�ากดั (มหาชน) 

   / ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก ส่ิงทอและเส้ือผ้าส�าเรจ็รปู

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน) 

   / ผู้น�าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท สรรพกิจธุรการ จ�ากัด 

   / ส�านักงานกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั บี.บราเดอร์ส จ�ากดั / ส�านกังานตรวจสอบบัญชี
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นายนพพร เทพสิทธา

ต�าแหน่ง :
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประเภท : กรรมการอิสระ

อายุ : 65	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7	ตุลาคม	2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 

 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program รุ่นที่ 62/2005 

• Director Accreditation Program รุ่นที่ 43/2005

• Finance for Non-Finance Directors Program รุ่นที่ 21/2005

• Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006

โดยสถาบันอื่น

• หลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19

• Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการ

 ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega 

 Performance (Moody’s Analysis)

• Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

   กรรมการตรวจสอบ

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

   / ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนด

   ค่าตอบแทน 

   บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ากัด / ธุรกิจการขนส่ง

2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
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นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

ต�าแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภท : กรรมการอิสระ

อายุ : 58	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7	ตุลาคม	2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• ปรญิญาตร ีการบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 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 รุน่ที ่16/2012

• Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012

• Monitoring system of Internal Control and Risk Management

 รุ่นที่ 13/2012

• Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012

• Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014

• Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 58 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั เอน็เอฟซี จ�ากดั (มหาชน) / จ�าหน่ายเคมภีณัฑ์ 

   ให้บริการคลังสินค้า ท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้า

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ากัด / ธุรกิจการขนส่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั เทคนอร์ จ�ากดั / น�าเข้า จ�าหน่าย และติดต้ัง 

   อปุกรณ์อเิล็คโทรนคิ และอปุกรณ์เทคโนโลยีเกีย่วกบั

   การโทรคมนาคม

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

   / น�าเข้า จ�าหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค 

   และอุปกรณ์เทคโนโลยี

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   กรรมการผู้จัดการ

   บริษัท ส�านักงาน วรัชญ์ไพศาล จ�ากัด 

   / ส�านักสอบบัญชี
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นายเจมส์ เทิค เบง ลิม

ต�าแหน่ง :
กรรมการ

ประเภท : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ : 46	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
20	กุมภาพันธ์	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาตร ีนติิศาสตร์ (เกยีรตินยิม), Monash University, เมลเบิร์น, 

 ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ (บัญชีและการเงิน), Monash University, 

 เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program รุ่นที่ 16/2018

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน Partner and Co-Founder

   CALIBRATION PARTNERS LIMITED, Hongkong
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นายโทโมโอะ นากามูระ

ต�าแหน่ง :
กรรมการ

ประเภท : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ : 48	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3	พฤศจิกายน	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี กฎหมาย Keio University, Japan

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 60 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ�านาจ

   บริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เม.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

   Mitsui Fudosan (Asia) Pte. Ltd. (Singapore) 

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นายชานนท์ เรืองกฤตยา

ต�าแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภท : กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ : 46	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9	มิถุนายน	2543

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : พี่ชายของ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ 

 London School of Economics, U.K.

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ University of California at Berkeley, U.S.A.

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004 

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 58 - ปัจจุบัน กรรมการ

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

   ประธานกรรมการบริหาร

   กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์ 

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั เอดซีี - เจว1ี4 จ�ากดั 

   / พัฒนาอสังหารมิทรพัย์

   บริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด

   บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากัด

   บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด 

   / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

   บรษิทั ลุมพิน ีโปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ�ากดั 

   / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

   บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ากัด  

   / บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั สตราทีจิก พรอ็พเพอร์ต้ี อนิเวสท์เตอร์ส จ�ากดั

   / บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด 

   / จ�าหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ยานยนต์

   บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จ�ากัด 

   / ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ น�าเที่ยวทางเรือ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด 

   / ออกแบบ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

ต�าแหน่ง :
กรรมการ	
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภท : กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ :	55	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9	มิถุนายน	2543

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 58 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง

   กรรมการบริหาร 

   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จ�ากัด 

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน

   บริษัท เออร์บันเทค เวนเจอร์ส จ�ากัด 

   / ลงทุนในกิจการอื่น

   บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด

   / ให้บริการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั เอดซีี - เจว ี15 จ�ากดั 

   / พัฒนาอสังหารมิทรพัย์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด

   บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

์2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั เดอะเวร์ิคส์ คอมมวินต้ีิ แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั

   / บริหารนิติบุคคล

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

ต�าแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่						
ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภท : กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ : 38	ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9	กุมภาพันธ์	2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : น้องสาวของ นายชานนท์ เรืองกฤตยา

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Hospitality Administration, Boston University, U.S.A.

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010

ประสบการณ์ท�างาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   กรรมการบริหาร

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�าส�านักงาน

   เจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร

   โครงการอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด

   บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ทู จ�ากดั

   บริษัท เอดีซี - เจวี 18 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 22 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด

   บรษิทั อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ�ากดั

   / ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น
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2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 11 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 12 จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 14 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 16 จ�ากัด

   บริษัท เอดีซี - เจวี 17 จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด

   บริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด

   บริษัท แอชตัน อโศก พระรามเก้า จ�ากัด

   บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด

   / ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด

   บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั

   บริษัท เจวี - โค 1 จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด 

   บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บรษิทั ไอดโีอ้ คอนโด วนั จ�ากดั / รบัท�าส่ือโฆษณา

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

   บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด 

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม  

   บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด 

   / รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

   / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด

   บรษิทั เดอะเวร์ิคส์ คอมมวินต้ีิ แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั

   / บริหารนิติบุคคล

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด

   / ศนูย์ออกก�าลังกายแก่สมาชกิ และธุรกจิร้านอาหาร

   บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

   / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด 

   / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท

   บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด 

   / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ
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ชื่อบริษัท : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

สัญลักษณ ์ : ANAN

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทะเบียนเลขที ่ : 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

  โทรศัพท์ : (662) 317-1155 

  โทรสาร : (662) 317-1100

ที่ตั้งส�านักงานสาขา : เลขที่ 2525 ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ ถนนพระราม 4

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ : (662) 056-2222 

  โทรสาร : (662) 056-2332

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

  ข้อมูลทั่วไปและ
  ข้อมูลส�าคัญอื่น



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  065  

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 • นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : 0-2009-9999 โทรสาร : 0-2009-9991

 • นายทะเบียนหุ้นก ู้

  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ : 0-2638-8000 โทรสาร : 0-2657-3333

 

  ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  โทรศัพท์ : 0-2470-1994

 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ : 0-2298-0821 โทรสาร : 0-2298-0835

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 0-2296-4788 0-2296-5004

  ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมฯ 10140

  โทรศัพท์ : 0-2470-1994

 • ผู้สอบบัญช ี       

  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

  เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 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. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 

   4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 

   5. นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 

   6. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

 • ที่ปรึกษากฎหมาย

  บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

  เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท : 0-2264-8000  โทรสาร : 0-2657-2222



        066                    รายงานประจำาปี 2561

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

1. บรษัิท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ�ากดั พัฒนา สามัญ 2,155,981,405 2,155,981,405 431,196,281 5 431,196,279 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332 

2. บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด พัฒนา  สามัญ 700,000,000 700,000,000 7,000,000 100 6,999,998 100.00/1

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

3. บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ�ากัด  พัฒนา  สามัญ 240,000,000 240,000,000 2,400,000 100 2,399,998 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

 

4. บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จ�ากัด พัฒนา  สามัญ 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 4,999,997 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

5. บริษัท เจวี - โค 1 จ�ากัด พัฒนา  สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  998 99.80

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

 



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  067  

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

6. บริษัท เอดีซี - เจวี 14 จ�ากัด พัฒนา  สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

7. บริษัท เอดีซี - เจวี 18 จ�ากัด พัฒนา  สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

8. บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

9. บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

10. บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

11. บริษัท เอดีซี - เจวี 22 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



        068                    รายงานประจำาปี 2561

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

12. บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

13. บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

14. บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

15. บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

16. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  พัฒนา สามัญ 650,000,000 650,000,000 6,500,000 100 4,809,999 74.00

 เสนานิคม จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332 

17. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 850,000,000 850,000,000 8,500,000 100 4,334,999 51.00

 อโศก จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  069  

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

18. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00

 ราชเทวี จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/4 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

19. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 5,099,999 51.00

 สามย่าน จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

20. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 625,000,000 625,000,000 6,250,000 100 3,187,499 51.00

 บางนา จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

21. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 400,000,000 400,000,000 4,000,000 100 2,039,999 51.00

 ชิดลม จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

22. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 350,000,000 350,000,000 3,500,000 100 1,784,999 51.00

 เตาปูน จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

23. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 425,000,000 425,000,000 4,250,000 100 2,167,499 51.00

 ท่าพระ จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



        070                    รายงานประจำาปี 2561

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

24. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00

 เพชรบุรี จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

25. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  พัฒนา สามัญ 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 2,294,999 51.00

 อุดมสุข จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

26. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00

 วงเวียนใหญ่ จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

27. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00

 วุฒากาศ จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

28. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 300,000,000 300,000,000 3,000,000 100 1,529,999 51.00

 สุทธิสาร จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

29. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 750,000,000 750,000,000 7,500,000 100 3,824,999 51.00/2

 บางนา ทู จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  071  

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

30. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/3

 ช่องนนทรี จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

31. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 1,100,000,000 1,100,000,000 11,000,000 100 5,609,999 51.00/4

 พระรามเก้า จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์ 

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

32. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 475,000,000 475,000,000 4,750,000 100 2,422,499 51.00/5

 วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

33. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 3,699,999 74.00/6

 ราชปรารภ จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

34. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย   พัฒนา สามัญ 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/7

 ทองหล่อ จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

35. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00/8

 รามค�าแหง จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



        072                    รายงานประจำาปี 2561

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

36. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 950,000,000 950,000,000 9,500,000 100 4,844,999 51.00/9

 บางจาก จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

37. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 7,399,999 74.00/10

 พระรามเก้า ทู จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

38. บริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด รองรับการร่วมทุน สามัญ 398,500,000 398,500,000 3,985,000 100 2,231,599 56.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  /ร่วมค้า

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

39. บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากัด ลงทุนใน สามัญ 620,000,000 341,000,000 6,200,000 100 6,200,000 100

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  บริษัทที่พัฒนา บุริมสิทธิ์ 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 0 0

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

40. บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด ลงทุนใน สามัญ 270,000,000 189,000,000 2,700,000 100 2,700,000 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  บริษัทที่พัฒนา บุริมสิทธิ์ 240,000,000 240,000,000 2,400,000 100 0 0

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332 

41. บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน�้า จ�ากัด ลงทุนใน สามัญ 795,990,000 718,858,569 7,959,900 100 4,059,548 51.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  บริษัทที่พัฒนา

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  073  

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

42. บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ�ากัด ลงทุนใน สามัญ 664,430,000 555,995,024 6,644,300 100 3,388,592 51.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  บริษัทที่พัฒนา

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

43. บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ�ากัด ลงทุนใน สามัญ 599,670,000 544,620,294 5,996,700 100 3,058,316 51.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  บริษัทที่พัฒนา

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

44. บริษัท อนันดา เอแพค  รองรับการร่วมทุน สามัญ 772,300,000 772,300,000 7,723,000 100 6,679,394 86.50

 พระรามเก้า ทู จ�ากัด /ร่วมค้า

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

45. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ พัฒนา สามัญ 850,000,000 850,000,000 8,500,000 100 4,334,999 51.00

 เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

46. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 2,294,999 51.00

 สะพานควาย จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

47. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนา สามัญ 1,150,000,000 1,150,000,000 11,500,000 100 7,187,499 62.50/11

 สะพานควาย ทู จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



        074                    รายงานประจำาปี 2561

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

48. บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร ์ รองรับ สามัญ 723,586,000 723,586,000 7,235,860 100 4,341,516 60.00

 สะพานควาย วัน จ�ากัด การร่วมทุน 

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  /ร่วมค้า

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

49. บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ�ากัด  พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100 998 99.80

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  ประเภทผสมผสาน

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

50. บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ�ากัด  พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  ประเภทผสมผสาน

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332  

51. บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จ�ากัด  พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   ประเภทผสมผสาน

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

52. บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   ประเภทผสมผสาน

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332 

53. บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   ประเภทผสมผสาน

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  075  

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

54. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด พัฒนา สามัญ 300,000,000 300,000,000 60,000,000 5 59,999,998 100.00

 99/4 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  และให้เช่าพื้นที่

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

55. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด พัฒนา สามัญ 900,000,000 900,000,000 9,000,000 100 8,999,998 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  และให้เช่าพื้นที่

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332   

56. บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด รับเหมาก่อสร้าง สามัญ 1,192,200,000 1,192,200,000 11,922,000 100 11,921,998 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  พัฒนา

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี และผลิตและจ�าหน่าย

 จ. สมุทรปราการ 10540 วัสดุก่อสร้าง

 โทรศัพท์ 0-2032-2222 

 โทรสาร 0-2032-2399 

57. บริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด ลงทุนในบริษัท สามัญ 338,000,000 338,000,000 3,380,000 100 3,380,000 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  ที่พัฒนา บุริมสิทธิ์ 300,000,000 300,000,000 3,000,000 100 0 0

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)  อสังหาริมทรัพย์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

58. บริษัท เออร์บันเทค เวนเจอร์ส จ�ากัด ลงทุน  สามัญ 20,000,000 20,000,000 200,000 100 199,997 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  ในกิจการอื่นๆ

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

59. Ananda SU Ltd. ลงทุน สามัญ 100  100 100 1 51 51.00/12

 Vistra Corporate Services Centre,  ในกิจการอื่นๆ  เหรียญสหรัฐ  เหรียญสหรัฐ   เหรียญสหรัฐ

 Wickhams Cay II, Road Town, 

 Tortola, VG1110, 

 British Virgin Islands



        076                    รายงานประจำาปี 2561

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

60. บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด จ�าหน่ายอาหาร สามัญ 233,000,000 233,000,000 2,330,000 100 2,329,998 100.00

 189 หมู่ 12 ต. ราชาเทวะ  และเครื่องดื่ม

 อ. บางพลี   และให้บริการ

 จ. สมุทรปราการ 10540 สมาชิกสปอร์ตคลับ

 โทรศัพท์ 0-2762-0330   

 โทรสาร 0-2762-0204 

61. บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด ให้บริการเกี่ยวกับ สามัญ 45,000,000 45,000,000 450,000 100 449,998 100.00

 99/4 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์  สนามแข่งรถ

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2762-0330 

 โทรสาร 0-2762-0204   

62. บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด จ�าหน่ายอะไหล่ สามัญ 2,000,000 2,000,000 20,000 100 9,000 45.00/13

 99/4 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์  ชิ้นส่วน

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  อุปกรณ์ยานยนต์

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2762-0330 

 โทรสาร 0-2762-0204

63. บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ให้บริการเกี่ยวกับ สามัญ 36,500,000 36,500,000 365,000 100 364,998 100.00/14

 99/4 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์  สนามแข่งรถ

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)   

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2762-0330 

 โทรสาร 0-2762-0204

64. บริษัท ดิเอเจ้นท์  นายหน้าซื้อขาย สามัญ 4,000,000 4,000,000 40,000 100 39,998 100.00

 (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด และจัดหาผู้เช่า

 99/4 ม.14 ซ,หมู่บ้านวินด์มิลล์  อสังหาริมทรัพย์

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2333 

 โทรสาร 0-2056-2355

65. บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  บริหารนิติ  สามัญ 1,000,000 1,000,000 10,000 100 9,998 99.98

 แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด บุคคล

 99/4 ม.14 ซ,หมู่บ้านวินด์มิลล์ 

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2399   

 โทรสาร 0-2056-2319 



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  077  

หมายเหตุ : /1 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด 

 /2 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแพค1 จ�ากัด 

 /3 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด  

 /4 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากัด 

 /5  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด 

 /6  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน�้า จ�ากัด

 /7  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ�ากัด 

 /8  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ�ากัด

 /9  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด 

 /10  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด   

 /11  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จ�ากัด

 /12  Ananda SU Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัท เออร์บันเทค เวนเจอร์ส จ�ากัด 

 /13  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด 

 /14 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 179,998 หุ้น หรือ ร้อยละ 49.31 และถือหุ้นโดย 

  บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด จ�านวน 185,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 50.69

  ประเภท ประเภท ทุน ทุน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ จ�านวน สัดส่วนการ 

 ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ธุรกิจ หุ้น จดทะเบียน ช�าระแล้ว ออกจ�าหน่ายแล้ว ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

    (บาท) (บาท) (หุ้น)  (บาท) (หุ้น) (ร้อยละ) 

66. บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด รับท�าสื่อ สามัญ 100,000 100,000 1,000 100 998 99.80

 99/4 ม.14 ซ,หมู่บ้านวินด์มิลล์  โฆษณา

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) 

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222   

 โทรสาร 0-2056-2332

67. บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ�ากัด พัฒนา สามัญ 140,000,000 89,896,020 1,400,000 100 1,399,997 100.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  คอมพิวเตอร์

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)   ซอฟต์แวร์

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332

68. บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด รองรับ สามัญ 260,405,000 260,405,000 2,604,050 100 2,578,049 99.00

 99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์  การร่วมทุน

 ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) / ร่วมค้า

 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี 

 จ. สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332 

69. บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล  ให้บริการ สามัญ 5,000,000 5,000,000 50,000 100 49,997 100.00

 วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด การจัดประชุม

 99/1 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์  สัมมนา

 ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  ทางวิชาการ

 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

 สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์ 0-2056-2222 

 โทรสาร 0-2056-2332 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

 ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

 1. กลุ่มเรืองกฤตยา/1  1,767,058,400 53.02

  1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา  (1,680,558,400 หุ้น หรือร้อยละ 50.42)  

  1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (86,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.60)      

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  129,135,366 3.87

 3. นายพีรนาถ โชควัฒนา  77,478,800 2.32

 4. นส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา  65,250,000 1.96

 5. นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์  60,000,000 1.80

 6. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์  47,405,700 1.42

 7. บริษัท หลานปู่ จ�ากัด  42,475,000 1.27

 8. นายชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์  30,000,000 0.90

 9. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์  26,848,100 0.81

 10. STATE STREET EUROPE LIMITED  25,302,171 0.76

 11. ผู้ถือหุ้นอื่น  1,062,046,463 31.87

  รวม  3,333,000,000 100.00

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	 	 3,230,133,421	 96.91

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	 	 102,866,579	 3.09

หมายเหตุ : /1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์  

  หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)

  ผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่
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 ประจ�าปี อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น  อัตราการจ่ายเงินปันผล
   (บาท) (บาท) ต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)

 งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม

 2561 0.2540 0.09 0.65 155.42 32.28

 2560 0.1275 0.34 0.34 37.50 37.50

 2559 0.1250 0.39 0.42 32.05 29.76

 2558 0.1000 0.44 0.36 22.73 27.78

 2557 0.0980 0.29 0.39 33.79 25.13

 2556 0.0500 0.05 0.24 100.00 20.83

• บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา 

 การจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงิน 

 กู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2555 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

• บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด 

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

 หลังหักส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและก�าไรสะสม 

 ประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

 บริษัทย่อยอื่นๆ  

 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ไม่มีการก�าหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและ 

 หลังหักส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล  

 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

  นโยบาย
  การจ่ายเงินปันผล
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ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานกลยุทธ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบริหารความ

สัมพันธ์ลูกค้า

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนากลยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาโครงการ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการ	
แอชตัน	/	ไอดีโอ	คิว	

/	เอลลิโอ

ประธานเจ้าหน้าที่	สายงาน
ควบคุมการผลิต	และกรรมการ
ผู้จัดการ	ไอดีโอ	/	ไอดีโอ	โมบิ

  โครงสร้าง
  การจัดการ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ

คณะกรรมการบริหาร 

 1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้ 

  รายชื่อ  ต�าแหน่ง

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
      และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
      กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายนพพร เทพสิทธา  กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล  กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
      และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท

6. นายโทโมโอะ นากามูระ  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร และ
      กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

9. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

โดยมีนายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษิทั มติคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึมติท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ ด้วยความรบัผิดชอบ  

 ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. พิจารณา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณ ตามที ่

 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี

3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย 

 ให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

5. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น�าระบบงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมาใช้ 

6. จัดให้มีการจัดท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี 

 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ 

 ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9. พิจารณาอนมุติัแต่งต้ังบุคคลทีมี่คณุสมบัติครบถ้วนและไม่มีคณุสมบัติต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ 

 มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/ 

 หรอืระเบียบท่ีเกีย่วข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเหน็ 

 ชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 น�าเสนอและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใดและก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 

 ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ 

 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14. จัดให้มีและติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม 

 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้ 

 มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

15. จัดให้มนีโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทั โดยตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เพ่ือความโปร่งใสและป้องกนั 

 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้ความส�าคัญกับการพิจารณาธุรกรรม 

 หลักที่มีความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการ 

 คอร์รัปชั่น รวมทั้งปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

19. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจและ 

 แนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 ในหลักสูตรท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏิบัติหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บรหิาร เพ่ือส่งเสรมิความรู ้ความสามารถให้เกดิการก�ากบัดแูล 

 กิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้

คณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน) อาจมส่ีวนได้เสีย หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีท่ี่ประชมุผู้ถอืหุน้หรอืคณะกรรมการ 

บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ชือ่และจ�านวนกรรมการซ่ึงมอี�านาจลงลายมอืชือ่ผูกพันบรษิทัคอื นายชานนท์ เรอืงกฤตยา นายธัญลักษณ์ นนัท์ธนาวรสิร ินางสาวพัชราวลัย เรอืงกฤตยา  

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  083  

 2. ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 12 ท่าน ดังนี้ 

  รายชื่อ  ต�าแหน่ง

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน 

4. ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

5. นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการ

6. นายสันทัด ณัฎฐากุล  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต และกรรมการผู้จัดการ ไอดีโอ / ไอดีโอ โมบิ

7. นางคาร์เมน ชัน-แมน แลม  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

8. ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนากลยุทธ์
  
9. ดร.ยง เฉิน เชษฐ์   ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

10. นางสาววาณี พิชเยนทรโยธิน  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล

11. ดร.ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์

12. นายสุเมธ รัตนศรีกูล  กรรมการผู้จัดการ แอชตัน / ไอดีโอ คิว / เอลลิโอ

• ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการด�าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ�าวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท  

 ท้ังนี ้ในการบรหิารกจิการของบรษิทัดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคบั หรอืค�าส่ังใด ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการ 

 บริหารก�าหนด

2. น�าเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท 

 และบรษิทัย่อยต่อคณะกรรมการบรหิารเพ่ือประโยชน์ในการจัดท�าเรือ่งดงักล่าวเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และเข้าร่วมการพิจารณาเรือ่ง 

 ดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอำนาจพิจารณาอนมุติัเฉพาะกรณีหรอืการด�าเนนิการใดๆ อนัเป็นปกติธรุกจิของบรษิทั ภายใต้วงเงินหรอืงบประมาณประจ�าปีตามทีไ่ด้รบัอนมุัติ 

 จากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ 

4. น�าเสนอเรือ่งท่ีส�าคญัต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอืท่ีประชมุผู้ถอืหุน้เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ อนมุติั หรอืเพ่ือการอืน่ใด 

 ตามความเหมาะสม

5. ด�าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

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

 บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ 

ได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทได้



        084                    รายงานประจำาปี 2561

 3. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง เป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 (ก) ทะเบียนกรรมการ

 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ปัจจุบัน นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตร 

Director Certification Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

เลขานุการบริษัท 

 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2561 

 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งเป็น 

 ไปตามภาระหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย ค่าเบ้ียประชมุเป็นค่าตอบแทนเมือ่เข้าร่วมประชมุในแต่ละ 

 ครั้งส�าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลก�าไรของบริษัทและจ�านวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด 

 ดังนี้

  ต�าแหน่ง  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

     รายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท   200,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ   75,000 10,000

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   75,000 10,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   65,000 10,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   30,000  -
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ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561

        ค่าเบี้ยประชุม

      คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ 
   ชื่อ  ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ โบนัส รวม
     รายเดือน บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ ก�ากับดูแล
        ความเสี่ยง พิจารณา กิจการที่ดี  
 
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2,400,000 110,000 - - 20,000 10,000 400,000 2,940,000

2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 900,000 110,000 130,000 140,000 20,000 - 150,000 1,450,000

3. นายนพพร เทพสิทธา 900,000 70,000 80,000 120,000 20,000 10,000 150,000 1,350,000

4. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 780,000 100,000 130,000 140,000 - - 130,000 1,280,000

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม 780,000 50,000 - - - - 112,192 942,192

6. นายโทโมโอะ นากามูระ/1 - - - - - - - 0

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000

8. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 360,000 - - - - - - 360,000

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

รวม     6,840,000 440,000 340,000 400,000 60,000 20,000 930,000 9,042,192

หมายเหตุ: /1 นายโทโมโอะ นากามูระ แสดงความจ�านงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 - ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ. 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 12 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

  ประเภทค่าตอบแทน  จ�านวนราย จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือน     12 86,053,407

โบนัส      12 24,435,581

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ    12 5,758,226

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ค่าน�้ามัน ค่าโทรศัพท์)  12 1,696,000

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 - ไม่มี -

หน่วย : บาท
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 5. บุคลากร 

บริษัทและบริษัทย่อย มีจ�านวนบุคลากรโดยมีรายละเอียดดังนี้

    บริษัท    ณ 31 ธันวาคม 2561 (คน)  ณ 31 ธันวาคม 2560 (คน)
 
 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)   672   598

บริษัทย่อย  

 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด   257   236

 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด   95   85

 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด    382   334

 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด    33   36
  
 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด    8   8

 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด    3   3

 บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ�ากัด    9   - 

รวม        1,459   1,300

บริษัทมีจ�านวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้ 

    สายงาน    ณ 31 ธันวาคม 2561 (คน)  ณ 31 ธันวาคม 2560 (คน)

ฝ่ายปฏิบัติการ     221   217

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง    36   30

ฝ่ายการเงินและนิติกรรม    114   93

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     103   79
  
ส�านักงานบริหารและตรวจสอบภายใน    42   41

ฝ่ายการลงทุน     17   14

ฝ่ายควบคุมการผลิต    139   124

รวม        672   598

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรในบริษัททั้งหมด ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสตามผลงาน มีรายละเอียดดังนี้

   ประเภท    ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)  ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

เงินเดือน      555,698,106   466,557,163 

โบนัส       151,378,541    203,842,025 

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน/1    23,870,378    21,628,528 
 
รวม        730,947,025   692,027,716

หมายเหตุ: /1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าน�้ามัน และค่าโทรศัพท์ 
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การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความส�าคัญในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)  

อย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรก พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานส�าคัญ  

วฒันธรรมองค์กร บรรยากาศในการท�างาน และมรีะบบพ่ีเล้ียงท่ีคอยช่วยให้ค�าปรกึษาแก่ผู้บรหิารใหม่ ให้สามารถปรบัตัวเข้ากบัองค์กรได้อย่างรวดเรว็และสามารถ 

สร้างผลงานและความส�าเร็จให้กับบริษัทได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership Development) ด้วยหลักสูตรระยะยาว

กว่า 1 ปีครึ่ง โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับสากล McKinsey & Company และมีการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น�าให้มีความเหมาะสมกับบริษัท โดยเน้น

ให้ผู้บรหิารในทุกระดบัมทัีกษะในการน�าแผนกลยุทธ์องค์กรมาวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกบัพนกังาน การให้ค�าปรกึษา และ การให้ข้อมลูป้อนกลับ (Performance  

Management: Goal Setting, Coaching and Feedback) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด และพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความ

รู้ความสามารถและมีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพให้

กับลูกค้า สร้างโอกาสให้พนักงานกลุ่มนี้ได้ก้าวหน้าในบริษัทอย่างเหมาะสม อันน�าสู่การสร้างทีมงานที่มีผลงานเป็นเลิศ (High Performance Team) มีความ

พร้อมและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นการปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้ (Learning Agility) ให้พนักงานหมั่นเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self-Learningand  

Development) ตามแนวคิด 70:20:10 โดยการวิธีการเรียนรู้ที่บริษัทเน้น คือ การลงมือปฏิบัติจริง (Learning Action) การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ  

(Job Enrichment) การขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Enlargement) การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) การสร้าง 

วัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching Culture) การดูงานในบริษัทชั้นน�า และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) จากสถาบันชั้นน�าทั้งภายในและ 

ต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา และน�าความรู้มาปรับใช้กับการท�างานได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ 

ตนเอง ทีม และ องค์กร

การดูแลในเรื่องการฝึกอบรม

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จและเติบโตได้อย่างย่ังยืน บริษัทจึงมีการปรับปรุงหลักสูตร  

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้สามารถท�างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มี 

การอบรมเฉลี่ย 9.5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. Executive Leadership Development Program (McKinsey & Company) 8. การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน

 2. Leader as a Coach   9. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 3. Key Performance Ananda (KPA) Setting  10. กฎหมายแรงงานส�าหรับผู้บริหาร

 4. Think on your Feet (Effective Communication) 11. Digital Productivity Improvement

 5. SAP Ariba   12. How to Change Management

 6. SAP SuccessFactors   13. Risk Based Audit

 7. การพัฒนาบุคลิกภาพ   14. Power BI Desktop for Business Analytics

การดูแลในเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย

บริษัทตระหนักดีว่า ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้

1. ก�าหนดโครงสร้างการบริหารและการท�างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการท�างานอย่าง 

 สม�่าเสมอ เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมท้ังดูแลจัดการสถานที่ ไม่ให้มีวัสดุ หรือลักษณะการท�างาน 

 ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

3. ให้การสนบัสนนุทรพัยากร เพ่ือฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานกบัพนกังาน รวมถงึมกีารส่ือสาร เพ่ือสร้างจิตส�านกึ  

 และการมส่ีวนร่วมของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ เพ่ือให้การขบัเคล่ือนงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างเข้มแขง็

4. จัดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ในปี 2561 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และไม่มีพนักงานหยุดงานหรือเจ็บป่วย เนื่องมาจากการท�างาน

การดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทจัดให้มีการจ้างงานท่ียุติธรรมและให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจัด 

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งผลตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน และเงินโบนัส  

ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินการปฎิบัติงานประจ�าปี นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการในด้านอื่นๆ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพ 

ประจ�าปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น ส�าหรับผลตอบแทนระยะยาวนั้น บริษัทจัดให้มีสวัสดิการในเรื่องของสิทธิ์ในการได้รับ 

ส่วนลดในการซื้อบ้านและคอนโดของบริษัทโดยจะได้รับส่วนลดตามอายุงาน และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจท�างานกับบริษัท 

บริษัทได้มีรางวัล“Long Service Award” ให้แก่พนักงานอีกด้วย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการท�างาน



        088                    รายงานประจำาปี 2561

กลุ่มบริษัทอนันดาเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งในด้านการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ 

ที่เป็นเลิศ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม  

โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเจริญ 

เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

 1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิทัได้มกีารจัดท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นลายลักษณ์อกัษร  

และมกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ ซ่ึงนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแล 

กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles) ของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ก�าหนด เพ่ือประโยชน์ 

ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน ตรงตามความมุ่งหวังของท้ัง 

ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม 

นอกจากนี ้ บรษิทัยังได้มกีารจัดท�าคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณ 

ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และก�าหนดให้มี 

การติดตามการปฏบัิติตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี จรยิธรรมธุรกจิ  

และจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  

และแนวปฏบัิติทีด่อีย่างสม�า่เสมอ อกีท้ังมกีารประชาสัมพันธ์ให้พนกังาน 

ทุกคนทราบทั่วทั้งองค์กร 

ส�าหรบัปีทีผ่่านมา บรษิทัได้รบัคะแนนผลการประเมนิการรายงานการก�ากบั 

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ประจ�าปี 2561  

จากการประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย ซ่ึงพิจารณา 

จากข้อมูลท่ีบริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้  

บริษัทได้น�าเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีของบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน�าไป 

พัฒนาและปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและรายงาน 

ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี 2561

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้น 

ประเภทบุคคลธรรมดาหรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซ่ึงมีสิทธิในความ 

เป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ท�าหน้าท่ี 

แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของ 

บริษัท 

บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและได้รับ 

การคุม้ครองสิทธิขัน้พ้ืนฐานอย่างเท่าเทยีมกนั เช่น การซ้ือขายหรอืโอนหุน้  

การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ 

อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธอิอกเสียงในท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ 

เพ่ือแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญช ี และเรือ่งท่ีกระทบ 

ต่อบริษัท เป็นต้น โดยไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอน 

สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายต่อไปนี้

1. ก�าหนดให้จัดส่งหนงัสือเชญิประชมุทีร่ะบุวนั เวลา สถานท่ี พร้อมท้ัง 

 ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวตัถปุระสงค์ 

 และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อน 

 วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน 

2. อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย 

 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานท่ี 

 ที่เดินทางสะดวก แนบแผนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญ 

 ประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ 

 ประชุมอย่างเพียงพอ 

3. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน 

 ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า

4. ไม่กระท�าการอันใดที่จะจ�ากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะ 

 ไม่ก�าหนดเง่ือนไขทีท่�าให้ยากต่อการมอบฉนัทะของผู้ถอืหุน้ แต่ส่งเสรมิ 

 ให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งมีรูปแบบ 

 ท่ีก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซ่ึงได้จัดส่งไปพร้อมกับ 

 หนังสือเชิญประชุมหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

  การก�ากับ
  ดูแลกิจการ



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  089  

5. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ ้นไม่น้อยกว่า 

 ร้อยละ 80 ของจ�านวนกรรมการ โดยมีประธานกรรมการ ประธาน 

 กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารสูงสุด 

 สายการเงิน เข้าร่วมประชุมเพ่ือพบปะหรือตอบค�าถามท่ีเกี่ยวข้อง 

 ของผู้ถือหุ้น 

6. ก่อนเริม่การประชมุผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะแจ้งให้ผู้ถอืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑ์ 

 ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

 สิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งค�าถามใด ๆ ต่อที่ประชุม 

 ตามระเบียบวาระการประชุม ท้ังนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิด 

 โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น  

 และต้ังค�าถามในท่ีประชุมอย่างเต็มท่ี โดยประธานท่ีประชุมจะ 

 จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 

7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ 

 ประชมุผู้ถอืหุน้ ซ่ึงอาจเป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอก หรอืผู้ถอืหุน้ 

 ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

8. สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใส 

 และตรวจสอบได้ 

9. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่าง 

 แท้จริง

10. เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง 

 เว็บไซต์ของบรษิทั โดยหนงัสือเชญิประชมุผู้ถอืหุน้จะเผยแพร่ก่อนวนั 

 ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบ 

 วาระการประชมุได้อย่างสะดวก และมเีวลาในการศกึษาข้อมลูประกอบ 

 การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ 

 เอกสารจริงจากบริษัท 

11. การบันทึกรายงานการประชุม จะบันทึกกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  

 กรรมการที่ลาประชุม ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการ 

 แสดงผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที ่

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ 

 บันทึกประเด็นซักถามและข ้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว ้ ในรายงาน 

 การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัท 

 จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยัง 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 

 ผู้ถือหุ้น

12. ดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลอย่างถูกต้อง 

 และรวดเร็ว 

ในปี 2561 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่าง ๆ  

และไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่ง 

 ค�าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยบรษิทัได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ 

 พิจารณาค�าถามและแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ 

 บริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งค�าถามมายังบริษัท 

2. บรษิทัก�าหนดวนัเวลาท่ีเหมาะสมและสถานทีจั่ดประชมุ เพ่ือให้ผู้ถอืหุน้ 

 สามารถเดนิทางมาร่วมประชมุได้อย่างสะดวก พร้อมท้ังจัดส่งหนงัสือ 

 เชญิประชมุท่ีมกีารแยกวาระการประชมุอย่างชดัเจน มคีวามเหน็ของ 

 คณะกรรมการ พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ ส่งให้ 

 ผู้ถอืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่หนงัสือ 

 เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมท้ังภาษาไทยและ 

 ภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล 

3. ในวนัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ กรรมการบรษิทัพร้อมด้วยผู้บรหิารสูงสุด 

 สายงานบัญชี เข้าร่วมประชุม เพ่ือพบปะและตอบข้อซักถามที่ 

 เกี่ยวข้อง ไม่เพ่ิมหรือสลับวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัท 

 ได้จัดหาตัวแทนจากส�านักงานกฎหมายเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบหนังสือ 

 มอบฉันทะและการนับคะแนนเสียง และก่อนเริ่มการประชุม บริษัท 

 ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้ 

 บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ  

 บริษัทก�าหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ในระหว่าง 

 การประชุมประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผู ้ถือหุ ้นแสดง 

 ความเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ 

4. บริษัทได ้ จัดส ่งรายงานการประชุมให ้ตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง 

 ประเทศไทยภายใน 14 วนัหลังจากวนัประชมุผู้ถอืหุน้ และได้เผยแพร่ 

 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแล 

การใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงก�ากับดูแลให้ 

ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  

ตามหมวดที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคการ 

ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการด�าเนินการดังนี้

1. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

2. ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้น 

 ต่อหนึ่งเสียง

3. ก�าหนดให้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท  

 (ถ้ามี)

4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการ 

 ประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็น 

 กรรมการของบรษิทัได้ก่อนวันประชมุผู้ถอืหุน้ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์  

 วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่ม 

 วาระการประชมุ หรอืเสนอชือ่บุคคลท่ีผู้ถอืหุน้เสนอเข้ามาหรอืไม่ โดย 

 เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิทั



        090                    รายงานประจำาปี 2561

5. ก�าหนดให้หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นจัดท�าท้ังภาษาไทยและ 

 ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ท้ังฉบับผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 

 อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

6. ในการประชุมผู้ถือหุ ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระ 

 ที่ก�าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุม 

 ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

7. ก�าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลักษณ์อกัษร  

 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

 โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้ก�าหนด 

 ให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าที่รายงานการถือครอง 

 หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะ 

 กรรมการ

8. ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ ผู้บรหิาร  

 และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด�าเนินการ 

 ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงเป็นรายการ 

 ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การ 

 ถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทั บรษิทัย่อย และบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียได้  

9. ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็น 

 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

 ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ และ 

 จะด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  

 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีได้ 

 ก�าหนดไว้ ซ่ึงจะต้องได้รบัอนมัุติจากฝ่ายจัดการคณะกรรมการบรษิทั  

 หรอื จากท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ แล้วแต่กรณี ซ่ึงการท�ารายการระหว่างกนั 

 จะมีการก�าหนดเง่ือนไขของรายการให้สอดคล้องกับราคาตลาด 

 และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาเปรียบเทียบ  

 การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและ 

 สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 

 เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ 

 การเลือกต้ังเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 การพิจารณาอย่างชัดเจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงไม่ม ี

 ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ  

 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

2. ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มี 

 การก�าหนดเง่ือนไขที่ยุ ่งยากต่อการมอบฉันทะส�าหรับให้ผู ้อื่น 

 เข้าร่วมประชมุแทน ซ่ึงแจ้งไว้ในหนงัสือเชญิประชมุผู้ถอืหุน้ทีส่่งพร้อม 

 หนังสือมอบฉันทะแบบที่ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตาม 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ทั้งนี้ บริษัทไม่จ�ากัดสิทธิการเข้า 

 ร่วมประชุมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย

3. บริษัทได้มีการจัดให้ความรู้เบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  

 ที่เข้างานใหม่ ในเรื่องนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ 

 ให้ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามี 

 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัไปแสวงหา 

 ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

 

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู ้ถึงสิทธิของผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มไม ่ว ่า 

จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได ้

เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง ภาครฐั และหน่วยงานอืน่ ๆ   

รวมท้ังชมุชนใกล้เคยีงท่ีเกีย่วข้อง เนือ่งจากบรษิทั ได้รบัการสนบัสนนุจาก 

ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไร 

ให้บรษิทั ซ่ึงถอืว่าเป็นการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้กบับรษิทั คณะกรรมการ 

บริษัทจึงมีนโยบายก�าหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการประพฤติปฎบัิติควบคูไ่ปกบัข้อบังคบัและระเบียบของบรษิทัภายใต้ 

กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์ โดยมีแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วน 

ได้เสีย ดังนี้

1. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าท่ี 

 สร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถอืหุน้ในระยะยาว จึงก�าหนดให้พนกังานต้อง 

 ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 1.1  ปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ ตลอดจนตัดสินใจด�าเนนิการ 

  ใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

  ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

 1.2  ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัมสีถานะทางการเงิน 

  และผลการด�าเนินงานที่ดี และมีการน�าเสนอรายงานสถานภาพ 

  ของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัช ี

  และรายงานอืน่ ๆ โดยสม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

 1.3 รายงานให้ผู ้ถือหุ ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน 

  อนาคตของบรษิทั ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน 

  ของความเป็นไปได้ มข้ีอมลูสนบัสนนุและมเีหตุมผีลอย่างเพียงพอ

 1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ  

  ของบรษิทั ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด�าเนนิการใดๆ  

  ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 

  องค์กร

 1.5 บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันใน 

  การประชุมผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

 บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท�าธุรกรรม บริษัท 

 หลีกเล่ียงการกระท�าทีอ่าจจูงใจให้รฐั หรอืพนกังานของรฐัด�าเนนิการ 

 ทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนัดรีะหว่างกนั 

 ในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคุย 



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  091  

 ในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล  

 หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 2.1  ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือ 

  หน่วยงานของรัฐ

 2.2 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรอืข้อบังคบัในหน่วยงาน 

  ภาครฐัต่างๆ อาจมเีง่ือนไข ขัน้ตอน หรอืวธีิปฏิบัติท่ีแตกต่างกนั  

  และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

 บรษิทัตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่า 

 ที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 

 ของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 

 ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ัง โยกย้าย ตลอดจน 

 การพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

 3.1  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิ 

  ส่วนบุคคล

 3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย 

  ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 3.3  การแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ 

  พนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจและต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 

  ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

 3.4 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน  

  โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา  

  การฝึกอบรมและให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน 

 3.5 ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด  

  การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และ 

  ความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

 3.6 หลีกเล่ียงการกระท�าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

  ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

 3.7 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการ 

  ท�างาน และก�าหนดวิธกีารแก้ไข เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

  และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

4. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

 บรษิทัมุง่ด�าเนนิธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ โดยจัดให้มกีารสร้างสรรค์  

 น�าเสนอและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก ่

 ลูกค้าอย่างมมีาตรฐานและมจีรยิธรรมภายใต้หลักการด�าเนนิงานดงันี้

 4.1 มุง่มัน่ท่ีจะจัดหา พัฒนาผลิตภณัฑ์และการบรกิารเพ่ือตอบสนอง 

  ความต้องการของลูกค้า

 4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพภายใต้เง่ือนไข 

  ที่เป็นธรรม 

 4.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ  

  เพ่ือให้ลูกค้ามข้ีอมลูเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มกีารกล่าว 

  เกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทาง 

  อืน่ ๆ กบัลูกค้า อนัเป็นเหตุให้ลูกค้าเกดิความเข้าใจผิดเกีย่วกบั 

  คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

 4.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือ 

  การให้บรกิารท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือทีบ่รษิทัจะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหา 

  ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง 

  หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

 4.5 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือ 

  ใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

5. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและ 

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จทางธุรกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งด้วยความ 

 เสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทาง 

 ปฏิบัติดังต่อไปน้ี

 5.1 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง 

  มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

  • มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

  • มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

  • จัดท�ารปูแบบสัญญาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย

  • จัดให้มรีะบบการจัดการ และติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่า มกีาร 

   ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน 

   การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

   จัดหา

  • จ่ายเงินให้คูค้่าและคูสั่ญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช�าระเงิน 

   ที่ตกลงกัน  

 5.2 บรษิทัมุง่หมายท่ีจะพัฒนาและรกัษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกบัคูค้่า 

  และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้า 

  และบรกิารท่ีคุม้ค่ากบัมลูค่าเงินและมคีวามเชือ่ถอืซ่ึงกนัและกนั

 5.3 ห้ามผู้บรหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัว 

  จากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 5.4  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซ้ือจัดหาเพ่ือ 

  ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

  บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด ท้ังคุณภาพ ราคา  

   ก�าหนดการส่งมอบและบริการ

  • ปฎิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และ 

   ให้ความส�าคัญและค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและ 

   สิ่งแวดล้อม

  • มีสภาพการด�าเนินธุรกิจท่ีดี สถานะการเงินที่มั่นคง  

   มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ และมีประวัต ิ

   การด�าเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามทางการ 

   ค้าอนัเนือ่งมาจากการกระท�าทุจรติ หรอืประวติัละทิง้งาน หรอื 

   อยู่ในบัญชรีายชือ่บรษิทัต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

  • ปฎิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

6. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพ่ือสร้าง 

 ความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 



        092                    รายงานประจำาปี 2561

 6.1 ปฏบัิติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรอืทีไ่ด้ตกลงกนัไว้อย่าง 

  เคร่งครัด

 6.2 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ได้  

  บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณา 

  หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 ท้ังนี ้บรษิทัจะปฏิบัติต่อเจ้าหนีด้้วยความรบัผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถอื 

 การปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา เงื่อนไขค�้าประกัน  

 การบริหารเงินทุนและการช�าระหนี้ ก�าหนดเวลา รวมถึงพันธะ 

 ทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะท�าให้ 

 เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้  

 ตามข้อก�าหนดในสัญญาเงินกูอ้ย่างถกูต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน 

 ข้อเท็จจริง

7. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่าง 

 ย่ัง ยืนและเป ็นบริษัทชั้นน� าในธุรกิจภายใต ้การแข ่ งขันใน 

 อตุสาหกรรมอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลักการปฏิบัติต่อ 

 คู่แข่งทางการค้าดังนี้ 

 7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

 7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี 

  การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนิน 

  ธุรกิจของบริษัท 

 7.3 ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรอืมุง่ท�าลายชือ่เสียงแก่คูแ่ข่งทางการค้า

 7.4 ไม่กระท�าการใด ๆ  ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ 

  ผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

8. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

 บริษัทให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดี 

 ว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การ 

 พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืนสืบไป บรษิทัจึงได้ด�าเนนิ 

 กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด�าเนิน 

 ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

 8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพส่ิงแวดล้อม 

  เป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับส่ิง 

  แวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

 8.2 มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

  อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

 8.3 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ 

  ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละ 

  ท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

 8.5 ด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชมุชนและส่ิงแวดล้อม 

  อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้ชมุชนทีบ่รษิทัต้ังอยู่มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้  

  ทัง้ทีด่�าเนนิการเองและร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน  

  และชุมชน

 8.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ 

  ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควร

 8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีม ี

  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่อง 

  มาจากการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยให้ความร่วมมอือย่างเต็มท่ี 

  กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8.8 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบุคลากร 

  ของบรษิทัห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ ทัง้ทางตรง 

  หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้ค�ามั่นสัญญา  

  การเรยีกร้อง การร้องขอ การให้หรอืรบัสินบน หรอืมพีฤติกรรมใด 

  ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง 

  ผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธรุกจิ แก่บุคลากรบรษิทัเอง  

  หรอืบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีของรฐั การให้ 

  ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัด 

  ต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายท่ีจะด�าเนนิธุรกจิอย่างมคุีณธรรม โดยยึดมัน่ 

ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัท 

ธรรมาภิบาลท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและ 

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพ่ือพัฒนาไปสู่ 

องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization)

ดังนั้น เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงเข้าแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against  

Corruption) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจย่ิงขึ้นว่า 

บริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัท 

จึงก�าหนด “นโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่” เป็นลายลักษณ์อกัษร  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการปลูกจิตส�านึก 

ให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวม 

ทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส และได ้

จัดต้ังคณะท�างานภายใต้ชื่อ “คณะท�างานโครงการแนวร่วมต่อต้านการ 

ทุจริตและคอร์รัปชั่น” ทั้งนี้ คณะท�างานมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ 

การก�ากับดูแล จัดท�านโยบาย ก�าหนดระเบียบปฎิบัติงาน การสื่อสาร 

ภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรูเ้กีย่วกบั 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ก�าหนดช่องทางใน 

การแจ้งเบาะแส ก�าหนดขั้นตอนการปฎิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยง 

ด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการ  

การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการ 

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ก�ากับดูแล 

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

จะท�าการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รายงาน 
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เกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริต  

รวมถึงการสอบทานการประเมินความเส่ียง และให้ค�าแนะน�าต่อคณะ 

กรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีควรมี เพ่ือลดความเส่ียงนั้น โดย 

ผู้บริหารจะน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ 

ยิ่งขึ้นว่า คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลที่ดี

นโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่ของบรษิทันี ้ ก�าหนดให้กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัท 

ในเครือที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดย 

ก�าหนดหลักปฎิบัติที่ส�าคัญ กล่าวคือ ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ 

ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้  

(Offering) การให้ค�ามั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting)  

การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting  

Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ 

ได้มาหรอืรกัษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ ซ่ึงบรษิทั 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียใน 

ระยะยาว 

การน�าไปปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ  

ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือ 

 รับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

 ของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น  

 ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รปัชัน่  

 การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท  

 ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้ 

 มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริต 

 และคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ 

 บริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ 

 บุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

 ข้อเท็จจริงต่างๆ

4. ในการด�าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตและ 

 คอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ 

 บริษัทในเครือ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วย 

 ความระมัดระวัง

 4.1  การให้ หรือรับของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้ 

  จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีก�าหนดไว้ 

  ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง 

  นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

  ของกลุ่มบริษัท

 4.2  การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศลจะต้องกระท�าในนามบริษัท  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ แก่องค์กรใดๆ  

  ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กร 

  ที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 

  ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีก�าหนดไว้และถูกต้อง 

  ตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจ 

  ว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

 4.3  การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรม 

  หรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

  หรอืบรษิทัในเครอื โดยการให้การสนบัสนนุนัน้ต้องมวีตัถปุระสงค์  

  เพ่ือส่งเสรมิธรุกจิ ภาพลักษณ์ท่ีดขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

  และบริษัทในเครือ และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่าน 

  ขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ที่ก�าหนดไว้ และถูกต้องตาม 

  กฎหมาย

 4.4  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ รวมถึงการติดต่องานกับ 

  ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ี 

  มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย  

  บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ  

  จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด�าเนินการให ้

  เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 4.5  บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบุคลากรทกุคนมสิีทธิ 

  และเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม ่

  ด�าเนินการหรือด�าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน�าทรัพยากร 

  ใดๆ ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ  

  ไปใช้เพ่ือด�าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอันจะท�าให้กลุ่ม 

  บริษัทสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจาก 

  การเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมอืง

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

บรษิทัให้ความส�าคญัแก่การส่ือสารภายในด้วยส่ือต่าง ๆ เช่น ระบบเครอืข่าย 

ภายในองค์กร (Intranet) การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ของบรษิทัเพ่ือปลูกฝัง  

ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนักงาน ผู้บริหาร  

เพ่ือสร้างความตระหนักต่อความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตและ 

คอร์รปัชัน่ รวมถงึการแจ้งหรอืรายงานการทุจรติและคอรรปัชัน่ต่อผู้บรหิาร  

นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริต 

ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยก�าหนดให้การด�าเนิน 

การทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้จัดให้มี 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระท�าทุจริต (Whistle- 

blowing Channels) และมมีาตรการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเหน็ 

การกระท�าทุจริต ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการที่ 

เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ใน 

เวบ็ไซต์ของบรษิทั (http://www.ananda.co.th/ir/company/index.php)  

ภายใต้หัวข้อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง 

บริษัทให้ความส�าคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อบ่งชี ้

ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น  

การยักยอกทรัพย์ การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน และการทุจริตอื่น ๆ   

โดยพิจารณาท้ังในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบ เพ่ือหามาตรการ 

ตอบสนองและจัดการความเส่ียง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม  

กระบวนการติดตามผลการควบคมุภายใน ซ่ึงรวมถงึการติดตามประเมนิ 

ผลความสามารถในการป้องกนัและค้นหารายการทจุรติ ข้อผิดพลาดและ 

การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือลดและป้องกันความเส่ียง 

เหล่านั้น โดยตัวอย่างของการทุจริตในกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท  

เช่น การทุจริตด้านการเงิน การขาย การตลาด การบริการอื่น ๆ  เงินสด  

และเอกสารส�าคัญ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

ในการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ บริษัทมีการก�าหนดให้ประเมิน 

ความเส่ียงด้านทุจริตของในทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานระบุความเส่ียงท่ีอาจเกดิการทจุรติ  

โอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเส่ียงและ 

มาตรการในการป้องกนัหรอืต่อต้านการทุจรติท่ีอาจเกดิขึน้ โดยผู้ประเมนิ 

ความเส่ียงจะพิจารณาความเส่ียงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ  

กระบวนการด�าเนนิงาน สภาพอตุสาหกรรม เง่ือนไขทางธุรกจิ ตลอดจน 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ 

คู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและ 

คอร์รัปชั่น ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 

1. การระบุความเส่ียง โดยหวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานท�าการระบุ 

 ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

2. การประเมินความเส่ียง เมื่อผู้ประเมินท�าการวิเคราะห์ความเส่ียง 

 และมีการประเมินความเส่ียงท่ีได้ว ่ามีผลกระทบต่อการบรรลุ 

 วัตถุประสงค์ต่อองค์กรอย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะ 

 เกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

3. การวางแผนป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง โดยก�าหนดกลยุทธ์หรือ 

 กิจกรรม เพ่ือจัดการความเส่ียงให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียง 

 ที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งท�าการประเมินว่าการจัดการความเสี่ยงที่ 

 มอียู่เพียงพอหรอืไม่ สามารถลดโอกาสเกดิความเส่ียง และผลกระทบ 

 ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้

4. การบริหารความเส่ียงหรือกิจกรรมควบคุม คือการน�านโยบายหรือ 

 วิธีปฏิบัติไปใช้ด�าเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน  

 การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าท่ี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบรหิารจัดการ 

 ความเสี่ยงได้มีการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา

5. การติดตามและรายงานความเส่ียง เพ่ือติดตามและปรบัปรงุกจิกรรม 

 การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย 

 มีการรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต น�าเสนอต่อ 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล�าดับความเสี่ยง ก�าหนดแนวทาง  

 มาตรการ หรอืวธีิการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในเรือ่งการบรหิารความเส่ียง 

 เกี่ยวกับการทุจริต รวมถึง รายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อ 

 คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

กระบวนการด�าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความส�าคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยวีธีการประเมินตนเอง  

(Self Assessment) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน 

การตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 

ทุกรายการ 

ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ 

ทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ  

อ�านาจด�าเนนิการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก�าหนดของหน่วยงาน 

ก�ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม 

และเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายในก�าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงาน 

 ท้ังในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือท่ีบริษัท 

 มีอ�านาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ 

 คอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด  

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ 

 ทุจริต โดยท�าการสอบทานกระบวนการท�างานในแต่ละขั้นตอนที่ 

 อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

 การทุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันและก�าหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3. การปรบัปรงุกระบวนการปฏิบัติ โดยการน�าผลการสอบทานกระบวนการ 

 ท�างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ น�าความเห็น ข้อเสนอแนะ ของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความ 

 ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติจากการพิจารณาผลการ 

 สวบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  

 ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนท่ีได้แสดงความคิดเห็น 

 ผ่านช่องทางอีเมล์ที่ก�าหนดไว้ โดยน�าไปปรับปรุงกระบวนการ  

 แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง 

 จากการเกิดการทุจริต

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติและสรุปผลการ 

 ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้น�าเสนอเพ่ือ 

 ปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายได้มีการน�าไปปฏิบัติ 

 จริงอย่างทันเวลา



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  095  

5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตาม 

 มาตรการต่อต้านการทจุรติ รวมทัง้ข้อปรบัปรงุการปฏบัิติและผลการ 

 ปรับปรุง น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าไตรมาส เพื่อ 

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม  

 และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏบัิติ รวมถงึนโยบายท่ีเกีย่วข้อง 

 กบัมาตรการต่อต้านการทุจรติ และคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ี 

 รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือน�าไปปรับปรุง 

 กระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเกีย่วข้อง ให้มกีารควบคมุภายใน 

 ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและ 

ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) จึงเปิดโอกาส 

ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติ 

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่างๆ โดยผ่านช่องการร้องเรียนที่ 

บริษัทก�าหนดไว้  

ช่องทางการร้องเรียน

 1. จดหมาย ถึงบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 2. อเีมล์ของผู้รบัข้อร้องเรยีน ถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

 3. เว็บไซต์ของบริษัท http://www.ananda.co.th/ir/company 

  /whistle-blowing.php

 4. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้หากเห็นว่า  

 จะท�าให้ตนเองได้รับความเสียหาย แต่จะต้องระบุรายละเอียด  

 ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุ 

 อันควรที่เชื่อได้ว่ามีการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ  

 ข้อบังคับของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น

2. กรณีผู้ร้องเรยีนเหน็ว่าตนอาจไม่ได้รบัความปลอดภยั หรอือาจได้รบั 

 ความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ผู้รับร้องเรียน 

 ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้รับร้องเรียนอาจ 

 ก�าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผู้ร้องเรยีนไม่ต้องร้องขอกไ็ด้ หากเหน็ว่า 

 เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

3. หากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน 

 ถูกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมจากพนักงาน 

 ของบริษัทหรือผู้รับเรื่องร้องเรียน ให้ถือว่าพนักงานหรือผู้รับเรื่อง 

 ร้องเรียนดังกล่าวกระท�าผิดวินัยร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษ และอาจ 

 ได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ หากการกระท�านั้นเป็นการ 

 กระท�าผิดกฎหมาย

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย 

 ด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

การจัดการข้อร้องเรียน

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณาด�าเนนิการตามความ 

เหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน)  

โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด�าเนินการตามเนื้อหาหรือ 

ประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

พร้อมท้ังติดตามความคบืหน้า เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารด�าเนนิการทีเ่หมาะสม 

กับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 

 และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้น�าส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร 

 บุคคล 

2. หากเรื่องร ้องเรียนเป็นการกระท�าท่ีฝ ่าฝ ืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

 กฎหมายและกฎระเบียบของรฐั นโยบายและหลักการก�ากบัดแูลกจิการ  

 จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้น�าส่ง 

 เลขานุการบริษัท

3.  หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง  

 การกระท�าใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น  

 การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น�าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

 Committee) หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร 

4.  ในกรณีท่ีเรือ่งร้องเรยีนตาม ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เป็นเรือ่งท่ีซับซ้อน 

 หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น�าส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ส�าหรับด�าเนินการตรวจ 

 สอบเรื่องดังกล่าว 

 ผู้ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีน ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มหีน้าที่ 

 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

 ตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท หรือกระท�าการทุจริต 

 จะต้องได้รบัการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบบรษิทัท่ีก�าหนดไว้  

 และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิด 

 กฎหมาย 

 เมือ่การตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนได้ข้อยุติแล้ว ผู้ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีน  

 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีหน้าที่รายงานผลสรุปการตรวจสอบ  

 ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือแจ้งไปยัง 

 คณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อยังผู้ร้องเรียนต่อไป (ในกรณีที่ผู้ 

 ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน) 

 ทั้งนี้ กระบวนการต้ังแต่รับเรื่องร้องเรียนจนกระท่ังแจ้งกลับไปยัง 

 ผู้ร้องเรียน ควรด�าเนินการตามก�าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

1. เมื่อหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียน ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะแจ้ง 

 การรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 7 วัน  

 นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 



        096                    รายงานประจำาปี 2561

2. ให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน แจ้งไปยังผู้บริหารของหน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อร้องเรียน ให้ทราบภายใน 1 วัน เพื่อให้ 

 ไปด�าเนินการแก้ไขได้ทันที โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต ่

 กรณีมีเหตุสุดวิสัย ท�าให้ไม่อาจด�าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 

 ที่ก�าหนดได้ จะท�าหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้า  

 ในการด�าเนินการและก�าหนดเวลาที่คาดหมายจะด�าเนินการให้ 

 แล้วเสร็จทุกสัปดาห์ 

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด�าเนินการแก่ เลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบภายใน 7 วัน เพ่ือได้แจ้งให้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนต่อไป 

การรายงานผลการด�าเนินการให้ผู้บริหารทราบ

1.  ให้รวบรวมและรายงานสรปุการจัดการข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บรหิาร 

 ทราบทุกเดือน 

2. ให้รวบรวมรายงานสรปุข้อร้องเรยีนหลังจากส้ินปี เพ่ือน�ามาวเิคราะห์ 

 การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน  

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรงุ พัฒนาองค์กร และวางแผน 

 เพื่อด�าเนินการเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อไป

ในปี 2561 บริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้านอย่างเป็นธรรมสอดคล้อง 

กับกฎหมายต่างๆ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐหรือของบริษัท  

อีกทั้งนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่างๆ เช่น การปฏิบัต ิ

ต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า หรือ 

พันธะสัญญาทีต่กลงกนัไว้ ส�าหรบัคูแ่ข่ง บรษิทัแข่งขนัภายใต้กรอบกติกา 

ของการแข่งขันที่ดี ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่เกิดความเสียหาย หรือ 

ท�าลายคู่แข่ง รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า จึงไม่พบการกระท�า 

ผิดใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร หรือละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน  

ในส่วนของพนักงาน บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้  

ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงาน 

แต่ละราย รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดของกฎหมายและสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บริษัทและพนักงาน 

ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ในนามกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  

กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว โดยมีนโยบาย 

การลงทุนให้พนกังานเลือกตามความเหมาะสมของพนกังาน เพ่ือให้พนกังาน 

มีหลักประกันในอนาคตเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน  

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน 

เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง และส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

 ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบ 

 การของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ  

 ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการ 

 ที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท 

2.  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ 

 ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 

 ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ 

 ทางส่ือมวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถอืหุน้และผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ได้รบัทราบข้อมลู 

 ของบริษัทได้อย่างทั่วถึง 

3. บรษิทัจัดให้มฝ่ีายนกัลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือท�าหน้า 

 ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนหรอืผู้ถอืหุน้ โดยบรษิทัจะจัดให้มกีารประชมุ 

 ชีแ้จงผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า นอกจากนี ้ บรษิทัยังให้ความส�าคญั 

 ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ ครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและ 

 ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�าผ่านช่องทาง 

 เว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุง 

 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4. บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะ 

 ทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บน 

 พ้ืนฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม 

 มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

5. บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ 

 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  

 จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่าน 

 เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของ 

 กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงในรายงานประจ�าปีของบรษิทั (แบบ 56-2)  

 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

6. บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด  

 แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความ 

 ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง  

 การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย  

 หรอืการผิดจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัผ่านกรรมการอสิระ หรอืกรรมการ 

 ตรวจสอบของบริษัทได้ ท้ังนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะ 

 ได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือ 

 กรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการส่ังการตรวจสอบข้อมูล และ 

 หาแนวทางแก้ไข (ถ้าม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  097  

ในปี 2561 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่

นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

นอกจากนี ้บรษิทัได้จัดกจิกรรมแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference)  

และเชญิส่ือมวลชนเพ่ือเข้าร่วมกจิกรรมของบรษิทั เพ่ือน�าเสนอเหตุการณ์ 

ต่างๆ ท่ีส�าคญัของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ผ่านส่ือมวลชนด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสัมพันธ์ได้ท่ี

 ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา

 นายคมสัน อัตถพลพิทักษ์

 นางสาวกทลี กระจ่างแสง

 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 

 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ : 0-2056-2222 โทรสาร : 0-2056-2332

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@ananda.co.th   

 เว็บไซต์ : www.ananda.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย 

ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนิน 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. จ�านวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี 

 ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

 ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศ 

 รูปแบบกิจกรรม จ�านวนคน / จ�านวนครั้ง

การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน) 436

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง) 4

การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง) 10

การเข้าร่วม Opportunity Day ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ (คร้ัง) 4

การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง) 3

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กรรมการไม่ 

 น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ใน 

 ประเทศไทย 

2. กรรมการแต่ละคนต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 

 ของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย  

 หากจะมีการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในบริษัท 

 จดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัทราบล่วงหน้าก่อน 

 การรับการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

3. กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร 

 ของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย  

 บริษัทร่วม 

4. คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ 

 ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อด�ารง 

 ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�า 

 ของคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าท่ีในฐานะเป็นประธานการประชมุ 

 คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดต่อคณะ 

 กรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและ 

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบรษิทัแต่งต้ังเลขานกุารบรษิทั เพ่ือท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า 

 ด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบับรษิทั ข้อพึงปฏิบัติ 

 ที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัต ิ

 หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน 

 ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก 

ต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออก 

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับอัตราหนึ่ง 

ในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลัง 

การแปรสภาพนัน้ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ 

ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจาก 

ต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อ 

ให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจ 

ในเรื่องต่าง ๆ หรือคัดค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลก 

ระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้ 

อทิธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบรษิทัจึงก�าหนดหลักการจ�ากดั 

จ�านวนปี ในวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระไว้ไม่เกนิ 9 ปี ติดต่อกนั  

เว้นแต่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา 

อย่างสมเหตุสมผลแล้ว เห็นว่า การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 

ในวาระต่อไป มีความจ�าเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป



        098                    รายงานประจำาปี 2561

 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมือ่

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

 4. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

  สามในส่ีของจ�านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง  

  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ 

  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

การถ่วงดุลอ�านาจ

บรษิทัก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนัหรอืเป็นบุคคล 

ในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละต�าแหน่งมีความชัดเจนในหน้าที่และ 

สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ อันท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ  

และความโปร่งใสของการด�าเนินงานภายในอย่างเหมาะสม

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรษิทัต้องเป็นผู้ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ 

และคณุสมบัติท่ีเหมาะสม ประธานกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผิดชอบในฐานะ 

ผู้น�าของคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าท่ีในฐานะเป็นประธานการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้ควบคุมการประชุม 

และสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการประชมุ ช่วยเหลือ แนะน�า  

สอดส่องดูแล รวมทั้งให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น  

ประธานกรรมการบริษัทรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหาร 

จัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะกรรมการ 

บริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�าหน้าที่ 

พิเศษในการศกึษาและกล่ันกรองงานเฉพาะด้านต่าง ๆ  โดยคณะกรรมการ 

ชดุย่อยแต่ละคณะจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ 

บริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายจะแต่งต้ังคณะกรรมการย่อยจ�านวน 5 คณะ  

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงองค์ประกอบ คุณสมบัติ  

การแต่งต้ัง วาระการด�ารงต�าแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ การประชมุ 

และรายงาน ตามท่ีปรากฎในขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบ  

และหรือกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ  

(บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แสดง 

รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปีในช่วง 

 เดือนพฤศจิกายน เพื่อให้กรรมการทราบเพื่อวางแผนในการเข้าร่วม 

 ประชมุ โดยให้มกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ และมกีารประชมุ 

 พิเศษเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้า 

 อย่างน้อย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้จะต้องมกีรรมการมาประชมุ 

 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็น 

 องค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ 

 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จ�านวนกรรมการทั้งหมด

2. มีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดย (1) ประธานกรรมการ และ  

 (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรร่วม 

 กันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะ 

 ต้องมีการก�าหนดวาระให้ชัดเจน ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ี 

 ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 เป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 7 วัน ส�าหรับการศึกษา และพิจารณา 

 เรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และ 

 ทนัเวลาก่อนการประชมุทุกครัง้ ท้ังนี ้กรรมการบรษิทัสามารถติดต่อ 

 เลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ี 

 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

4. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่าย 

 จัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอส�าหรับ 

 คณะกรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็ส�าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุ 

 ให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นท่ีได้จาก 

 ที่ประชุม

5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะ 

 ประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  

 เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย  

 และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย 

6.  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

 ผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

 เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอยีดต่าง ๆ เพ่ิมเติมในฐานะทีเ่ป็นผู้ปฏบัิติ 

 งานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�าความรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับ 

 ใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  099  

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซ่ึงมส่ีวนได้เสียในเรือ่ง 

 ที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระ 

 ดังกล่าวๆ 

8. การประชมุทกุครัง้ ต้องมกีารจดบันทึกการประชมุเป็นลายลักษณ์อกัษร  

 และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 

 พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 ช่ือ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการที ่ การประชุม 

  บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ ก�ากับดูแล บริหาร ไม่เป็น ผู้ถือหุ้น

    ความเสี่ยง พิจารณา กิจการที่ดี   ผู้บริหาร 

     ค่าตอบแทน

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี 11/11 - - 2/2 1/1 - 1/1 1/1

2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 11/11 13/13 14/14 2/2 - - 1/1 1/1

3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 10/11 13/13 14/14 0/2 - - 0/1 1/1

4. นายนพพร เทพสิทธา 7/11 8/13 12/14 2/2 1/1 - 1/1 0/1

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม 5/11 - - - - - 0/1 0/1

6. นายโทโมโอะ นากามูระ 7/11 - - - - - 1/1 1/1

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา 9/11 - - 2/2 1/1 35/47  1/1

8. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 10/11 - 12/14 - - 43/47  1/1

9. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 11/11 - - - - 44/47  1/1

10. นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา - - 5/9/1 - - 43/47  -

11. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง - - 2/3/2 - - 43/47  -

12. ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา - - 2/2/3 - - 7/7/3  -

หมายเหตุ : /1 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 /2 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

 /3 ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

 ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล จ�านวนหุ้นที่ถือ จ�านวนหุ้นที่มีการ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

   ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เปล่ียนแปลง เพิม่ขึน้ (ลดลง) ณ. วนัที ่31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ)

1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  -/1  -  -/1  -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายนพพร เทพสิทธา  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 นายเจมส์ เทิค เบง ลิม   -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายโทโมโอะ นากามูระ  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 22,908,400 1,693,906,800 50.82

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 4,658,800  -  4,658,800 0.14

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 86,500,000  -  86,500,000 2.60

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

หมายเหตุ : /1 ถือผ่านบริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด จ�านวน 1,202,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04
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ผู้บรหิาร

 ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล จ�านวนหุ้นที่ถือ จ�านวนหุ้นที่มีการ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

   ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เปล่ียนแปลง เพิม่ขึน้ (ลดลง) ณ. วนัที ่31 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ)

1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 22,908,400 1,693,906,800 50.82

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 4,658,800  -  4,658,800 0.14

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 2,427,000  -  2,427,000 0.07

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4 ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา  -  250,000 250,000 0.01

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายสันทัด ณัฎฐากุล  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นางคาร์เมน ชัน-แมน แลม  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ 893,000  -  893,000 0.03

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 ดร.ยง เฉิน เชษฐ์   -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10 นางสาววาณี พิชเยนทรโยธิน  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11 ดร. ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์  -   -   -   - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12 นายสุเมธ รัตนศรีกูล  -  500,000 500,000 0.02

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ท้ังคณะ การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

แบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัท และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวน 

ผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา  

รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน 

ต่อไป  

ในปี 2561 บรษิทัจัดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือให้กรรมการทุกคนประเมนิผลงานประจ�าปี  

โดยแบ่งเป็น 

 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทท้ังราย 

  คณะและรายบุคคล

 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  แบบรายคณะ

 3) แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  แบบรายคณะ

 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทนแบบรายคณะ

 5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

  ที่ดีแบบรายคณะ
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กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในทกุส้ินปี 

ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลงานประจ�าปี ซ่ึงภายหลังจาก 

ท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน  

และสรุปผลการประเมินการปฎิ บั ติงานของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ รายงานให้คณะกรรมการบริษัท 

รับทราบต่อไป ระดับคะแนนการประเมินผลมรีายละเอยีดดงันี้

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

ประกอบด้วย 6 หมวด 

สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการบรษิทัรายบุคคล ในภาพรวม 8 หมวด  

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากเท่ากับร้อยละ 86.14  

แบบประเมนิผลการปฏบัิติงานคณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ ซ่ึงเป็นการ 

ประเมนิท้ังคณะ ได้แก่ แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด

แบบประเมนิตนเองของกรรมการบรษิทัรายบุคคล ประกอบด้วย 8 หมวด 

สรปุผลการประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพรวม  

6 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 88.27 

 ระดับคะแนน ระดับ

 มากกว่าร้อยละ 90 ดีเยี่ยม

 มากกว่าร้อยละ 80  ดีมาก

 มากกว่าร้อยละ 70  ดี

 มากกว่าร้อยละ 60  พอใช้

 ต�่ากว่า ร้อยละ 60  ควรปรับปรุง

 หมวดที่ หัวข้อ

 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 

 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 3 การประชุมคณะกรรมการ 

 4 การท�าหน้าที่กรรมการ

 

 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 หมวดที่ หัวข้อ

 1 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ 

 2 การก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 

 3 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 4 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 5 การติดตามรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน 

 6 การประชุมคณะกรรมการ 

 7 กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 8 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 หมวดที่ หัวข้อ

 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แต่ละคณะ)

 2 การปฏบัิติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าที ่และความรบัผิดชอบ

 3 กฎบัตรและการประชุม

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ในภาพรวม  

3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม คือ 

 ร้อยละ 95 .00

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม  

 เท่ากับร้อยละ 95.14 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคะแนนเฉล่ีย 

 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 83.00 

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ 

 ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 90.80 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ตามแบบประเมินท่ีได้ก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้อง 

กับเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผลการประเมินจะ 

น�าไปพิจารณาเพ่ือก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อไปรับทราบต่อไป 

ระดับคะแนนการประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้

6. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง โดยยึดหลักการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผลประกอบการของบรษิทัและขนาดธรุกจิ โดยพิจารณาเปรยีบเทียบ 

 กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ 

 ของกรรมการแต่ละท่าน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

4. ค่าตอบแทนที่ก�าหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มี 

 คุณสมบัติเหมาะสมกับความจ�าเป็นและ สถานการณ์ของบริษัท 

 มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

บรษิทัก�าหนดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทน 

รายเดอืน ซ่ึงเป็นไปตามภาระหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

หรือคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วม 

ประชุมในแต่ละครั้ง และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลก�าไรของบริษัทและ 

จ�านวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 

นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรูปแบบตัวเงิน และสวัสดิการต่างๆ  

ตามลักษณะของธุรกิจประเภทเดียวกัน สอดคล้องผลประกอบการของ 

บริษัทและผลการประเมินในแต่ละปี 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ 

ความรูแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561  

บริษัทได้เชิญเจ้าหน้าท่ีจากทางส�านักงาน กลต. มาบรรยายในหัวข้อ  

“รายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ 

การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งเป็น 

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการและผู้บริหารเป็นอย่างมาก

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงกรรมการหรอืแต่งต้ังกรรมการใหม่  

บรษิทัจะจัดให้มกีารปฐมนเิทศ และจัดส่งเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�า 

ลักษณะธุรกจิ และแนวทางการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัให้แก่กรรมการใหม่ 

อีกด้วย

แผนสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งส�าหรบัต�าแหน่งบริหาร 

ระดบัสูง ได้แก่ ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  

ประธานเจ้าหน้าทีทุ่กสายงานและกรรมการผู้จัดการ ด้วยการสรรหาบุคลากร 

ภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ 

คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานท่ีดีเลิศสูงกว่า 

ความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมที่จะด�ารง 

ต�าแหน่งบริหารระดับสูง จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้ส�าหรับรองรับ 

ต�าแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งต�าแหน่ง หรือเตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหา 

จากภายนอกถ้าจ�าเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงคนเดียว  

ให้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งบรหิารระดบัสูงทนัทีทีม่ตี�าแหน่งว่าง และน�าเสนอ 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบของ 

ต�าแหน่งดงักล่าวมคีวามต่อเนือ่ง และสามารถน�าพาบรษิทัไปสู่ความเติบโต 

อย่างยั่งยืนได้

8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียง 

ด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน ความเส่ียงด้านชื่อเสียง  

และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 

ด้านทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มี 

กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง 

ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับขั้นของ 

อ�านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานท่ีมีการ 

ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ ท�าหน้าท่ี 

ตรวจสอบการปฏบัิติงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบทีว่างไว้  

รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและเพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  

บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท 
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10. รายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

ของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี การจัดท�า 

รายงานทางการเงินเป็นการจัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 

โดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม�่าเสมอ  

และใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวงัในการจัดท�า รวมทัง้ก�าหนดให้มกีารเปิดเผย 

ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะ 

กรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเกีย่วกบั 

คณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการ 

บริษัท

 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)  

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 5 ชุด คือ (1) คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (3) คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ  

(5) คณะกรรมการบริหาร 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

โดยนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ 

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความ 

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ ส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และ 

 ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ 

 ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 

 มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ 

 ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  

 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด 

 ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 

 เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ 

 บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย 

 จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาด 

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม 

 เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน 

 รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง 

 น้อยดังต่อไปนี้

 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ 

  รายงานทางการเงินของบริษัท 

 (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 

  บริษัท 

 (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

  และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

  รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต ้

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

  คณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้  

 ซ่ึงมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน 

 ของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เห็นสมควร

 (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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โดยมนีายรชฎ นนัทขว้าง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

• ขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

 ความเสี่ยง

1. อ�านาจ

 1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ�านาจสอบถาม ขอข้อมูล  

  หรอืเชญิให้ผู้บรหิาร เจ้าหน้าทีเ่กีย่วข้อง และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

  ของกลุ่มบรษิทั เพ่ือชีแ้จงข้อมลูเป็นลายลักษณ์อกัษรหรอืเข้าร่วม 

  การประชมุกบัคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ส�าหรบัความเส่ียง 

  และการปฏิบัติหน้าทีต่ามความรบัผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  

  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการสอบถาม  

  ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ 

  ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายในระยะเวลา 

  ที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

 ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริ ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ�านาจในการแต่งต้ัง 

  คณะท�างานเพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียงในทุก ๆ ด้าน  

  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบก�าหนด 

  ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท 

  จะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

 2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�าเสนอ 

  ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงครอบคลุม 

  ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

  1. ความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม (Corporate Risk) 

  2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

  4. ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk)

  5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

  6. ความเส่ียงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

   (Compliance Risk)

  7. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น (Corruption Risk)  

  8. ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน (Project Risk)

  9. ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นต้น

 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากรอบการ 

  บริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ และ 

  อนุมัติคู ่มือการบริหารความเส่ียงให้ฝ่ายจัดการน�าไปปฏิบัติ 

  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด

 2.3 ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  

  พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

  รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผล 

  ความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และปรับปรุง 

  แผนการด�าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่าความเส่ียงได้รับการบริหาร 

  จัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 2.4 ส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ

 2.5 ปฏบัิติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วกบั 

  การบริหารความเสี่ยงที่มีความส�าคัญ 

 (ข)  การทจุรติ หรอืมีส่ิงผิดปกติหรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญัในระบบ 

  ควบคมุภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้มี 

 การปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใด 

 รายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อ 

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม  

2561 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

โดยมนีางเอือ้อนชุ เล้ียงสุปรย์ี ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

• ขอบเขตอ�านาจหน้าที ่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คดัเลือก และเสนอชือ่บุคคล 

 ทีม่คีณุสมบัติเหมาะสม รวมทัง้ก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์  

 ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

 คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุติั

2. พิจารณางบประมาณประจ�าปีของบริษัทและหลักเกณฑ์ ในเรื่อง 

 การขึน้เงินเดอืน การจ่ายเงินโบนสัประจ�าปี และค่าตอบแทนระยะยาว  

 (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 

3. พิจารณาประเมนิผลงานและปรบัค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าตอบแทน 

 ระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการประเมินผลงานประจ�าปีของ 

 ประธานเจ้าหน้าที่ประจ�าสายงาน กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 

 บ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

โดยมนีางสาววลัลภา พัฒนพงศ์พรชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ี

 ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพูลศกัดิ ์ตันสิทธิพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายวบูิลย์ รศัมไีพศาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายชานนท์ เรอืงกฤตยา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

3. นายชานนท์ เรอืงกฤตยา กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

 ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร

2. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหาร

 

3. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร

 

4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร 

 

5. นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา กรรมการบริหาร 

 

6. ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการบริหาร

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. ก�ากบัดแูลให้องค์กรมกีารด�าเนนิงานและปฏบัิติตามหลักการก�ากบัดแูล 

 กจิการท่ีดตีามนโยบายท่ีก�าหนด

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม 

 การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือรกัษามาตรฐานและ 

 พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

 เป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การส่ือความไปยังกรรมการ ผู้บรหิาร  

 และพนกังานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการอย่างสม�า่เสมอ 

3. ดแูลการด�าเนนิงานและกจิกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 และสังคม

4. ทบทวนหลักการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ข้อบังคับ คณะกรรมการ 

 บรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย จรยิธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณ 

 พนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และ 

 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ข้อเสนอแนะ  

 วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

6. ก�าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 

 กิจการในรายงานประจ�าปี

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การก�ากับ 

 ดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

 ของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ 

 ข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต

5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

โดยมีนางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็น 

 ไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกจิการของบรษิทั ทัง้นี ้ ในการบรหิาร 

 กจิการของบรษิทัดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคบั หรอื 

 ค�าส่ังใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการ 

 บรหิารมหีน้าท่ีในการพิจารณากล่ันกรองเรือ่งต่าง ๆ ทีจ่ะน�าเสนอต่อ 

 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

2. จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทาง 

 ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของ 

 บริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 

 พิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน 

 ด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ 

 หมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มอี�านาจพิจารณาอนมุติัเฉพาะกรณีหรอืการด�าเนนิการใด ๆ อนัเป็น 

 ปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�าปีตามที ่

 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตาม 

 ที่ก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะ 

 กรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มี 

 มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี  

 ท้ังนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ให้รวมถึงสินเชื่อ 

 โครงการท่ีบรษิทัท�ากบัสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและ 

 ภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 5.1 รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทั รายไตรมาส ภายในกรอบ 

  ระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท  

  ซ่ึงรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส  

  ภายในกรอบระยะเวลาที่ก� าหนดโดยตลาดหลักทรัพย ์ 

  แห่งประเทศไทย

 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาด�าเนินการใดๆ  

 ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดในค�าสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วย 

 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารท้ังหมดเข้า 

 ร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถ 

 ด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง  

 ในกรณีท่ีเสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการบรหิารมสิีทธอิอกเสียง 

 ชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนน 

 เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดขององค์ 

 ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารตามความจ�าเป็นและเหมาะสม  

 กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป ็น 

 กรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้อง 

 บอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลา 

 ตามสมควร และเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณา 

 วาระการประชุมนั้น

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งต้ังคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ  

 เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ 

 เพื่อให้ด�าเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

 คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้ 

 รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น 

 ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ 

 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ 

 ตามหนงัสือมอบอ�านาจท่ีให้ไว้ และ/หรอืเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด  

 หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย 

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น  

 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ 

 คณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิาร 

 สามารถอนุมั ติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย ้ง  

 (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ หรอืประกาศ 

 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้ 

 เสียหรอือาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้ง 

 ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
  และผู้บริหารระดับสูงสุด

1.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย 

อื่นที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทก�าหนด และเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทั หรอืท่ีประชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาแต่งต้ัง (แล้วแต่กรณี)  

ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวน 

คุณสมบัติและความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ ความช�านาญ  

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)  

รวมท้ังองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้อง 

กับกลยุทธ์และทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาโดย 

ไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้าน  
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ตลอดจนการอุทิศเวลาเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มที่ ท้ังนี้ ในการ 

แต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จะพิจารณาความเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน (Board Skills Matrix)  

เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณา 

จากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความ 

หลากหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการพิจารณาฐาน 

ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรืออาจจะพิจารณาจากฐานข้อมูล 

ของบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ก็ได้ แล้วแต่กรณี  

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟัง 

ข้อเสนอแนะของผู้ถอืหุน้รายย่อย ซ่ึงเสนอชือ่บุคคลทีค่วรได้รบัการเลือก 

ตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 

การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นได้  

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

 1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 

  บริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

  หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1.2  มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของ 

  ทักษะ และประสบการณ์ในการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 

  ของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 

 1.3 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน 

  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง ไม่นับรวม 

  บรษิทัย่อย หากจะมกีารไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิาร 

  ในบรษิทัจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

  ล่วงหน้าก่อนการรับการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว เพ่ือพิจารณา 

  ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 

2.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกเหนอืจากจะต้องมคีณุสมบัติของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอสิระ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด  

ซ่ึงบรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบัติของกรรมการอสิระเข้มกว่าทีค่ณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุนก�าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธิออกเสียงท้ังหมด 

  ของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของ 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน  

  ลูกจ้าง ทีป่รกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ 

  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ 

  เดยีวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้มีอ�านาจควบคมุของบรษิทั  

  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ 

  เคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น 

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 

  ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง 

  คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ 

  ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ 

  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

  ของบรษิทั ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ 

  อย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย 

  เป็นผู้ถอืหุน้ท่ีมนียั หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของผู้ทีม่คีวามสัมพันธ์ 

  ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ 

  ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 

  ให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสินทรพัย์หรอืบรกิาร หรอื 

  การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ 

  กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 

  พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา 

  มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของ 

  สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  

  แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว 

  ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

  ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ ์

  ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 

  ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี 

  ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 2.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  

  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  

  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

  ส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

  ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการ 

  ให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง 

  ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

  ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 

  หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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 2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ 

  กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ 

  เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 2.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

  ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

  ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  

  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 

  ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  

  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

  ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2.9 ไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

  เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ท้ังนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการ

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ 

ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและ 

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

บริษัทและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปีพิจารณาแต่งต้ัง  

กรณีท่ีเสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีก 

วาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา 

ปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงรวมถงึผลการปฏบัิติงาน ประวติัการเข้าร่วมประชมุและ 

การมีส่วนร่วมในการประชุม

 

การเลือกต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก�าหนด 

ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคน 

 มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

 กรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตน 

 มีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

3. มติในการแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 

 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. บุคคลซ่ึงจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 

 การเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 

 พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ 

 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ 

 จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง 

 ชี้ขาด 

กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก 

ตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มี 

คณุสมบัติเหมาะสม เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั พิจารณา 

แต่งต้ังเป็นกรรมการเพ่ือทดแทนต�าแหน่งที่ว ่างลงในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก 

ต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดอืนซ่ึงจะต้องเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 

ประจ�าปีเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง ทั้งนี้ บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็น 

กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า 

วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ 

ต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร ซ่ึงเป็นผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรนัน้ คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้น ในการกล่ันกรองสรรหา 

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ  

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทและเข้าใจ 

ธุรกจิเป็นอย่างด ี และสามารถบรหิารงานให้บรรลุวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการก�าหนด 

แนวทางท่ีส�าคัญส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและก�ากับ 

ดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท  

และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัทได้ก�าหนดแผนงานและด�าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะ 

ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดูแล  

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึง 

สาธารณชน ท่ีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเชือ่ถอืได้ ในกรณีท่ีบรษิทัย่อย  

และ/หรือ บริษัทร่วม มีความจ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้อง 

ติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เข้าท�ารายการด้วยความ 

โปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 

ท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ซึ่งก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจหลายโครงการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้ 

(1) ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทัย่อย  

 และ/หรอื บรษิทัร่วมแต่ละบรษิทั ปฏบัิติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติท่ี 

 ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ี 

 ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ (Duty of Loyalty)  

 ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรบัผิดชอบ (Accountability)  

 และมีจริยธรรม (Ethics)

(2) ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงาน 

 ด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง  

 รวมถึงให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย  

 และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด และสามารถ 

 จัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

(3) ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม 

 นโยบายก�ากับดูแลกิจการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมทั้ง 

 ก�าหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน  

 รวมถึงระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 

 การด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้ส�านัก 

 ตรวจสอบภายใน เข้าไปด�าเนินการตรวจสอบ การปฎิบัติงานตาม 

 นโยบายการด�าเนินกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม  

 เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบการ 

 ควบคุมภายในที่ดี และปฎิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเหมาะสม 

(4) ก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าท่ีในการทบทวนและปรบัปรงุ 

 นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

 ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม 

 กับสภาพธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

 นอกจากนี้ บริษัทจะส่งบุคคลที่ เป ็นตัวแทนของบริษัทเข้าไป 

 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม  

 ตามสัดส่วนการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั หรอืตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนั 

 ตามสัญญาในการแต่งต้ังตัวแทนของบริษัทเข้าไปท�าหน้าที่เป็น 

 กรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและเพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถงึผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร 

 ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ 

 เทียบเท่า เกีย่วกบัหน้าท่ีทีต้่องจัดท�าและส่งรายงานการถอืหลักทรพัย์ 

 ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะ 

 กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และ 

 บทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร รวมถงึผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบั 

 บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

 หรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน  

 ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายัง 

 เลขานุการของบริษัท ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

 หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ทุกครัง้ โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน  

 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ  

 ผู้บริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

 ภายใน 3 สามวันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 

 หลักทรัพย์นั้น 

3. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 

 บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

 หรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายใน 

 ท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์  

 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะ 

 เผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะ 

 ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว  

 โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

 ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย 

 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็น 

 ลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย 

 ข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง 

 การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผย 

 ข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น กรรมการและผู้บริหาร 

 จะต้องแจ้งการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 

 ก่อนท�าการซื้อขายจริงอย่างน้อย 1 วัน ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อ 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คราวถัดไป

 บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายใน 

 ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเริ่มต้ังแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ  

 ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน  

 ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความ 

 ร้ายแรงของความผิดนั้น
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 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 

รวมทั้งส้ิน 14 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าธรรมเนียม 

ในการตรวจสอบภาษี ด้านไอที และด้านการเงิน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจ�านวน 5.25 ล้านบาท 

 

 7. การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
 

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”)  

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้พิจารณาแล้ว พบว่าบริษัทได้น�า 

หลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบในหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2561  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

 8. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่าตลอดปี 2561 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน  

ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในบางหลักการที่บริษัท 

ได้เลือกปฏิบัติในลักษณะที่มีความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดและค�าอธิบายดังต่อไปนี้ 

 หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ 

 ประเทศไทย

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการ

 ที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50

2. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

 ค�าชี้แจง

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการ 

ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 44.45  

ร้อยละ 22.22 และร้อยละ 33.33 ตาม ล�าดับ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้าง 

และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม เนื่องจาก 

บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเพียงร้อยละ 33.33 ซ่ึงกรรมการอิสระ 

และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีสัดส่วนร้อยละ 66.67 ซึ่งเป็นสัดส่วนที ่

เหมาะสม สามารถถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็น 

อย่างเป็นอิสระได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 

อสิระ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งบริษัทเห็นว่า  

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม  

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่า 

กึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ 
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  ความรับผิดชอบ
  ต่อสังคม
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจด้วย 

วสัิยทศัน์ที ่ “มุง่มัน่ท�าให้ลูกค้ามคีวามสุขในการใช้ชวีติอย่างย่ังยืน มบ้ีาน  

ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และบริการท่ีมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมท่ี 

ทันสมัยในระดับสากล ต้ังอยู่บนท�าเลท่ีสะดวกสบาย ใกล้ระบบขนส่ง 

มวลชนสาธารณะ ตลอดจนเป็นองค์กรท่ีให้ความส�าคญัต่อพนกังาน สังคม  

ส่ิงแวดล้อม และผู้ถอืหุน้ทกุราย” โดยบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัในเครอื  

มกีารสร้างเสถยีรภาพและความย่ังยืนขององค์กรควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิ 

ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

รวมถงึการดแูลเอาใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม โดยมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังาน  

ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนในการตอบแทน 

และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านทางกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือ  

Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

คือ การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืน (Sustainability) ทางธุรกิจ  

โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทัง้เน้นให้การด�าเนนิงานขององค์กร 

เป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฏหมายและกฏระเบียบ นอกจากนี ้ ยังพัฒนา 

องค์กรเพ่ือมุ่งสู่การส่งเสริมและสร้างเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อสังคม 

ส่วนรวม ซ่ึงต่อยอดแนวคิดท้ังกิจกรรมในกระบวนการด�าเนินงาน (CSR  

in-process) และ กิจกรรมหลังจบกระบวนการ (CSR after-process)

บริษัทได้ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ ดังนี้

 1.  การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือ 

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ ซึ่งไม ่

เพียงแต่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระท�า 

การใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้น 

ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริธรรม 

ธุรกิจ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะท�าให้ 

บรษิทัพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน บรษิทัจึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ 

ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพ่ือแสดง 

เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ บริษัทได้จัดท�านโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บรษิทัเคารพและสนบัสนนุหลักการด้านสิทธิมนษุยชน โดยให้ความส�าคญั 

และยึดถือเป็นนโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจไปสู่ความย่ังยืน ซ่ึงเป็น 

รากฐานของการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุค่าและมปีระสิทธิภาพ โดยปฏบัิติ 

ต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ  

สีผิว ถิ่นก�าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ให้บุคลากรของบริษัท  

เข้าไปมส่ีวนร่วมหรอืเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสิทธิมนษุยชน ตลอดจน 

ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

ต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล บริษัท  

ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  

จึงให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ท้ังในเรื่อง 

การให้โอกาส การให้ผลตอบแทน ตลอดจนจัดระบบการท�างานให้พนกังาน 

มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อ 

ฝึกทกัษะและเพ่ิมพูนศกัยภาพควบคูก่บัการพัฒนาคณุธรรม เพ่ือให้พนกังาน 

เป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

 

 4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ 

ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

ตามหลักสิทธิมนุษย์สากลและหลักจริยธรรม เพ่ือน�าไปสู่ความสงบสุข 

ในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน 

บรษิทัจัดให้มกีารดแูลด้านความปลอดภยัในการท�างาน ดแูลรกัษาสภาพ 

แวดล้อม และจัดระบบการท�างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

• ก�าหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน 

 ประกอบการ 

• วเิคราะห์และหามาตรการเพ่ือควบคมุความเส่ียงด้านความปลอดภยั  

 และอาชีวอนามัยในการท�างาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษ 

 ท่ีอาจเกดิขึน้ระหว่างปฏบัิติงาน จัดให้มีสถานท่ีท�างานทีส่ะอาด เพ่ือ 

 ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น 

• ส่ือสาร ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อก�าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติท่ี 

 ปลอดภัยในการท�างานต่าง ๆ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและ 

 ท�าตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง 

• จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

 ส่วนบุคคลที่จ�าเป็นให้แก่พนักงาน 

• ประเมินความเส่ียงด ้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน 

 การท�างาน 

• ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีว 

 อนามัยและสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิของพนักงาน 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 

บริษัทยึดหลักและด�าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจ 

ของลูกค้า บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้า 

อย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

• มุ่งมั่นท่ีจะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือตอบสนอง 

 ความต้องการของลูกค้า

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็น 

 ธรรม 

• ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์และการบรกิารทีถ่กูต้อง เพียงพอ เพ่ือให้ 

 ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความ 

 เป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า  

 อนัเป็นเหตุให้ลูกค้าเกดิความเข้าใจผิดเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรอื 

 เงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

• จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให ้

 บรกิารท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือทีบ่รษิทัจะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหาให้กบัลูกค้า 

 ได้อย่างรวดเรว็และน�าข้อมลูดงักล่าวไปปรบัปรงุหรอืพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

 และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

• รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือ 

 ใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู ่ไปกับการดูแลรักษา 

ส่ิงแวดล้อม โดยปฏบัิติตามข้อก�าหนดต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครดั  

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อป้องกัน 

และลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ 

มีความรู ้และความตระหนักในด้านส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม พร้อมทั้งน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงองค์กรและพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 7. การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของ 

ผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นและสาน 

ต่อกิจกรรม CSR หลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้การ 

สนบัสนนุการจัดสร้างบ้านพักอาศยัให้ผู้ด้อยโอกาส ร่วมกบัมลูนธิิทีอ่ยู่อาศยั  

(ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) เพ่ือสานต่อความหวงั 

ในการมอบท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ท้ังยังบริจาคส่ิงของ เส้ือผ้า  

เครื่องนุ่งห่ม ยา และอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต  

รวมถึงสนับสนุนก�าลังอาสาสมัครจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ชาวบ้าน 

ผู้ด้อยโอกาส 
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• โครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI 2018

ในปี 2561 บริษัทยังคงด�าเนินโครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @  

KANCHANABURI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ 

ชาวบ้านในอ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบ 

ท่ีอยู่อาศยัของผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีทียั่งห่างไกล ให้มคีณุภาพชวิีตความเป็นอยู่ 

ท่ีดีขึ้น รวมไปถึงเพ่ือเป็นการร่วมดูแลสังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต  

พร้อมท้ังพัฒนาชุมชมให้มีความย่ังยืน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึก 

ความร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity  

Thailand) มอบทุนและก�าลังอาสาสมัครเพ่ือก่อสร้างบ้านพักคอนกรีต 

เสริมเหล็กชั้นเดียว ส�าหรับครอบครัวท่ีประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  

ขนาด 42 ตารางเมตร จ�านวน 45 หลัง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ 

ต่อเนื่องมีก�าหนดระยะเวลา 3 ปี (ปีละ 15 หลัง) เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ถึง 

ปี 2562 ซึ่งนอกจากส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแล้วยังสนับสนุน 

ให้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้พร้อมมอบทุน 

ส�าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในแต่ละฤดูกาลเพ่ือช่วยเพ่ิมรายได ้

ให้แก่ชาวชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

คณะผู้บริหาร บริษัทผู้รับเหมา และบริษัทผู้ออกแบบ ตลอดจนพนักงาน จ�านวนรวมกว่า 80 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างบ้าน ในโครงการ  

“GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ปีที่ 2” ณ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
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• กิจกรรมมอบสิ่งของและเครื่องใช้จ�าเป็น ให้แก่ชาวบ้าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและพันธมิตรมีส่วนร่วมในการมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  

อาทิ เส้ือผ้าเครือ่งนุม่ห่ม ยารกัษาโรค อาหารแห้ง หนงัสือ เครือ่งเขยีน ของเล่นส�าหรบัเดก็ รวมไปถงึอปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมคีวามจ�าเป็นในการด�ารงชวีติ  

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในพื้นที่ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

• ปลูกผักสร้างรายได้เพื่อชุมชน

บริษัทมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ซึ่งนอกเหนือจากการมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ 

ชาวบ้านแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการสร้างความยั่งยืนในการด�ารงชีพแก่ชาวชุมชน โดยสนับสนุนให้ใช้ที่ดินของตนเองเพื่อท�าการเกษตร  

ซ่ึงเป็นการต่อยอดการประกอบอาชีพของคนในท้องที่ ส่งเสริมให้มีการปลูกผักท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีซ่ึงสามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศและ 

ภูมิประเทศของจ.กาญจนบุรี โดยบริษัทจัดหาผู้ท่ีมีความรู้ความช�านาญด้านการเกษตรไปให้ความรู้ที่ถูกต้องเรือ่งการเลือกเมล็ดพันธ์ุพืช แนะน�า 

วิธีการปลูกที่ถูกต้อง และสนับสนุนการไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืช อีกทั้งยังช่วยจัดหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้สามารถส่งผลผลิตที่เพาะปลูกมาขายที ่

บริษัท ได้อีกด้วย โครงการดังกล่าวนี้นับว่าเป็นไปตามเจตนารมย์ของบริษัทที่ต้องการส่งเสริมชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นชุมชนที่เติบโต 

อย่างยั่งยืนต่อไป

แปลงสวนผักของชาวบ้าน และผลผลิตสดๆจากไร่ ที่น�ามาขายที่อนันดา
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• โครงการสมทบทุนสร้างห้องน�้าส�าหรับฆราวาส วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา

บรษิทัได้ร่วมสมทบทนุสร้างห้องน�า้ส�าหรบัฆราวาส ณ วดัอรญัพรหมาราม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยจัดสร้างห้องน�า้ซ่ึงมพ้ืีนทีข่นาด 160 ตารางเมตร  

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่มาท�าบุญที่วัดได้ใช้ห้องน�้าที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และสะดวกสบาย บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการสนับสนุนการสร้าง 

ห้องน�้าในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตและเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน ผู้มาท�าบุญที่วัดอีกด้วย

 8.  การพัฒนางานและนวัตกรรม 

การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ของผู้ซ้ือ เช่น ชือ่เสียงของบรษิทั และความน่าเชือ่ถอืขององค์กร อนัเกดิจาก 

การเลือกท�าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง มีราคาขายที่สมเหตุสมผล ตลอดจน 

การออกแบบและการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ บริษัทจึงพัฒนานวัตกรรม 

ในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้บ้านและคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพสูงสุด  

สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา เพ่ือให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจ 

สูงสุด ด้วยระบบ “Ananda Production System” หรือ “APS” โดย 

ยึดรากฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นแกนขับเคลื่อน และให ้

ความส�าคญักบัการบรหิารจัดการท้ังภายในองค์กร (Internal) ซ่ึงประกอบด้วย  

กระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และประเมินทุกๆ ขั้นตอน 

อย่างถีถ้่วนตามมาตรฐานของบรษิทั โดยเริม่ต้ังแต่การออกแบบ การก่อสร้าง  

การส่งมอบ และการบ�ารุงรักษา รวมถึงให้ความส�าคัญกับการบริหาร 

จัดการกลุ่มพันธมติรธุรกจิภายนอกองค์กร (External) ทัง้กลุ่มผู้ออกแบบ  

ผู้รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มจัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือที่สอดประสานกันทั้งระบบ หรือ Supply Chain เมื่อผนวก 

เสาหลักส�าคญัทัง้ภายในและภายนอกเข้าด้วยกนั โดยการประสานเครอืข่าย 

ท้ังสอง ท่ีเรยีกว่า Network Collaboration จะก่อให้เกดิการแลกเปล่ียน 

และพัฒนาไปด้วยกัน ผ่านวงจรคุณภาพ (Quality Cycle) ท�าให้เกิด 

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่ีส้ินสุด  

ดังนั้น Ananda Production System คือระบบการผลิตบ้านและ 

คอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ด้วยเจตนารมณ์ 

อนัแน่วแน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบรษิทั (Customer  

Centric for Customer Delight)

รางวัล Enterprise Innovation Awards

บริษัทได้รับรางวัล Enterprise Innovation Awards ที่งาน Asia IoT  

Business Platform ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  

24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ  

รางวัลนี้มอบให้องค์กรในท้องถิ่นท่ีแสดงถึงความสามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยีไอโอที (IoT) หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อยกระดับการ 

ด�าเนนิธรุกจิจากบรษิทัและองค์กรต่าง ๆ ท่ีได้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวัล 

มากกว่า 20 แห่ง บริษัทได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ท่ีได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรตินี้ คู่กับ กรุงศรี คอนซูเมอร์
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ผู้น�าด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR  

Models ซ่ึงเป็นก้าวส�าคัญของบริษัท สู่ผู ้น�าด้านนวัตกรรมใน 

ประเทศไทย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) นับเป็นผู้พัฒนา 

อสังหารมิทรพัย์รายแรกของประเทศไทย ทีน่�าเทคโนโลยีเสมือนจรงิ (VR)  

ประยุกต์เข้ากับระบบสร้างแบบจ�าลองเสมือนของอาคาร (Building  

Information Modelling หรือ BIM) ท่ีถือเป็นโมเดลจ�าลองดิจิทัลท่ี 

ช่วยวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ โดย VR BIM Models จะช่วยปรับปรุง 

กระบวนการพัฒนาทั้งหมดของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการด�าเนินงานอีกด้วย

โครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer”

การประชุมสัมมนาเพ่ือปฏิวัติระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของไทย 

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ท่ีสุดจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก  

โดยบริษัทและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมมือจัด 

โครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer”  

ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนจาก 3 มหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าระดับโลก มาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้น�าและ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน 

ในครัง้นี ้ คอื เพ่ือผลักดนัให้ประเทศไทย มีการพัฒนาด้านนวตักรรมและ 

เทคโนโลยีให้ประสบความส�าเร็จ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากมหาวิทยาลัย  

สู่ธุรกิจ และสังคมไทยโดยรวม

เกี่ยวกับ อนันดา เออร์บันเทค

อนันดา เออร์บันเทค ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของบริษัท  

ในการปรั บ เป ล่ียนรู ปแบบคุณภาพการ ใช ้ ชี วิ ตของคน เมื อ ง  

อนันดา เออร์บันเทค ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อเป็นแผนกลยุทธ์ด้าน 

นวัตกรรมที่ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน คือ Ecosystem  

Support, Fund of Funds และ Corporate Venture Capital อนันดา 

เออร์บันเทค เป็นกลยุทธ์เชงิรกุท่ีท�าให้บรษิทัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  

เพ่ือพัฒนารปูแบบคณุภาพชวิีตของคนเมอืงในทุก ๆ ด้านของการอยู่อาศยั  

อย่างความปลอดภัย ความรวดเร็ว และความสะดวกสบายของบ้าน  

การเดินทาง การท�างาน สุขภาพ และการบริหารเงินส่วนบุคคล

ด้วยอนันดา เออร์บันเทค จะท�าให้บริษัท มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้น�าด้าน 

เทคโนโลยีระดับภูมิภาคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ananda.co.th/urbantech/

บทสรุป 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัมุง่มัน่พัฒนาธรุกจิภายใต้การด�าเนนิงาน 

ด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และส่ิงหนึง่ทียั่งคงให้ความส�าคญัและด�าเนนิการ 

ควบคูไ่ปกบัการเติบโตทางธุรกจิมาโดยตลอด คอืการมส่ีวนร่วมปลูกจิตส�านกึ 

ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือตอบแทนส่ิงดงีามกลับคนืสู่สังคม ผ่านทาง 

กจิกรรมต่าง ๆ มากมาย และยังคงเดนิหน้าสานต่อกจิกรรมท่ีมปีระโยชน์ 

เหล่านี้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

ต่อไป
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 1. การควบคุมภายในองค์กร 
  (Control Environment)

บริษัทก�าหนดโครงสร้างขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นหัวใจ 

ส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กร เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึง 

ความรบัผิดชอบ ก�าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลักของกจิการ วสัิยทัศน์  

ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจที่มีวิวัฒนาการสู่ความ 

เป็นดจิิตัล และก�าหนดให้มกีารพิจารณาแผนธรุกจิ งบประมาณประจ�าปี  

รวมทั้งทบทวนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให ้

เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึการประกอบธุรกจิให้ประสบความส�าเรจ็ 

อย่างย่ังยืน และมผีลประกอบการท่ีดแีล้ว ยังให้ความส�าคญัต่อการรกัษา 

ผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั เพ่ือรบัผิดชอบต่อการปฏบัิติหน้าท่ีต่อผู้ถอืหุน้  

จึงจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

และนโยบายต่าง ๆ  ให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานทกุคนได้ปฏบัิติตาม  

โดยผ่านการก�ากับดูแลอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการชุดย่อยของ 

บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้กรรมการอิสระ 

เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.1 บริษัทก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน  

 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ  

 และก�าหนดตัวชี้วัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตาม 

 ผลเปรยีบเทียบกบัเป้าหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 บรษิทัจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และปรบัปรงุเมือ่สภาพแวดล้อม 

 เปล่ียนแปลงไป เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและมีการก�าหนด 

 อ�านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าท่ีอย่างชัดเจนตามแต่ละล�าดับขั้น  

 ท�าให้การปฏิบัติงานมคีวามคล่องตัว เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพธรุกจิ 

1.3 บริษัทก�าหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้ 

 กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมท้ังการจัดอบรม 

 ให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ และรับทราบ และฝ่ายบริหารก�าหนด 

 ให้มรีะเบียบปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร และประกาศให้พนกังาน 

 ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

1.4 บรษิทัก�าหนดนโยบายให้บรษิทัฯ เป็นส่วนหนึง่ทีเ่ข้าร่วมการประกาศ 

 เจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น (Anti-Corruption) และ 

 ฝ่ายบริหารด�าเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็น 

 ไปตามข้อก�าหนด และแนวทางปฏบัิติ ตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วม 

 โครงการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ และมแีผนงานน�าไปปฏิบัติ  

 ในกลุ่มบริษัทอนันดา

1.5 บริษัทก�าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว ้เป ็น 

 ลายลักษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนต�าแหน่ง  

 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนา  

 ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพ 

 สอดคล้องกับความจ�าเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงาน 

 ในอนาคต

1.6 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงาน 

 ทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม  

 โดยบริษัทก�าหนดการส�ารวจความต้องการในการพัฒนาและ 

 ฝึกอบรมของพนักงานแต่ละต�าแหน่งงาน และมีการจัดท�าแผนการ 

 ฝึกอบรมประจ�าปี พร้อมกับจัดท�ารายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรม 

 ตามแผน

1.7 บริษัทมีกระบวนการการประเมินผล (Diamond) โดยมีการก�าหนด  

 KPA ของแต่ละบุคคลโดยใช้กลยุทธ์ของบริษัทเป็นตัวก�าหนด และ 

 ใช้เป็นตัววดัผลการปฏิบัติงาน และบรษิทัจะมกีารพัฒนา Leadership  

 ของผู้บริหารระดับสูง โดยได้จัดจ้างบริษัท Mc Kinsey Academy  

 โดยให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเรื่อง Strategic thinking, Solving  

 problems, Communicating effectively เป็นต้น

1.8 บริษัทมีการประเมินหน้าที่การท�างานของพนักงานทุกท่าน และให้ 

 พนักงานมีการจัดท�า Role Charter ของทุก Level ตั้งแต่ LL1-LL6  

 ซ่ึงเป็นโครงสร้างขององค์กรและอ�านาจขององค์กรท�าให้การ 

 ปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การ 

เปล่ียนแปลงทีส่่งผลกระทบต่อธรุกจิท่ีขยายการเติบโต และววิฒันาการสู่ 

ความเป็นดิจิทัล เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

ท่ีอาจจะเกดิขึน้ และยังสามารถประเมนิหาโอกาสท่ีด ีทัง้จากปัจจัยภายใน 

และภายนอก ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการ 

ด�าเนินธุรกิจ โดยหน่วยงานประเมินความเส่ียง ได้ท�างานควบคู่ไปกับ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  

ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยให้บริษัทเติบโตไปอย่างย่ังยืน โดย 

ระหว่างปี 2561 ได้มหีลักการหรอืเครือ่งมอืการก�ากบัดแูล/ควบคมุต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดังนี้

  การควบคุมภายในและ
  การบริหารจัดการความเสี่ยง
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2.1 โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการฝ่ายบริหาร ก�าหนด 

 และทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการ 

 บริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร 

 ความเส่ียงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและ 

 แผนธุรกจิ พร้อมกบัการก�ากบัดแูล ติดตามและสอบทานการรายงาน 

 การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ และ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง  

 ด�าเนนิการตามนโยบายบรหิารความเส่ียง และการพิจารณาโครงการ 

 ลงทนุ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร 

 พิจารณาอนมุติั เฉพาะโครงการลงทนุพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ประเภท 

 ธุรกิจคอนโดมิเนียมและธุรกิจบ้านจัดสรรของบริษัท และธุรกิจ  

 Service Apartment โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 บริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีคู่มือบริหารความเส่ียงโครงการ  

 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจ 

 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

2.2 บริษัทด�าเนินโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

 ต่อต้านทุจริต และก�าหนดคณะท�างาน เพ่ือมีหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ  

 ในปี 2561 เพื่อน�าไปปฏิบัติในปี 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต  

 และมาตรการท่ีบริษัทด�าเนินการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต  

 กรณีเกดิการทจุรติและประพฤติมชิอบของพนกังานอย่างน้อยปีละครัง้

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  (Control Activities)

บริษัทให้ความส�าคัญกับการควบคุมการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม โดยม ี

นโยบายเพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงาน พัฒนากระบวนการท�างานต่าง ๆ   

ในด้านการจัดซื้อ การก่อสร้าง และ การขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

แบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และน�า 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการ 

ก่อสร้าง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า การบริหารหลังการขาย  

เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

3.1 บรษิทัก�าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ�านาจหน้าทีใ่ห้กบัผู้บรหิาร 

 ตามสายงานต่าง ๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมี 

 คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการ 

 ปรบัปรงุและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น  

 เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

3.2 บริษัทก�าหนดให้มีนโยบาย คู่มืออ�านาจด�าเนินการ” (Manual of  

 Authority) ตามแต่ละล�าดับขั้น ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 

 เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและ 

 การเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการ 

 ควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร 

3.3 บริษัทก�าหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเส่ียง 

 และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน 

 ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�าเนนิงาน รวมถงึลักษณะเฉพาะ 

 อื่น ๆ ดังนี้ 

 1) บรษิทัมรีะบบปฏบัิติการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship  

  Management and Real Estate Management (CRM-RE)),  

  ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี (Systems Applications and  

  Products in Data Processing (SAP)), ระบบปฏิบัติการด้าน 

  ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System 

  (HRMS)), ระบบปฏิบัติการด้านการออกแบบการก่อสร้าง  

  (Building Information Modelling (BIM)), ระบบปฏิบัติการ 

  ด้านการขาย (Sales Force), ระบบปฏิบัติการด้านการให้ 

  บริการงานซ่อม (Application AMC care (ขวัญใจ)), ระบบ 

  ปฏิบัติการด้านค่าคอมมชิชัน่ (Ananda Agency Commission),  

  ระบบปฏิบัติการด้านการขายและจองออนไลน์ (Online Booking),  

  ระบบปฏบัิติการด้านการจองห้องประชมุ (Cisco WebEx Meeting),  

  Application Smart Living และวิธีการปฏิบัติงาน (Work  

  Instruction Smart Living) การประเมินและวัดผลการปฏิบัต ิ

  งาน Success Factor โปรแกรม Qlik Sense (BI Report) ระบบ 

  การวางแผนการท�างานก่อสร้าง (Alice) ระบบการติดตาม 

  ความก้าวหน้าและการบริหารโครงการ (Procore) และการ 

  บรหิารจัดการ Supplier (Ariba) และมกีารก�าหนดสิทธิการเข้าถงึ  

  โดยแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในระบบเทคโนโลยี 

  สารสนเทศอย่างชัดเจน 

 2) บริษัทจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น Design Standard(DS) &  

  Key Quality Item(KQI) ในโครงการ ATQPM เพื่อพัฒนา 

  คุณภาพการก่อสร้าง คู่มือการตรวจสอบคุณภาพบ้าน (Key  

  Quality Housing) กระบวนการบริหารซื้อ ขาย และใช้งาน 

  สินทรพัย์ในส�านกังานขาย คูม่อืส่ือโฆษณา กระบวนการติดตาม 

  และควบคมุการขอซ้ือและการส่ังซ้ือคงค้าง (PR/PO Outstanding)  

  กระบวนการแจ้งซ่อมของโครงการบ้านและคอนโด การก�าหนด 

  สิทธิใช้งานระบบซอฟแวร์ (CRM-RE & SAP) ขั้นตอนปฏิบัติการ 

  จัดท�ากระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ รายงานสรปุภาระผูกพัน 

  จากระบบ SAP กระบวนการบริหารงานก่อสร้างบ้านให้ตรง 

  ตามผังจัดสรรที่ได้รับอนุมัติ การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให ้

  สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่องรายได้สัญญาที่ 

  ท�ากับลูกค้า และคู่มือปฏิบัติงาน (Operating Manual) ของ 

  ทุกส่วนงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน

 3) บริษัทก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและ 

  บริษัทร่วม นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมค้า

  นโยบายการก�าหนดราคาขายสุทธิ (Net Selling Price)  

  นโยบายเงินให้กูยื้มระหว่างกนั และการให้ส่วนลด (Price Discount)
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 4) บรษิทัก�าหนดนโยบายพันธมิตรทางธุรกจิ ร่วมมือกบั ผู้รบัเหมา  

  ผู้ขายและผู้ให้บริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และม ี

  การประเมินผลงานกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการ 

  พัฒนาธุรกิจพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

 5) บริษัทน�าระบบลีน (LEAN System) เข้ามาพัฒนา เพื่อลดความ 

  สูญเปล่า ในกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

3.4 บริษัทจัดแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานที่ส�าคัญออกจากกัน 

 ชัดเจนเช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล  

 การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถสอบทานรายการซ่ึงกัน 

 และกันได้ตามหลักการของการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจ  

 (Check and Balance) 

3.5 บริษัทก�าหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรท้ังระดับบริษัท  

 ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยจัดท�ากระบวนการท้ังหมด (Business  

 Process) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยก�าหนดให้มีการ 

 ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ท้ังแบบไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

 (Manual) และ แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated) ดังนี้  

 การจัดท�าทะเบียนคมุ การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน  

 การก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ และการควบคุมงบ 

 ประมาณในระบบ Systems Applications and Products in Data  

 Processing (SAP)

3.6 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกันและท่ีเกี่ยวโยง 

 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

 และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวม 

 ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตาม 

 และสอบทานรายการระหว่างกันซ่ึงหน่วยงานบัญชีรับผิดชอบใน 

 การท�ารายงานรายการท่ีเกี่ยวโยง และรายงานต่อคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบทุกไตรมาส 

3.7 บริษัทก�าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance  

 Indicators for Ananda : KPA) เป็นเครื่องมือในการวางแผน 

 และควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับการเพ่ือ 

 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  (Information & Communication)

บรษิทัจัดให้มรีะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั สามารถใช้ข้อมลูจากการปฏบัิติงาน 

ร่วมกันจากแหล่งเดียวเพ่ือการตัดสินใจที่รวดเร็ว รองรับการเก็บรักษา 

ข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน เข้าถงึข้อมูลได้ทุกเวลา โดยใช้ในด้านการจัดซ้ือ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ใช้ในการบริหารการก่อสร้างท�าให้ 

บริหารโครงการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ใช้ในการบริการหลัง 

การขายเพ่ือให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจสูงสุด การปฏิบัติงานระบบต่าง ๆ  

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ สื่อสารข้อมูลไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ 

อย่างรวดเร็วครบถ้วน ดังนี้

4.1 บรษิทัจัดช่องทางการส่ือสารภายในผ่านระบบ Intranet ,Facebook  

 at Work, Jabber, We Present และจัด Town Hall ท�าให้พนักงาน 

 ทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กร  

 นโยบาย ระเบียบ/ค�าสั่งของบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติงาน และท�าให้ 

 ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทุนต่าง ๆ เปรียบเทียบ 

 กับเป้าหมายประจ�าวัน และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน 

 (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบ 

 ประจ�าทุกเดือน

4.2 บริษัทมีระบบสารสนเทศ จากโปรแกรม CRM-RE (CRM and Real  

 Estate Management System) โปรแกรม SAP (Systems,  

 Applications and Products in Data Processing) โปรแกรม  

 Salesforce มาใช้กับบริษัท และบริษัทใช้โปรแกรม Qlik Sense  

 เพื่อจัดการและน�าเสนอข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 

4.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จัดประชุม  

 Management Committee,Management Weekly Meeting,  

 Accounting/Finance Weekly Meeting เพื่อน�านโยบายไปปฏิบัติ  

 ก�ากับควบคุม ติดตาม ความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)  

 ท�าให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการ 

 ตัดสินใจ 

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานการเงิน  

 การบันทึกบัญชี และเอกสารส�าคัญต่าง ๆ  ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

4.5 บริษัทก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้อง 

 เรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (whistle-blower hotline)  

 โดยบริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแส 

 เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทขอให้แจ้งไปยังประธาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืผู้อ�านวยการ 

 ส�านกัตรวจสอบภายใน โดยตรงผ่านช่องทาง Intranet ทีส่่ง Email  

 ได้โดยตรงหรือโทรศัพท์  

4.6 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ คณะกรรมการจะได้รับ 

 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีข้อมูล 

 ทีจ่�าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชมุล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือ 

 เพื่อการตรวจสอบ

4.7 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและ 

 ฝ่ายบริหาร เพ่ือทบทวนการจัดท�าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

 ที่รับรองทั่วไป 

4.8 บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบรษิทัมช่ีองท�างานการส่ือสารทีเ่หมาะสม  

 ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้ง 

 เรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th และ Call Center  

 02-3162222 ซึ่งเป็นสายด่วนบริการข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ 

 เผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถ 

 รับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการ 

 ตัดสินใจ 
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 5. ระบบการติดตาม 
  (Monitoring Activities)

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ  

มีการพัฒนาระบบติดตามโดยน�าระบบท้ังเทคโนโลยี และระบบการ  

Coaching & Feedback เข้ามาใช้ ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงฝ่าย 

บริหาร โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงาน ทั้งกระบวนการที่เป็นต้นน�้า  

ไปยังปลายน�้า และกระบวนการสนับสนุนกระบวนท�างานหลักต่าง ๆ   

เพ่ือให้ทราบถงึสถานการณ์ในการพัฒนาและแก้ไขได้ทนัท่วงที ในระหว่างปี 

บริษัทได้มีการน�าเครื่องมือมาใช้ในการติดตามดังนี้

5.1 บริษัทก�าหนดเป้าหมายปี 2561 ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทาง 

 ในการปฏบัิติของฝ่ายบรหิารและพนกังาน และมกีารก�าหนดตัวชีว้ดั 

 (Key Performance Indicators: KPIs) ฝ่ายบริหารมีการติดตาม 

 ผลการด�าเนินงานของแต่ละบุคคล โดยใช้โปรแกรม Success  

 Factor ใช้ในการติดตาม และกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุม Management Weekly  

 Meeting, Accounting/Finance Weekly Meeting และ  

 Management Committee Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า 

 ของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

5.2 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 ประจ�าปี 2561 บริษัทคัดเลือก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งม ี

 ความเป็นอสิระ และได้รบัการแต่งต้ังจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี  

 ท�าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 และสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงิน  

 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ 

 ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการ 

 ควบคุมภายในของบริษัทฯ

5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุม 

 ภายใน ของกระบวนการต่าง ๆ  โดยส�านักตรวจสอบภายใน ด�าเนิน 

 การติดตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ท่ีมคีวามรู้ 

 และความสามารถโดยมหีวัหน้าส�านกังานท่ีได้รบัพิจารณาการแต่งต้ัง  

 ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบ 

 ทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 และปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบภายในตามคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิง 

 มาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ 

 ทราบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขงาน ท้ังนี้รวมถึงมีการรายงานผลการ 

 ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงผลการ 

 ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่ 

 เป็นสาระส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใช้แบบ 

 ประเมนิท่ีจัดท�าขึน้ตามแนวทางของ คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะ 

 กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
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 1 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์

(1) รายการระหว่างกันกับบริษัท

1. บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

 เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย

 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 

 น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา  

 น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  

 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใน

 บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด 

 ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84  

 และมีอ�านาจควบคุมในกิจการ

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย 

2. บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จ�ากัด

 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 

 และผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

 บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จ�ากัด 

 เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ เรืองกฤตยา

 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

3. บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ากัด

 เป็นบริษัทที่นายชานนท์ เรืองกฤตยา 

 เป็นกรรมการ

เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในปี 2547 ระหว่าง บริษทั อนนัดา  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) กับ บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์  

จ�ากัด ซ่ึงเป็นรายการซ่อมแซมบ้านของลูกบ้านในโครงการของ 

บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นรายการให้หรือรับ 

ความช่วยเหลือทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ 

บริษัทระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวไม่ให้มีการด�าเนินการดังกล่าวอีก  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทได้จ่ายจริง และบริษัทได้ต้ังส�ารองไว้เต็มจ�านวน และ 

มีการยื่นค�าร้องขอรับช�าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอค�าสั่งจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ในปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั  

(มหาชน) กับบริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จ�ากัด ซึ่งเป็นรายการค่าอาหาร  

และเครื่องดื่ม ปรากฎอยู่ในหมวดบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ในงบการเงิน ซ่ึงผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น 

ไปตามสัญญาจ้างท�าอาหารส�าเร็จรูป ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับ 2 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ข้อบังคับบริษัท และประกาศ ค�าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง 

เคร่งครัด 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ากัด ซึ่งเป็นรายการ 

ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน เอฟวายไอ เป็นการชั่วคราว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า รายได้ดังกล่าว เกิดจาก 

การให้เช่าพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยคิดราคาตามที่ บริษัท อนันดา  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จ่ายค่าเช่าจริง 

ลักษณะรายการ

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย

เกิดจากบริษัททดรอง

จ่ายค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมบ้านของ

ลูกบ้านในโครงการ

ที่ด�าเนินงานโดย 

บริษัท กรีนวัลเล่ 

 พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

ค่าใช้จ่าย

รายได้

 มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

 2,146,195.07 2,146,195.07

 26,777,050.65  26,303,618.25

 900,000 -

  รายการ
  ระหว่างกัน
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)
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4. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ 

เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

19 กันยายน 2557 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

19 กันยายน 2557 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าว 

เกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตรา 

ความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันท่ี 12 กันยายน 2557 และสัญญาบริหารโครงการ  

ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจาก  

การบริหารโครงการตามอตัราความก้าวหน้าของงานทีท่�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไป 

ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญา 

บริหารโครงการ ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจ 

ปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557  

และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 และเป็น 

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง 

ในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาบริหาร 

โครงการ ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติ 

ของบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

 

  525,101,595.13 433,500,000.00

 32,299,600.19 19,412,136.96

 5,265,402.29 54,367,397.23

 41,206,390.68 73,241,605.62

 32,035,214.95 206,012,878.87

 32,285,265.22 142,887.50

 4,308,288.68 7,806,663.17



        126                    รายงานประจำาปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์
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5. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชเทว ีจ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

19 กันยายน 2557 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี  

12 กันยายน 2557 และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 19 กันยายน  

2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจาก 

การบรหิารโครงการ ตามอตัราความก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสรจ็ ซ่ึงเป็นไป 

ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญา 

บริหารโครงการ ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจ 

ปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557  

และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเป็น 

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง 

ในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาบริหาร 

โครงการ ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติ 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้เงินปันผลดงักล่าวเกดิจาก 

ผลประกอบการของบรษิทั ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการบรษิทัร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินปันผล

 7,400,922.64 16,829,999.98

 16,860,849.99 35,544,622.10

 18,683,771.67 71,688,985.36

 9,379,200.22 14,741,639.38

 148,267.52 2,141,925.33

 51,000,000.00 -
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 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

6. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สามย่าน จ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

6 มกราคม 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 และสัญญาบริหารโครงการ วันท่ี 6 มกราคม  

2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12  

กันยายน 2557 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 6 มกราคม 2558  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 6 มกราคม 2558 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง 

ในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วันที่ 6 มกราคม 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้เงินปันผลดงักล่าวเกดิจาก 

ผลประกอบการของบรษิทั ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการบรษิทัร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินปันผล

 17,528,233.08 24,479,999.98

 111,466,156.84 155,077,107.33

 104,170,259.79 187,860,486.94

 63,934,332.38 10,290,257.25

 4,059,942.29 10,000,305.49

 510,000,000.00 -
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

7. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ชดิลม จ�ากดั
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ
 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 
ร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ 
เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 
เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  
25 มถินุายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าดอกเบ้ียค้างรบัดงักล่าวเป็นไปตาม 
เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  
25 มถินุายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 
การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 
ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี  
22 มิถนุายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันท่ี 25 มิถนุายน 2558  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 
บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 
งานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 22  
มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการ 
ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 
รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง 
ในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหาร 
โครงการ วันท่ี 25 มิถนุายน 2558 และเป็นรายการธรุกจิปกติของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า  
ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจาก  
บริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัทร่วมค้า  
ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร
โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

 46,470,326.21 204,000,000.00

 10,718,544.67 9,699,780.81

 129,862.28 20,581,643.82

 7,630,826.66 25,920,513.57

 18,289,686.91 68,368,559.40

 22,987,987.05 8,235,629.84

 641,258.61 4,625,966.20

 12,105.95 1,156.35

 540,350.00  50,500.00
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8. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา จ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจากผู้ถือหุ ้น  

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็น 

ไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 25  

มิถุนายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22  

มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง 

ในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วันท่ี 25 มิถนุายน 2558 และเป็นรายการธรุกจิปกติของบรษิทั

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

 142,002,754.71 318,750,000.00

 17,094,680.19 14,555,958.94

 396,829.62 25,854,904.14

 12,327,069.23 7,524,571.93

 43,780,277.06 135,688,090.11

 28,980,303.85 20,766,054.90

 4,434,149.68 20,983,522.43
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9. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทร ีจ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

10. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปูน จ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 26  

มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บรหิารโครงการสุทธิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงาน 

ท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทนุ ลงวันที ่26 มิถุนายน  

2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และเป็น 

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น 

ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

14 สิงหาคม 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าดอกเบ้ียค้างรบัดงักล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวนัที ่ 14 สิงหาคม 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 77,991,555.42 107,943,538.81

 100,809,311.69 85,490,182.61

 13,860,742.61 3,223,762.47

 5,406,960.26 6,892,485.57

 266,396,613.69 178,500,000.00

 14,413,009.70 10,710,000.00

 744,450.81 20,678,054.80
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11. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี  

22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม 2558  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี  

22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม 2558  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิด 

จากรายการค่าบรหิารโครงการและค่านายหน้า ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง 

ในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 และเป็นรายการธุรกจิปกติของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินให้กูยื้มระยะยาวดงักล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

16 กนัยายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

16 กนัยายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ 

เงินของบริษัท

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 21,021,110.20 38,078,235.67

 17,057,125.47 62,989,428.96

 9,338,637.41 7,829,768.77

 255,270.71 5,463,540.85

269,996,794.52 218,996,794.52

15,956,684.40 15,244,669.66

39,649,888.30 23,693,203.90
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12. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เพชรบุร ีจ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี  

22 มิถนุายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ วนัที ่16 กนัยายน 2558  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บรหิารโครงการสุทธิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงาน 

ท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทนุ ลงวนัที ่22 มิถนุายน  

2558 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 16 กันยายน 2558 และเป็น 

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 16 กันยายน 2558 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาบริหารโครงการ  

วันที่ 16 กันยายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจาก 

ผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วย 

เหลือทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  

21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็น 

ไปตามเง่ือนไขทีก่�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  

21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 32,898,595.70 30,322,591.87

 18,560,496.17 90,077,675.81

 13,030,689.85 16,408,483.14

 1,135,629.36 7,931,480.63

280,500,000.00 127,500,000.00

10,416,575.35 5,688,246.58

16,704,246.59 6,287,671.24
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

13. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางจาก จ�ากดั

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 26% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่  

21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12  

กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการธรุกจิปกติของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12  

กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559   

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12  

กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559   

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

 เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

 57,808,261.11 83,928,016.94

 85,428,999.83 47,171,854.34

 14,075,488.35 7,549,618.34

 14,184,884.74 5,684,492.09

 50,294,047.13   110,186,962.13

 168,727,540.90 178,956,923.82

 46,568,219.94 19,517,250.91
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

14. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข จ�ากดั
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 
รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 
สัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาบรหิารโครงการ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 
ร่วมทุน ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้  
ลงวันที่ 21 กรกฎคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 
เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  
21 กรกฎคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 
ตามเง่ือนไขทีก่�าหนดในสัญญาซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  
21 กรกฎคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 
จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 
ก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21  
กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 
บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 
งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12  
กรกฎาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  
และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 
รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 
สัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 และสัญญาบรหิารโครงการ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร
โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

 8,639,102.87 11,513,152.95

 229,500,000.00 127,500,000.00

 9,846,493.16 3,730,684.93

 13,577,178.09 3,730,684.93

 23,645,879.36 51,903,034.82

 66,881,871.30 39,837,875.20

 10,607,751.59 6,004,377.05

 7,937,359.01 3,444,037.16
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)
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15. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 3  

พฤศจิกายน 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 3  

พฤศจิกายน 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันท่ี 3 พฤศจิกายน  

2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 14  

ตุลาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และเป็น 

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

 

 229,500,000.00 178,500,000.00

 11,808,246.57 3,558,821.92

 15,580,849.32 3,772,602.75

 45,860,701.59 65,043,674.25

 67,753,812.66 43,941,231.85

 16,753,195.41 18,524,887.50

 14,266,429.67 5,122,405.65
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16. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั 
 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ
 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

17. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
 วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด เป็นกิจการร่วมค้า 
 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าว 
เกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความ 
ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันท่ี 12  
มกราคม 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 
บรหิารโครงการสุทธิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงาน 
ท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม  
2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 12 มกราคม 2560 และเป็น 
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 12 มกราคม 2560 และเป็นรายการ 
ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 
รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 
สัญญาร่วมทุน ลงวนัที ่23 ธันวาคม 2559 และสัญญาบรหิารโครงการ  
วันที่ 12 มกราคม 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 
จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 
ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 และสัญญาบรหิารโครงการ วนัที ่12 มกราคม  
2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 
บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 
งานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 23  
ธันวาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 12 มกราคม 2560   
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 12 มกราคม 2560 และเป็นรายการ 
ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 
รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และสัญญาบริหารโครงการ 
วันที่ 12 มกราคม 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจาก  
บริษัทค้างช�าระค่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งส�านักงานขายของ 
โครงการ วิคตอร่ีโมนเูม้น โดยราคาขายเป็นไปตามนโยบายการบรหิาร 
ซื้อขายใช้งานสินทรัพย์ในส�านักงานขาย ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือ 
บริการของบริษัท

เงินรับล่วงหน้าค่า
บริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร
โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินรับล่วงหน้าค่า
บริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร
โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

 204,978,313.01 188,735,646.40

 69,914,271.77 82,589,186.17

 16,922,843.58 59,500,585.92

 7,682,327.00 14,761,294.25

 74,249,576.76 59,550,670.75

 35,256,006.19 77,465,240.52

 2,948,561.77 45,710,797.90

 4,454,313.00 4,281,837.17

 217,369.27 -
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์

เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

18. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข ทู จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้  

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  

1 มถินุายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  

1 มถินุายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่  

1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22  

พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560   

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับอนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านาย

หน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 

2560  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็น

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้าค่า

บริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

 

 178,500,000.00 76,500,000.00

 10,357,890.41 3,344,168.22

 12,948,410.96 2,590,520.55

 151,306,733.75 93,766,869.69

 78,728,845.54 63,342,936.71

 15,748,274.65 14,947,156.00

 8,272,590.31 25,937,994.76
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์

เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

19. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี รามค�าแหง จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 

 51% และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

20. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ทองหล่อ จ�ากดั

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  

1 มถินุายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี  

22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วนัที ่1 มถินุายน 2560  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22  

พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับอนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี รามค�าแหง จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  

1 มถินุายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน 

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 

มิถุนายน 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้าค่า

บริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้าค่า

บริหารโครงการ

 

 3,793,561.66 5,638,306.87

 53,002,647.39 47,255,820.26

 79,773,140.87 48,693,411.78

 8,589,659.34 23,974,265.00

 5,225,804.57 14,233,783.61

 4,409,753.42 4,843,452.05

 118,878,870.20 67,391,205.51
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

21. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เสนานคิม จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 74% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22  

พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560   

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับอนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และสัญญาบริหาร 

โครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

28 กนัยายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

28 กนัยายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 28  

กันยายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้าค่า

บริหารโครงการ

 55,070,588.91 58,541,276.11

 14,314,300.34 16,148,542.78

 5,830,431.71 27,813,898.49

 481,000,000.00 -

 10,339,726.03 979,808.22

 10,339,726.03 -

 38,028,777.09 24,597,295.73
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

22. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 74% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22  

กันยายน 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 28 กันยายน 2560   

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 28 กันยายน 2560 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาบริหารโครงการ  

วันที่ 28 กันยายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด 

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจาก 

บริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัทร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

28 กนัยายน 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 28  

กันยายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

 

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้าค่า

บริหารโครงการ

 105,724,470.64 26,332,264.27

 19,788,078.73 4,272,677.50

 5,464,264.91 18,195,422.23

 25,738.76 297,237.40

 377,200.00 4,295,300.00

 3,904,767.13 2,395,236.91

 61,364,125.32 9,702,896.30
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

23. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า ท ูจ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 64% 

 และมกีรรมการผู้มอี�านาจลงนามร่วมกนั คอื 

 น.ส.พัชราวลัย เรอืงกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22  

กันยายน 2560 และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 28 กันยายน 2560   

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560   

และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 28 กันยายน 2560 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และสัญญาบริหารโครงการ  

วันที่ 28 กันยายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

20 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 20  

ธันวาคม 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 15  

ธันวาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และสัญญาบริหารโครงการ  

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้าค่า

บริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

ลูกหนี้การค้า

 40,152,298.98 28,825,995.70

 6,721,291.58 6,189,701.03

 3,947,161.52 13,925,920.70

 1,976,902.46 1,453,708.50

 263,134,154.21 -

 83,225,313.79 -

 30,883,719.23 54,028,110.41
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24. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั 
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 
ร่วมทุน ลงวนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2561 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้  
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 
การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 
เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2561 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  
9 มนีาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2561 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้ ลงวนัท่ี  
9 มนีาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 
จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 
ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 9 มีนาคม  
2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 
บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 
งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23  
กุมภาพันธ์ 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ 
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และเป็น 
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให ้
บริการ การจัดหาทีด่นิโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 9  
มีนาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 
รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 
สัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 และสัญญาบริหาร 

โครงการ ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 และเป็นรายการธุรกจิปกติของบรษิทั

เงินให้กู้ยืม
ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร
โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ลูกหนี้การค้า

 76,500,000.00 -

 4,798,783.76 -

 3,583,972.60 -

 58,069,364.16 -

 62,650,975.84 -

 22,327,795.54 -

 33,001,442.99 -

 13,761,308.33 -
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

25. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา ทู จ�ากดั

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 28.56% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

26. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วฒุากาศ จ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที ่

10 สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 10  

สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561  

สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่10 สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ  

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวกล่าวเป็น 

ไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด 

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ 

บริษัท

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

 2,277,417.14 -

 34,565,668.58 -

 79,965,153.92 -

 2,004,264.50 -

 2,144,563.02 -

 51,000,000.00 -

 1,255,705.46 -
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รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 

10 สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 10  

สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และ 

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561  

สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให ้

บริการ การจัดหาทีด่นิโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน 

ลงวันที่10 สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม  

2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่10 สิงหาคม 2561 สัญญาบริหารโครงการ  

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจาก 

บริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัทร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

 570,082.19 -

 20,222,588.09 -

 44,990,304.06 -

 10,356,640.00 -

 12,149,532.71 -

 17,881,554.77 -

 124,201.29 -

 1,400,973.00 -
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เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)
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27. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สุทธิสาร จ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวกล่าวเป็น 

ไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

26 กนัยายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

26 กนัยายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่าเงินรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจาก 

การบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้า 

ของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 17  

กันยายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561   

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 17  

กันยายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากค่านายหน้า  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 17 กันยายน 2561  

สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และเป็นรายการ 

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให ้

บริการ การจัดหาทีด่นิโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 

2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

 102,000,000.00 -

 2,554,824.39 -

 1,140,164.38 -

 8,480,402.04 -

 20,582,626.24 -

 8,694,875.00 -

 14,850,264.49 -
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28. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

 สะพานควาย ทู จ�ากัด 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อม

 โดยบริษัท 37.50% และ

 มีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ  

ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจาก 

บริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัทร่วมค้า  

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิด 

จากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู ้รายได้ตามอัตราความ 

ก้าวหน้าของงานท่ีท�าเสร็จ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 13  

ธันวาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

บริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของ 

งานที่ท�าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 29  

พฤศจิกายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561  

และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวกิดจากการให้ 

บริการ การจัดหาทีด่นิโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 13  

ธันวาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย ทู จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก 

รายการค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สัญญาบริหารโครงการ  

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

ลูกหนี้การค้า

 7,842,331.81 -

 1,717.35 -

 100,000.00 -

 3,044,585.64 -

 37,962,743.39 -

 33,398,232.69 -

 113,894,896.56 -

 198,223,783.72 -
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29. บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด    

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 99% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

30. บริษัท อนันดา แอเพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด  

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 86.50% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

31. บริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 56% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั เอแพค บางจาก จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาเงินให้กู ้ยืม ลงวันที่  

7 ธันวาคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั เอแพค บางจาก จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาเงินให้กู ้ยืม ลงวันที่  

7 ธันวาคม 2559 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากดั (มหาชน) กบับริษทั เอแพค บางจาก จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาลงวนัที ่ 

21 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาเงินให้กู้ยืมลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

กิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจาก 

ผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

กิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท เอแพค พระรามเก้า ทู จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

กิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวนัท่ี 06 กรกฎาคม 2561 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้  

ลงวันที่ 06 กรกฎาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 14,757,254.40 153,805,000.00

 8,291,156.25 9,228,299.96

 99,459.85 9,506,413.11

 283,939,500.00 -

 16,289,570.25 -

 16,289,570.25 -

 166,040,000.00 -
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32. บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

 สะพานควาย วัน จ�ากัด 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 60% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 06 กรกฎาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 06 กรกฎาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 06 กรกฎาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 06 กรกฎาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา เอแพค 1 จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการ 

ให้บริการ ค่าท่ีปรึกษาในการลงทุน เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน  

ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 06 กรกฎาคม 2561  

และสัญญาค่าบริการทีป่รึกษาการลงทุนในโครงการ ลงวันท่ี 24 สิงหาคม  

2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย  

วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวกล่าวเป็น 

ไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทนุ ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 และสัญญาเงินให้กูยื้มจากผู้ถอืหุน้  

ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย  

วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย  

วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 และสัญญาเงินให้กู ้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

รายได้ค่าบริการอื่น

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 1,995,057.54 -

 1,995,057.54 -

 24,765,920.03 -

 284,151,600.00 -

 887,487.19 -

 887,487.19 -
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1. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

1. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

 วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บรษิทั แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บรษิทั แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บรษิทั แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

กิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

กิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ซ่ึงเป็น 

กิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

22 ธันวาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 306,000,000.00 306,000,000.00

 18,360,000.05 503,013.70

 27,967,561.69 9,607,561.64

 165,750,000.00 165,750,000.00

 9,945,000.03 272,465.75

 19,236,082.23 9,291,082.20

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด ดังต่อไปนี้

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ดังต่อไปนี้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์

เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

1. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทร ีจ�ากดั  

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

1. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 74% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด กับ 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทรี จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด กับ 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทรี จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

3 สิงหาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด กับ 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทรี จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

3 สิงหาคม 2560 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษทั

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทั ไอดโีอ โมบิ รางน�า้ จ�ากดั กบั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทั ไอดโีอ โมบิ รางน�า้ จ�ากดั กบั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทั ไอดโีอ โมบิ รางน�า้ จ�ากดั กบั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 408,000,000.00 255,000,000.00

 20,304,986.27 6,287,671.23

 51,730,767.10 31,425,780.83

 222,000,000.00 -

 3,722,301.37 -

 8,515,068.50 -

(4) รายการระหว่างกันกับบริษัท แอชตัน สีลม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด ดังต่อไปนี้

(5) รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน�้า จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด ดังต่อไปนี้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์

เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

1. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี รามค�าแหง จ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

1. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ทองหล่อ จ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทั ไอดโีอ นวิ พระราม 9 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทั ไอดโีอ นวิ พระราม 9 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม 

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทั ไอดโีอ นวิ พระราม 9 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็นไป 

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทั ไอดโีอ คิว สุขมุวทิ 36 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทั ไอดโีอ คิว สุขมุวทิ 36 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียรับดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน  

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที่  

8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทั ไอดโีอ คิว สุขมุวทิ 36 จ�ากดั  

กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการ 

ร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบ้ียค้างรับดังกล่าวเป็น 

ไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 

ร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น  

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินของบริษัท

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

 178,500,000.00 -

 2,992,931.51 -

 8,438,054.82 -

 102,000,000.00 -

 1,710,246.57 -

 9,574,027.38 -

 

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ดังต่อไปนี้

(7) รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ดังต่อไปนี้
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1. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
 วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด 
 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51%
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ
 นายสันทัด ณัฏฐากุล

2. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เสนานคิม จ�ากดั
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 74%
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 
 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

3. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั
 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 74% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 
 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

4. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั 
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 
 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

5. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข ทู จ�ากดั 
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 
 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบั บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วิคตอร่ีโมนเูม้น  
จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่า 
นายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าที่ตกลงกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
ก�าหนดราคาแต่งต้ังตัวแทนขายต่างประเทศ ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจ 
ปกติของบริษัท 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เสนานคิม จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เสนานคิม จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ราชปรารภ จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี พระรามเก้า จ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข ท ูจ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  
เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข ท ูจ�ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท
ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  
เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

 61,310.41 974,882.43

 177,460.00 363,670.00

 515,135.52 363,670.00

 1,819,086.28 458,845.97

 1,271,252.63 458,845.97

 2,832,146.45 9,690,564.41

 467,130.00 1,443,660.00

 1,783,345.79 1,443,660.00

(8) รายการระหว่างกันกับบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคล ดังต่อไปนี้
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6. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ทองหล่อ จ�ากดั

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรกีูล

7. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี รามค�าแหง จ�ากดั

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ
 นายสันทัด ณัฏฐากุล

8. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

9. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สามย่าน จ�ากดั

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี รามค�าแหง จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี รามค�าแหง จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้า

 288,682.10 5,327,122.30

 763,165.41 5,327,122.30

 2,093,720.00 1,834,080.00

 888,728.98 1,834,080.00

 130,898.79 -

 431,606.66 -

 133,608.41 -
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10. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด    

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรกีูล

11. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ
 นายสันทัด ณัฏฐากุล

12. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทร ีจ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรกีูล

13. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรกีูล

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนททร ีจ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทรี จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

 80,670.26 -

 86,317.18 -

 143,230.00 -

 133,859.81 -

 225,743.00 -

 210,974.77 -

 329,826.80 -

 308,249.35 -
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14. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 

 นายสุเมธ รัตนศรีกูล

15. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 

 เป็นกรรมการและผู้บริหารของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)

16. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

 เป็นผู้บริหารของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)

17. นายสุเมธ รัตนศรีกูล

 เป็นผู้บริหารของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)

18. นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา

 เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้บริหารของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์การก�าหนดราคาแต ่ง ต้ัง ตัวแทนขาย 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อย กบั นายธญัลักษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ  

ซ่ึงเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงเป็นรายการเรียกเก็บ 

ค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับ นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง  

ซ่ึงเป็นผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงเป็นรายการเรียกเก็บค่านายหน้าตาม 

สัญญาค่านายหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอก็ซ์เพิร์ท) จ�ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย กบั นายสุเมธ รตันศรกีลู ซ่ึงเป็น 

ผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงเป็นรายการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญา 

ค่านายหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับ น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา  

ซ่ึงเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงเป็นรายการเรียกเก็บ 

ค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 

ได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้าท่ีตกลงกัน  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับ น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา  

ซ่ึงเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงเป็นรายการเรียกเก็บ 

ค่านายหน้าตามสัญญาค่านายหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าค่านายหน้า 

ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้มีการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสัญญา 

ค่านายหน้าที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้า

รายได้รับล่วงหน้า

ค่านายหน้า

 253,700.00 -

 237,102.80 -

 104,672.90 67,289.72

 116,822.42 -

 386,168.22 110,654.21

 93,457.94 -

 302,424.30 -
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1. บริษัท ทอสกานา พิอาซา จ�ากัด
 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 
 โดยกรรมการของบรษิทั ทอสกานา พิอาซา จ�ากดั 
 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของ
 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)

2. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
 วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด 
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

3. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ทองหล่อ จ�ากดั
 เป็นกิจการร่วมค้า และมีกรรมการ
 ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

4. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา ทู จ�ากดั
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
 28.56% มกีรรมการผู้มอี�านาจลงนามร่วมกนั คอื 
 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ 
 นายสันทัด ณัฏฐากุล

5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการของ
 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซ่ึงเป็น 
บริษัทย่อย กับบริษัท ทอสกานา พิอาซา จ�ากัด ซ่ึงเป็นรายการ 
ก่อสร้างอาคารให้กับบริษัท ทอสกานา พิอาซา จ�ากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคารให้กับ 
บริษัท ทอสกานา พิอาซา จ�ากัด ซ่ึงเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ  
โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เกี่ยว 
โยงกัน เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคา 
การให้บริการก่อสร้างกบับริษทัอืน่ (บริษทัมหาชน) บริษทั เฮลิกซ์ จ�ากดั  
ก�าหนดอัตราก�าไรขั้นต้นจากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคียง (สูงกว่า)  
กับบริษัทอื่น (บริษัทมหาชน)

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด กับ 
บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี วคิตอรีโ่มนเูม้น จ�ากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงเป็น 
รายการค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการ 
ก่อสร้างกบับริษทัท่ีเป็นรายการระหว่างกนั เป็นไปตามนโยบายท่ีบรษิทั 
ได้ก�าหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัทอื่น  
บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ก�าหนดอัตราก�าไรขั้นต้นจากต้นทุนการก่อสร้าง 
ใกล้เคียง กับบริษัทอื่นที่รับจ้างก่อสร้าง

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด กับ 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเป็นรายการก่อสร้างอาคาร  
ซึ่งเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้ 
บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เป็นรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนโยบาย 
ที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับ 
บริษัทอื่น บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ก�าหนดอัตราก�าไรขั้นต้นจากต้นทุน 
การก่อสร้างใกล้เคียง กับบริษัทอื่นที่รับจ้างก่อสร้าง

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด กับ 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเป็นรายการก่อสร้างอาคารให้ 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด ซึ่งเป็นรายการค้า 
ตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับ 
บริษทัทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั เป็นไปตามนโยบายทีบ่ริษทัได้ก�าหนดไว้  
2) เปรยีบเทยีบราคาการให้บรกิารก่อสร้างกบับรษิทัอืน่ บรษิทั เฮลิกซ์ จ�ากดั  
ก�าหนดอตัราก�าไรขัน้ต้นจากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคยีง กบับรษิทัอืน่ 
ที่รับจ้างก่อสร้าง

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง เฮลิกซ์ จ�ากัด กับบริษัท อนันดา  
เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากบริษัท 
ได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า  
ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง เฮลิกซ์ จ�ากัด กับบริษัท อนันดา  
เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเกิดจาก  
บริษัทรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัทร่วมค้า  
ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซ่ึงเป็น 
บริษทัย่อย กบั นายชานนท์ เรืองกฤตยา ซ่ึงเป็นรายการก่อสร้างอาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคารให้ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ซ่ึงเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้ 
หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  
เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาการให้ 
บริการก่อสร้างกับบริษัทอื่น บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ก�าหนดอัตราก�าไร 
ขั้นต้นจากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคียง กับบริษัทอื่น 

เงินประกันผลงาน

รายได้ค่าก่อสร้าง

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้ท่ีไม่ได้เรยีกช�าระ

เงินมัดจ�ารับล่วงหน้า

เงินประกันผลงาน

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้ท่ีไม่ได้เรยีกช�าระ

เงินมัดจ�ารับล่วงหน้า

เงินประกันผลงาน

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้ท่ีไม่ได้เรยีกช�าระ

ลูกหนีอ้ืน่

เจ้าหนีอ้ืน่

รายได้ค่าก่อสร้าง

เงินประกนัผลงาน

 5,879,888.07 5,757,833.78

 8,657,288.25 2,016,904.72

 13,686,347.28 -

 187,085,746.79 11,957,618.87

 14,029,098.21 -

 37,979,721.32 55,285,386.17

 8,540,103.44 597,880.94
 

 13,575,123.75 12,883,428.30

 185,985,740.91 13,904,116.93

 75,327,994.97 1,863,529.74

 77,430,645.30 -

 5,523,258.06 -

 5,277,450.45 -

 13,345,692.94 -

 9,998,603.74 -

 51,408.53 -

 706,200.00 -

 2,750,109.97 10,577,898.65 

 1,261,992.10 254,530.17

(9) รายการระหว่างกันกับบริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้
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 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

1. บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด 

 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 

 และกรรมการของบริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด 

 เป็นญาติสนิทกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา 

 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

1. บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด 

 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

 บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 

 และกรรมการของบริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด

 เป็นญาติสนิทกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา 

 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

1. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

2. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกับ บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด ซึ่งเป็นรายการ 

ค่าเช่าที่ดิน รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2550 โดยบริษัทก�าหนด 

ค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้จัดท�าในการพิจารณาการลงทุนในปี 2550  

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวเป็นการท�าสัญญาระยะยาวซ่ึงมผีลผูกพัน 

กับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ฝ่ายจัดการ 

มีการติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ พร้อมท้ังทบทวนสัญญาเช่า 

เป็นระยะ ซ่ึงในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสัญญาเพ่ือให้ 

บริษัทมีทางเลือกท่ีจะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก ่อนครบ 

อายุสัญญาได้หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ โดยไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาเช่า 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความ 

ระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการ 

น�าเสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่า 

จากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามนโยบาย 

การลงทุนอีกครั้งในปี 2555 ปัจจุบันรายการดังกล่าวเป็นรายการ 

ระหว่างกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด กับ  

บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด ซึ่งมีกรรมการเกี่ยวข้องเป็นญาติสนิทกับ 

ผู้บริหารของบริษัท 

รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทก�าหนดค่าเช่าตาม 

แผนธุรกิจท่ีได้จัดท�าในการพิจารณาการลงทุนในปี 2548 อย่างไร 

ก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการท�าสัญญาระยะยาวซ่ึงมีผลผูกพันกับ 

บริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ฝ่ายจัดการมี 

การติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ทบทวนสัญญาเช่า 

เป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสัญญาเพื่อให้ 

บริษัทมีทางเลือกท่ีจะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุ 

สัญญาได้ หากผลประกอบการ ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ โดยไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาเช่า

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความ 

ระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการ 

น�าเสนอแผนธุรกจิ และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจาก 

บุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามนโยบายการ 

ลงทุนอกีคร้ังในปี 2555 ปัจจุบันรายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกนั 

โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปูน จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดังกล่าว  

เป็นรายได้ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของ 

โครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�า 

ข้อบังคับนิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติ 

ของบริษัท 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบว่ารายได้ค่าบรกิารดงักล่าว เป็นรายได้ 

ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อบังคับนิติบุคคล 

และคู่มือผู้พักอาศัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

ค่าเช่าที่ดิน

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

ค่าเช่าที่ดิน

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

 5,817,246.11 4,593,037.04

 3,326,209.07  2,391,629.63    

 3,307,822.08 3,145,361.56

 1,262,460.52 1,262,460.52

150,000.00 581,687.68

100,000.00 -

(10) รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

(11) รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

(12) รายการระหว่างกันกับบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์

เหตุผลในการท�ารายการ/ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบลักษณะรายการ  มูลค่ารายการ (บาท)

 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

3. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สามย่าน จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

4. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข จ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

5. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เพชรบุร ีจ�ากดั 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

6. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทร ีจ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

7. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

 สะพานควาย จ�ากัด 

 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

8. บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางจาก จ�ากดั 

 เป็นกจิการร่วมค้า ถอืหุน้ทางอ้อมโดยบรษิทั 26% 

 และมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ 

 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

1. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 

 เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สามย่าน จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดังกล่าว เป็น 

รายได้ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อบังคับ 

นิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย  ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ 

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อดุมสุข จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดังกล่าว  

เป็นรายได้ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจัดการนติิบุคคลอาคารชดุของโครงการ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อบังคับ 

นิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์  จ�ากดั กบับริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เพชรบุรี จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดังกล่าว  

เป็นรายได้ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของ 

โครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อ 

บังคับนิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย และหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการ 

บริหารงานก่อนจดจัดต้ังนติิบุคคล ซ่ึงเป็นรายการธุรกจิปกติของบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี ช่องนนทร ีจ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดังกล่าว  

เป็นรายได้ ท่ีเกีย่วกบัการบริหารจัดการนติิบุคคลอาคารชดุของโครงการ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อบังคับ 

นิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สะพานควาย จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดังกล่าว เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อบังคับนิติบุคคลและ 

คู่มือผู้พักอาศัย ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ของบริษัทอื่น  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั กบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางจาก จ�ากดั  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดังกล่าว เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าบริการจัดท�าข้อบังคับนิติบุคคลและ 

คู่มือผู้พักอาศัย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

บางนา จ�ากดั กบั นายธัญลักษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ ซ่ึงเป็นกรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นรายการรายได้รับล่วงหน้าจากการขายห้อง 

ชุดตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการรายได้รับล่วงหน้า 

ดังกล่าว เกิดจากการขายห้องชุดตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในสัญญา  

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบริการ

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบริการ

รายได้รับล่วงหน้า

 100,000.00 -

 702,333.33 -

 446,666.67 -

 100,000.00  -

 107,000.00  -

 100,000.00 -

 107,000.00  -

 100,000.00 -

 399,800.00 361,800.00

(13) รายการระหว่างกันกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า กับบุคคลดังต่อไปนี้



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  159  

 2 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัได้ระมดัระวังและทราบถงึความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเกีย่วโยงกนัทีอ่าจเกดิขึน้ โดยได้พิจารณา 

รายการดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และราคา 

ที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่ามีเรื่องใด 

ท่ีกรรมการท่านใดเข้าข่ายทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะไม่อยู่ร่วมพิจารณาในทีป่ระชมุและงดออกเสียงลงมติในเรือ่งนัน้ ๆ  

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบัติดังนี้ 

1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ 

 ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ โดยข้อก�าหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้ 

 ส�าหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส�าหรับการท�ารายการระหว่างกัน 

 ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน 

 การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไป 

 ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว อีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ 

 ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 ในกรณีท่ีมกีารเข้าท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อบังคบั ประกาศ ค�าส่ัง  

 หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชี 

 ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

 รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท 

 นอกจากนี ้ หากมกีารเข้าท�ารายการระหว่างกนั บรษิทัจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว  

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้  

 ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพิเศษ จะถกูน�าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ หรอืผู้ถอืหุน้ แล้วแต่กรณี  

 เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการ 

 ท�ารายการที่ได้ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าท�ารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

 เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู ่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน  

 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก�าหนดระบบที่มีโครงสร้างและ 

กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันน�าไปสู่ความเจริญเติบโตและ 

เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย  

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา   กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตร 

ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

 1. การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

  • ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

   ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามแนวทาง 

   การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศติดต่อกันมา 2 ปี

  • ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

  • พิจารณาการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ 

   กับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  • เห็นชอบแผนงานการก�ากับดูแลกิจการและแผนงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานส�าหรับปี 2562  

  • พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2561 เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลมีเน้ีอหาถูกต้อง  

   ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

  • ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดย 

   ในปี 2561 นี้ บริษัทได้เชิญส�านักงาน ก.ล.ต. มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปและรายการที่ 

   เกี่ยวโยงกัน  

  รายงานคณะกรรมการ
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 3. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

  • ก�าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีล่วงหน้า เพื่อพิจารณาและรับทราบการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับ 

   ดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

  • พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

   ที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดตามหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ 

และกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาสรรหาบุคคลตามกระบวนการสรรหา 

ท่ีได้ก�าหนดไว้ รวมท้ังพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีเหมาะสม  

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จ�านวน 5 คน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 4. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  

ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

 1. การสรรหากรรมการ

  • พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ 

   บุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสองเดือน และเม่ือครบก�าหนดไม่มีการเสนอช่ือบุคคลใด 

   เข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อนายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล  

   และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายก�าหนด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนิน 

   ธุรกิจของบริษัทเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีก 1 วาระ โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 

   และพิจารณาค่าตอบแทน

 2. การก�าหนดค่าตอบแทน

  • พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจ�าปี 2561 โดยพิจารณาจากผล 

   การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 

   ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นชอบให้ยังคงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม และได้ 

   รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ตามเสนอ

  • พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประจ�าปี 2561 ของและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

   โดยพิจารณาจากผลปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

  รายงานคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  163  

 3. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

  • จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี 2561 และรายงานผลการประเมิน 

   ต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

  • พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

   ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

  • พิจารณาก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของต�าแหน่งผู้บริหาร เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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จากการที่ธุรกิจของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทยังคงตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่แสดง 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท   

บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันรับผิดชอบติดตาม 

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 

ที่ส�าคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มาตรฐานการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ อันจะน�าไปสู่การ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าในกิจการและความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม ส�าหรับปี 2561  

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยสรุปสาระส�าคัญของผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ได้ดังนี้

 1. พิจารณากลั่นกรองและประเมินความเสี่ยงในการจัดท�า กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์  

  แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่า ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่นยืน  

  (Sustainable Growth) ให้กับองค์กร  

 2. ประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) รวมถึงติดตาม 

  ผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั ่นใจว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท  

  ตลอดจนแผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ 

  มีประสิทธิภาพ 

 3. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนและประเมินความเสี่ยงการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่า  

  การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนที่อยู่ในระดับ 

  ที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 4. จากการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี (Disruption) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

  ดังกล่าว บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อขยายประเภทธุรกิจส�าหรับสร้างรายได้และการเติบโตบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  จึงมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณากลั่นกรองการลงทุนและประเมินความเสี่ยงส�าหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุน 

  ในธุรกิจอื่นสอดคล้องและเป็นตามไปตามกลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน 

  ให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และด�าเนินการติดตาม 

  การลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นเป็นการขยายธุรกิจที่มีความเหมาะสม ยั่งยืน ตลอดจนสร้างผลตอบแทน 

  จากการลงทุนในระดับที่เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้ในอนาคต 

 5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง กฎบัตรของคณะกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง

  รายงานคณะกรรมการ
  บริหารความเสี่ยง
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 6. ติดตามผลการปฎิบัติงานของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่�าเสมอ โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง 

  และประเมินความเสี่ยงจากการเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนติดตามผลการปฎิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  ที่เกิดจากการเข้าท�าสัญญาเพื่อให้ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 7. พิจารณากลั่นกรองในการจัดท�าหรือแก้ไขนโยบายลงทุนของบริษัท เช่น นโยบายการตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

  นโยบายการลงทุนในกิจการร่วมค้า เป็นต้น โดยน�าหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ของนโยบายมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  

  เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนนั้นเป็นไปตามข้อก�าหนด รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  

 8. พัฒนากระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยน�าหลักการบริหาร 

  ความเสี่ยงองค์กร ตามหลักการของ COSO ฉบับปี 2017 (Enterprise Risk Management : COSO 2017) มาปรับใช้ภายในองค์กร  

  ซึ่งรวมถึงการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Rise Management)  

  มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและสามารถบริหารความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท 

  ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัทที่ก�าหนดไว้    

 9. ปฎิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการส่งเสริม 

  ให้มีการน�าเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ 

  นวัตกรรมและรองรับสู่ธุรกิจใหม่ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ 

  สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

จากกการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท�าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และติดตาม 

แผนบริหารความเสี่ยงที่จัดท�าขึ้นอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสามารถลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง และ/หรือ  

ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ท�าให้ 

ผลประกอบการของบริษัท ส�าหรับปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย   

(นายนพพร เทพสิทธา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ฐานะการเงิน
และผลการ
ด�าเนินงาน
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 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

• สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานติขจรกจิ ผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 จากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้แสดงความเหน็โดยสรปุ ดงันี้

 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน  

 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

• สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 โดยนางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกลุ ผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต เลขทะเบียน 3516 จากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้แสดงความเหน็โดยสรปุ ดงันี้

 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน  

 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

• สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้แสดงความเห็นโดยสรุป ดังนี้

 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน  

 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

  ข้อมูลทางการเงิน
  ที่ส�าคัญ
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 งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,713.91 11.34 2,063.40 6.91 2,182.74 8.61

 เงินลงทุนชั่วคราว 200.25 0.48 - - 500.06 1.97

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 772.70 1.86 1,071.72 3.59 369.08 1.46

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  17,350.69 41.73 13,108.39 43.89 12,352.09 48.70

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 331.70 0.80 1,431.29 4.79 38.21 0.15

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,634.04 11.14 4,486.59 15.02 3,303.26 13.02

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,003.29 67.35 22,161.39 74.20 18,745.44 73.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 268.43 0.65 284.43 0.95 288.45 1.14

 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 8,297.12 19.96 4,464.16 14.83 3,329.06 13.12

 เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรบัจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 2,605.78 6.27 1,305.05 4.37 1,505.43 5.93

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 464.49 1.12 356.10 1.19 267.57 1.05

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   684.01 1.64 813.52 2.72 902.50 3.56

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  287.87 0.69 209.65 0.70 185.68 0.73

 สิทธิการเช่า 717.99 1.73 132.92 0.45 - -

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 244.16 0.59 176.74 0.59 141.78 0.56

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,569.85 32.65 7,708.19 25.80 6,620.47 26.09

รวมสินทรัพย์ 41,573.14 100.00 29,903.96 100.00 25,365.91 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,671.75 13.64 1,498.57 5.02 854.02 3.36

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,736.20 4.18 1,140.83 3.82 1,382.88 5.45

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 805.74 1.94 749.70 2.51 541.98 2.14

 หุน้กูร้ะยะส้ันและหุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 1,497.93 3.60 1,999.13 6.69 4,994.65 19.69

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 411.99 0.99 636.26 2.13 149.92 0.59

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,480.94 5.97 2,015.11 6.74 1,623.44 6.40

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,604.55 30.32 8,039.60 26.91 9,546.89 37.63

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

 เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 831.80 2.00 246.79 0.83 947.32 3.73

 หุ้นกู้ระยะยาว 9,982.07 24.01 7,980.17 26.72 3,991.42 15.74

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 165.74 0.40 143.21 0.48 125.94 0.50

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,979.61 26.41 8,404.55 28.03 5,064.68 19.97

รวมหนี้สิน 23,584.16 56.73 16,444.15 54.94 14,611.57 57.60

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน ส�าหรับงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2559 ถึงปี 2561
(งบการเงินรวม)
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 งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

 ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 333.30 0.80 333.30 1.12 333.30 1.31

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,130.09 12.34 5,150.40 17.24 5,159.49 20.34

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีลักษณะคล้ายทุน 5,000.00 12.03 3,000.00 10.04 2,000.00 7.88

 ก�าไรสะสม  5,488.56 13.20 3,909.24 13.09 3,258.08 12.84

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น 3.29 0.01 3.38 0.01 3.47 0.01

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 15,955.24 38.38 12,396.32 41.50 10,754.34 42.40

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,033.74 4.89 1,063.49 3.56 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      17,988.98 43.27 13,459.81 45.06 10,754.34 42.40

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,573.14 100.00 29,903.96 100.00 25,365.91 100.00

(งบการเงินรวม)

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้      

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,904.69 59.44 8,931.91 72.02 9,780.36 83.38

 รายได้จากการขายและบริการ 4,028.83 40.56 3,470.19 27.98 1,949.56 16.62

รวมรายได้ 9,933.52 100.00 12,402.10 100.00 11,729.92 100.00

ต้นทุน      

 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์  4,260.85 42.89 (6,060.37) (48.87) (6,472.92) (55.18)

 ต้นทุนการขายและบริการ 2,688.85 27.07 (1,986.06) (16.01) (1,214.07) (10.35)

รวมต้นทุน 6,949.70 69.96 (8,046.43) (64.88) (7,686.99) (65.53)

 ก�าไรขั้นต้น 2,983.82 30.04 4,355.67 35.12 4,042.93 34.47

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (2,912.26) (29.32) (2,575.62) (20.77) (2,515.63) (21.45)

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน 71.56 0.72 1,780.05 14.35 1,527.30 13.02

 ค่าใช้จ่ายอื่น  (173.21) (1.74) - - - -

 รายได้อื่น  621.24 6.25 548.05 4.42 499.86 4.26

 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 2,341.25 23.57 (341.52) (2.75) 115.42 0.98

 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,860.84 28.80 1,986.58 16.02 2,142.58 18.26

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (368.31) (3.71) (285.23) (2.30) (334.84) (2.85)

 ก�าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 2,492.53 25.09 1,701.35 13.72 1,807.74 15.41

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (95.01) (0.96) (372.90) (3.01) (306.30) (2.61)

ก�าไรส�าหรับปี 2,397.52 24.14 1,328.45 10.71 1,501.44 12.80

(งบการเงินรวม)
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 งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน (ล้านบาท) (7,559.79) (5,688.73) 2,074.45

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (ล้านบาท) 164.49 108.32 (4,646.33)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท) 10,045.81 5,461.07 2,181.23

เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (ล้านบาท) 2,650.51 (119.34) (390.65)

 ข้อมูล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

สินทรัพย์รวม 41,573.15 29,903.96 

หนี้สินรวม 23,584.16 16,444.15 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,988.98 12,396.32 

รายได้รวม 10,554.77 12,950.16 

ต้นทุนรวม 6,949.70 8,046.43 

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,419.43 1,328.45 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.45 0.39 

อัตราส่วนเวียนของลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.67 17.01 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.75 21.16 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.84 6.40 

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 74.31 56.28 

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 22.92 10.26 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (Debt to Equity ratio) 1.31 1.22 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (เท่า) (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 0.7 0.8 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current ratio) 2.22 2.76 

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (Interest Coverage ratio)1 4.42 4.72 

หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (Interest Coverage ratio) : ค�านวณจาก EBITDA / ต้นทุนทางการเงิน (interest expense)

 

25,365.91

14,611.57

10,754.34

12,229.78

7,697.49

1,501.44

0.32

5.78

65.26

6.29

57.22

12.30

1.36

0.8

1.96

4.29

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน ส�าหรับงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2559 ถึงปี 2561

(งบการเงินรวม)
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 การวิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 การเปลี่ยนแปลง

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้            

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,904.7  55.9  8,931.9  69.0  (3,027.2) (33.9)

 รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า 2,079.7  19.7  2,060.7  15.9  19.0  0.9 

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 1,674.2  15.9  1,208.1  9.3  466.1  38.6 

 รายได้ค่าเช่าและบริการ 274.9  2.6  201.3  1.6  73.6  36.6 

 รายได้จากการจัดหาที่ดิน 173.9  1.6  173.0  1.3  0.9  0.5 

 รายได้อื่น 447.3  4.2  375.1  2.9  72.2  19.2 

รวมรายได้ 10,554.8  100.0  12,950.2  100.0  (2,395.4) (18.5)

ต้นทุน            

 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,260.8  40.4  6,060.4  46.8  (1,799.6) (29.7)

 ต้นทุนการบริหารโครงการและค่านายหน้า 903.8  8.6  736.9  5.7  166.9  22.6 

 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 1,534.1  14.5  1,105.8  8.5  428.3  38.7 

 ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 250.9  2.4  143.4  1.1  107.5  75.0 

รวมต้นทุน 6,949.7  65.8  8,046.4  62.1  (1,096.7) (13.6)

ก�าไรขั้นต้น 3,605.1  34.2  4,903.7  37.9  (1,298.6) (26.5)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,912.3  27.6  2,575.6  19.9  336.7  13.1 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 947.2  9.0  1,111.8  8.6  (164.6) (14.8)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,965.1  18.6  1,463.9  11.3  501.2  34.2 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 173.2  1.6  - - 173.2  -

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 519.6  4.9  2,328.1  18.0  (1,808.5) (77.7)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (368.3) (3.5) (285.2) (2.2) (83.1) 29.1 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (95.0) (0.9) (372.9) (2.9) 277.9  (74.5)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายอื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 56.3  0.5  1,670.0  12.9  (1,613.7) (96.6)

 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 2,341.3  22.2  (341.5) (2.6) 2,682.8  (785.6)

ก�าไรส�าหรับปี 2,397.5  22.7  1,328.5  10.3  1,069.0  80.5 

 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ ควบคุมของบริษัทย่อย (21.9) (0.2) - - (21.9) -

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,419.4  22.9  1,328.5  10.3  1,091.9  82.1 

(งบการเงินรวม)

  การวิเคราะห์และ
  ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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รายได้ 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน 10,554.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ�านวน 2,395.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5 โดยส่วนใหญ่ 

เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการให้บรกิารก่อสร้างและการลดลงของรายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ทีบ่รษิทัเป็นผู้พัฒนาอสังหารมิทรพัย์ 

ท้ังโครงการ โดยในปัจจุบันบรษิทัมกีารพัฒนาโครงการคอนโดมเินยีมส่วนใหญ่ผ่านการร่วมทุนกจิการร่วมค้า ซ่ึงมกีารรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ)  

จากเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งแสดงในงบก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจ�านวน 6,949.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ�านวน 1,096.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6 ซึ่งสอดคล้อง 

กับการลดลงของรายได้รวม โดยท่ีการลดลงของต้นทุนขายนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ซ่ึงมี 

จ�านวน 4,260.8 ล้านบาท ลดลง 1,799.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.7 จากปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อน 164.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 มาอยู่ที่จ�านวน 947.2 ล้านบาท ในขณะที่ 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 501.2 ล้านบาท หรอืร้อยละ 34.2 มาอยู่ท่ีจ�านวน 1,965.1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายธุรกจิ 

เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นจ�านวน 173.2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ส�าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจ�านวน 368.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 83.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1  

โดยมีปัจจัยหลักมาจากสินเชื่อเพื่อช�าระค่าที่ดินรองรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบ้ียสุทธต่ิอส่วนของผู้ถอืหุน้ (Net Interest Bearing Debt to Equity  

Ratio) เท่ากับ 0.7 เท่า โดยที่บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการคงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวอยู่ที่ต�่ากว่า 1 เท่า

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2561 มีจ�านวน 2,341.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจ�านวน 2,682.8 ล้านบาท  

มีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการร่วมทุน 8 โครงการที่สร้างเสร็จและเริ่มโอนในระหว่างปี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�านวน 95.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 277.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.5 เนื่องจาก 

ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ผ่านการร่วมทุนกิจการร่วมค้า ซึ่งมีการรับรู้ผลก�าไร (ขาดทุน) ที่ได้มีการหักค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้แล้ว

ก�าไร ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจ�านวน 2,419.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

จากปีก่อนหน้าเป็นจ�านวน 1,091.9 ล้านบาท หรอืร้อยละ 82.1 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุจากกจิการร่วมค้า  

ซ่ึงบริษัทมียุทธศาสตร์หลักในการเติบโตธุรกิจผ่านการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ในรูปแบบการร่วมทุนในกิจการร่วมค้ากับพันธมิตร

หลักของบริษัท
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 41,573.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 11,669.2 ล้านบาท ที่มีสินทรัพย ์

รวมเท่ากบั 29,904.0 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 39.0 โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มอีตัราผลตอบแทนต่อทรพัย์สิน (Return on Asset) เท่ากบัร้อยละ 6.8  

ทั้งนี้ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญมีดังนี้

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 บรษิทัมนีโยบายรบัรูร้ายได้การขายอสังหารมิทรพัย์เมือ่มกีารโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลูกค้า ส�าหรบัเงินจอง เงินมดัจ�า และเงินท�าสัญญา จะไม่เข้าเกณฑ์ 

 รับรู้เป็นรายได้และจะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีลูกหนี้การค้าจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ 

 การค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่เท่ากบั 772.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรพัย์รวม ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 299.0 ล้านบาท  

 โดยส่วนประกอบหลัก คือรายการส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินทดรองจ่ายที่บริษัทได้รับคืนจากบริษัทในกิจการร่วมค้า

• ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะ 

 การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ  

 ณ 31 ธันวาคม 2561 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 17,350.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและ 

 บรษิทัย่อย เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 4,242.3 ล้านบาท ท่ีมต้ีนทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์สุทธิเท่ากบั 13,108.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.4

• เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 2,669.2 ล้านบาท ลดลง 46.8 ล้านบาท 

 จากปี 2560 ที่มีจ�านวนเท่ากับ 2,716.0 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นของกลุ่มกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นไปตาม 

 สัญญาร่วมทุนท่ีผู้ถอืหุน้ของกจิการร่วมค้าให้การสนบัสนนุการเงินเพ่ือพัฒนาโครงการโดยเป็นเงินกูไ้ม่มหีลักประกนัและคดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง

 ตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

 จะมกีารเกบ็เงินจ่ายล่วงหน้าจากบรษิทัและบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่บรษิทัและบรษิทัย่อยจะหกัเงินดงักล่าวออกจากเงินค่าจ้างท่ีบรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง 

 จะได้รับในแต่ละงวด เพื่อชดเชยกับเงินจ่ายล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน พร้อมทั้งหักเงินค่าประกันผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้ 

 อกีส่วนหนึง่ และจะคนืเงินประกนัผลงานให้แก่บรษิทัรบัเหมาก่อสร้างเมือ่หมดระยะเวลาประกนัผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย 

 มีรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจ�านวน 284.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.4 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มียอดรายการเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

 ค่าก่อสร้าง 117.2 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาโครงการจากปี 2560

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการมัดจ�าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 331.7 ล้านบาท ลดลง 1,099.6 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีจ�านวน  

 1,431.3 ล้านบาท 

• เงินลงทุนในการร่วมค้า

 ต้ังแต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEAI5 และ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง เอเซีย  

 ไทยแลนด์ จ�ากัด (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.)  

 ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 
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ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินทุนในการร่วมค้ารวม 26 โครงการ เพิ่มขึ้น 5 โครงการจากปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   มูลค่าตามบัญชี

 บริษัท โครงการ ตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย 

   (ล้านบาท)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 400.8

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด แอชตัน อโศก 743.0

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด แอชตัน จุฬา-สีลม 662.1

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี 328.4

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด ไอดีโอ โอทู 526.2

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด แอชตัน สีลม 271.7

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 218.6

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด ไอดีโอ  ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ 243.4

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด ไอดีโอ โมบิ อโศก 316.4

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด ไอดีโอ  โมบิ สุขุมวิท 66 247.4

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ�ากัด ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร 335.9

 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด ไอดีโอ สุขุมวิท 93 463.9

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด แอชตัน อโศก-พระราม 9 328.9

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ 141.9

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทูจ�ากัด เอลลิโอ เดล เนสท์ 303.7

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 190.1

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด ไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่ 173.0

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด เอลลิโอ เดล มอสส์ พหลโยธิน 34 370.2

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ�ากัด ไอดีโอ โมบิ รางน�้า 268.7

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จ�ากัด ไอดีโอ พระราม 9-อโศก 574.5

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ�ากัด ไอดีโอ สาธร-วงเวียนใหญ่ 216.6

 บริษัท อนันดา เอแพค1 จ�ากัด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อิสต์พอยท์ 186.5

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ 273.4

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร 130.5

 บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จ�ากัด โครงการในอนาคต 373.1

 Ananda SU LTD ลงทุนในกิจการอื่นๆ 8.2

รวม   8,297.1
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• เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัมเีงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรบัจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัรวม 5,275.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,253.9 ล้านบาท 

 จากปี 2560 ท่ีมจี�านวน 4,021.0 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี เท่ากบั 2,669.2 ล้านบาทและ 2,716.0 ล้านบาท ในปี 2561  

 และปี 2560 ตามล�าดบั โดยเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรบัท้ังหมดเป็นของกลุ่มบรษิทัร่วมค้า ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาร่วมทุนทีผู้่ถอืหุน้ของ 

 บรษิทัร่วมค้าต้องให้การสนบัสนนุการเงินเพ่ือพัฒนาโครงการโดยเป็นเงินกูท้ีไ่ม่มหีลักประกนัและคดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

  ยอดเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ วันครบก�าหนดช�าระ

 บริษัท (ล้านบาท) คืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

  ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด - 328.8 30 มิถุนายน 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 530.4 487.9 30 มิถุนายน 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด - 468.1 30 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด 46.6 224.6 30 มิถุนายน 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด 142.4 344.6 30 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด 459.7 286.4 30 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด 267.1 199.2 30 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด 309.6 242.7 30 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ�ากัด 297.2 133.8 28 มิถุนายน 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ�ากัด 245.1 182.3 30 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ�ากัด 14.9 163.3 7 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ�ากัด 334.0 315.6 31 พฤษภาคม 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ�ากัด 185.0 175.0 30 กันยายน 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู  จ�ากัด 191.4 79.1 30 พฤศจิกายน 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ�ากัด 111.6 105.5 28 กุมภาพันธ์ 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค�าแหง จ�ากัด 186.9 78.2 31 สิงหาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ�ากัด 243.1 131.2 28 มิถุนายน 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ�ากัด 230.5 74.9 31 มกราคม 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ�ากัด 80.1 - 31 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จ�ากัด 300.3 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ�ากัด 491.3 - 31 กรกฎาคม 2563

 บริษัท อนันดา เอแพค1 จ�ากัด 168.0 - 31 สิงหาคม 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ�ากัด 51.6 - 31 พฤษภาคม 2564

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ�ากัด 103.1 - 31 กรกฎาคม 2563

 บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควายวัน จ�ากัด 285.0 - 31 มกราคม 2565

    หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี  (2,669.2)   (2,716.0) 

รวม  2,605.8 1,305.0
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• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารเปล่ียนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์” ในส่วนทีเ่ป็นพ้ืนท่ีเช่า 

 ของร้านค้าในโครงการคอนโดมเินยีมมาเป็นรายการ “อสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุ” เนือ่งจากพ้ืนทีด่งักล่าวมไิด้เป็นพ้ืนท่ีทีม่ไีว้เพ่ือขาย แต่เป็นพ้ืนที่ 

 ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีไว้เพ่ือปล่อยเช่าแก่ร้านค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ�านวน  

 464.5 ล้านบาท

• สิทธิการเช่าที่ดิน

 บรษิทัได้เช่าทีด่นิจ�านวน 5 แปลง มมูีลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561จ�านวน 718.0 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาโครงการ Service Apartment  

 ในอนาคต

• ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์

 ณ 31 ธันวาคม 2561 มีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สุทธิเท่ากบั 684.0 ล้านบาท ลดลง 129.5 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 15.9 จากปี 2560 ท่ีมท่ีีดนิ  

 อาคาร และอปุกรณ์สุทธิเท่ากบั 813.5 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลักจากการตัดค่าเส่ือมราคาซ่ึงเป็นหลักปฎบัิติตามมาตรฐานการบัญชตีามอายุใช้งาน 

 ของทรัพย์สิน

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 287.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.2 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ  

 209.7 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 23,584.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 7,140 ล้านบาท ที่มีหนี้สินรวม 

เท่ากับ 16,444.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญมีดังนี้

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 1,736.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น  

 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 595.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.2

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 5,671.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ  

 4,173.2 ล้านบาท ที่มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 1,498.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 278.5 โดยการกู้เงินระยะส้ันเพ่ือสนับสนุน 

 การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

• หุ้นกู้

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี จ�านวน 1,497.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560  

 จ�านวน 501.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.1 และมีหุ้นกู้ระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 9,982.1 ล้านบาท  

 เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 2,001.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้ 

 ไม่ด้อยสิทธิและไม่มปีระกนัในไตรมาส 1 จ�านวนรวม 3,500.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้กูไ้ม่มหีลักประกนั จ�านวน 1,000.0 ล้านบาท อายุ 1.7 ปี  

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.95 และ ประกอบด้วยหุน้กูไ้ม่มหีลักประกนั จ�านวน 2,500.0 ล้านบาท อายุ 4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.95 โดยการออกหุน้กู้ 

 ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในครั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะน�าไปไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จ�านวน 2,000.0 ล้านบาท  

 ที่จะครบก�าหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 และส่วนที่เหลืออีก 1,500.0 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคตของบริษัท
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• เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

 เงินท่ีบรษิทัและบรษิทัย่อยได้รบัจากผู้ซ้ือก่อนถงึวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจ�า และเงินท�าสัญญา จะถกูบันทกึเป็นเงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า  

 และจะถกูตัดเป็นรายได้เมือ่มกีารโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซ้ือ ทัง้นี ้เงินจอง เงินมดัจ�า และเงินท�าสัญญาคดิเป็นประมาณร้อยละ 10 ถงึ 25 ของราคาขาย 

 ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเท่ากับ 805.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560  

 เท่ากับ 56.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5  เป็นไปตามการรับรู้ยอดขาย (Presale)ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• เงินกู้ยืมระยะยาว

 ณ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 412.0 ล้านบาท ลดลง 224.2 ล้านบาท จาก  

 ณ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 636.3 ล้านบาท นอกจากนี้ เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี มีจ�านวนเท่ากับ 831.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 585.0 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ส่วนใหญ่ใช้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวของบริษัทและบริษัทในเครือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 17,989.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.3 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 4,529.2 หรือร้อยละ 33.6 จากผลก�าไรของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถ 

โอนห้องชุดและบ้านเดี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 15.4 

งบกระแสเงินสด

• กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงาน

 ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการด�าเนนิงานเท่ากบั 7,559.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 1,871.1 ล้านบาท  

 โดยบริษัทใช้เงินส่วนใหญ่ในโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2561 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 ปี 2561 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 164.5 ล้านบาท โดยมีรายการใหญ่คือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 

 ที่เกี่ยวข้องกันลดลง 3,531.2 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,301.1 ล้านบาท เงินสดจ่ายส�าหรับเงิน 

 ให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,625.4 ล้านบาท และเงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า เท่ากับ 2,072.7 ล้านบาท

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 10,045.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 

 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 6,846.5 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิภายหลังจากการหักคืนหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดไถ่ถอนในปี 2561 สุทธิเท่ากับ  

 1,500.0 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เท่ากับ 1,527.3 ล้านบาท

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,713.9 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี 

ในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้ง 

จ�านวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

โดยในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าธรรมเนียม 

ในการตรวจสอบภาษี ด้านไอที และด้านการเงิน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจ�านวน 5.3 ล้านบาท 
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 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ตามทีบ่รษิทัได้ด�าเนนิงานตามแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนือ่ง ต้ังแต่ขบวนการบรหิารงานขาย การก่อสร้าง การส่งมอบห้องชดุ และการโอนกรรมสิทธ์ิ 

ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

นโยบายบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบัญชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560)  

จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจัดให้มขีึน้เพ่ือให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุง 

และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ 

ฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

เมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง

ความผันผวนของเศรษฐกจิโลกและวกิฤติทางการเมอืงของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชือ่มัน่ของผู้บรโิภค อาจจะท�าให้ผู้บริโภค 

มีก�าลังซ้ือลดลง หรืออาจตัดสินใจชะลอการซ้ือออกไป ซ่ึงท�าให้บริษัทอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น และ 

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้



รายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

หน้าที่ที่ก�าหนดขึ้นตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร กฎหมายและการบัญชี ดังนี้

 1) นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2) นายวิบูลย์  รัศมีไพศาล  กรรมการตรวจสอบ

 3) นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบัติหนา้ทีต่ามท่ีคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้ก�าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�าคัญสอบทานงบการเงิน การสอบทานรายงานระหว่างกัน และรายการเกี่ยวโยง การสอบทาน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และการสอบทานการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทด�าเนินงานตามเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์  

กลยุทธ์ และแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่รวดเร็ว โดยม ี

การก�ากับดูแลที่ดี มีการบริหารงานที่เหมาะสม ถูกต้องและเชื่อถือ และสามารถป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ยังให้ความส�าคัญต่อข้อสังเกตที่ตรวจพบและมีข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ท�าให้เกิดการ 

ปรับปรุงต่าง ๆ ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ซึ่งในปี 2561 ได้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบ 

บัญชี ฝ่ายบริหาร และส�านักตรวจสอบภายใน ผลปรากฎว่า งบการเงินรายไตรมาส เป็นรายงานแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” กล่าวคือผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่ง 

ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ในสาระส�าคัญ และงบการเงินรายปี ของบริษัทฯ มีผลด�าเนินการและกระแสเงินสด ส�าหรับปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 

บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ มีหลักการและ 

เหตุผลที่เหมาะสม ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งประเทศไทย และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยค�านึงถึงผล 

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�า เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 

ให้รัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปยิ่งขึ้น

3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 ธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ไม่มปีระเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในเรือ่งการไมป่ฏบัิติตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้ก�าหนดและ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้มีการดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท

  รายงานคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ 
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4. การสอบทานการควบคุมภายในและการรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบ 

ภายใน ท่ีด�าเนินการตามแผนงานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด ในปี  2561 ได้แก่กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง ต้นทุนการก่อสร้าง และตรวจสอบ 

คุณภาพ กระบวนการบริหารงานขาย กระบวนการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดของบริษัทย่อย กระบวนการบริหารการจัดท�างบกระทบยอดเงินฝาก  

และการควบคุมทั่วไปของระบบบริหารสารสนเทศ และการควบคุมเฉพาะระบบงาน เรื่องส�าคัญจากการสอบบัญชี (Key Audit Matters)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�า และติดตามให้ฝ่ายจัดการทบทวนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด รวมทั้งได้มีการทบทวน และปรับปรุง 

แก้ไขนโยบาย ท�าให้งานควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ท�าให้การด�าเนินการขาดประสิทธิภาพ และความคล่องตัว เช่น  

นโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมค้า นโยบายเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน นโยบายการก�าหนดราคา 

ขายสุทธิ (Net Selling Price) และการให้ส่วนลด (Price Discount) กระบวนการบริหารงานก่อสร้างบ้านให้ตรงตามผังจัดสรรที่ได้รับอนุมัติ คู่มือการ 

ตรวจสอบคุณภาพบ้าน (Key Quality Housing) กระบวนการบริหารซื้อ ขาย และใช้งานสินทรัพย์ ในส�านักงานขาย คู่มือสื่อโฆษณา กระบวนการ 

ติดตามและควบคุมการขอซื้อและการสั่งซื้อคงค้าง (PR/PO outstanding) กระบวนการแจ้งซ่อมของโครงการคอนโด และบ้าน เป็นต้น 

ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามและเรง่รดัโครงการแนวรว่มปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ เพ่ือใหก้ารควบคมุ 

ภายในเป็นไปตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยง

5. การก�ากับดูแลงานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก�ากับดูแล ก�ากับดูแลงานตรวจสอบครอบคลุมถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ การสื่อสารต่อ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี สอบทานผลการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และติดตามการด�าเนิน 

การแก้ไข ท�าให้ผลการด�าเนินงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ก�าหนด และได้แบ่งเวลาส�าหรับการปฏิบัติงานให้ฝ่าย 

จัดการที่มีงานเร่งด่วน และให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพนักงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความส�าคัญต่อการท�างานร่วมกันกับหน่วย 

งานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานอื่น ปรากฎว่าเป็นที่พอใจ ซึ่งเห็นว่า สามารถช่วยฝ่ายจัดการในเรื่องการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในระบบ 

ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการท�างานของผู้สอบบัญชีในปี 2561 พบว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสะ และตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชี มีการน�าเสนอแผนงานล่วงหน้า และมีการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ท�างานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี และให ้

ข้อเสนอแนะค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก ท�าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขภายในองค์กรในอนาคต เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ดังนั้นคณะ 

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์เก่ียวกับอุตสาหกรรมของบริษัท และจะเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งต้ังบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ส�าหรับงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชี นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ท�าหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วย 

ป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเพียงพอในการก�ากับดูแลกิจการ การด�าเนินงานของบริษัทที่มีการขับเคลื่อนองค์กรไป

อย่างรวดเร็ว และประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ส่งผลต่อธุรกิจที่มีวิวัฒนาการสู่ความเป็นดิจิตัล สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท�าบัญชี รายงานที่ถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ

(นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรษิทัจดทะเบียนในการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

ของบริษัท รายงานทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

เพื่อให้รายงานทางการเงิน ตลอดจนสารสนเทศทั้งหลายได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจท่ีเหมาะสมระมัดระวัง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ  

ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซ่ึงมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระบบบัญชีและการเงิน  

ให้ท�าการคัดสรรผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของ 

รายงานทางการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปี ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งดูแลให้ค�าแนะน�าในการสอบทานระบบควบคุมภายใน  

เพื่อให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินมีการจัดท�าตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง  

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 

ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก�ากับดูแลท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ 

เหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้น 

ภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจท่ีเหมาะสม ระมัดระวัง  

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี) 

ประธานกรรมการ 

  รายงานความรับผิดชอบ
  ของคณะกรรมการ
  ต่อรายงานทางการเงิน 



 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)                  185  

บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
รายงาน	และ	งบการเงินรวม
31	ธันวาคม	2561

  งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

นห็เมาวค  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  อนันดา ดีเวลลอ ปเม้นท์ จาํกัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย           

(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31  มคาวนัธ 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน และ      

หมายเหตุประกอบง
เฉพาะกิจการของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที  31 ธันวาคม  2561 ผลการดําเนินงานและ                        

กระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย      

และเฉพาะของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

นห็เมาวคงดสแรากนใฑ์ณกเ  

้ดไา้จเพา้ข ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรค 
นงิเรากบงบอสจวรตรากอต่ชีญับบอส้ ูผงอขบอชดผิบรัมาวค ะรสอินป็เมาวคมีา้จเพา้ข า้จเพา้ขงอขนางยารนใ          

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิ ชีญับพชีาช ในส่วนที
เกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุ         

ในขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ ์        

ในการแสดงความเห็นขอ า้จเพา้ขง  

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้           

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรืองเหล่านี  



ง บ ก า ร เ งิ น  | 187 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัท่ีสุดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็น
ตวัช้ีวดัหลักในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งผูใ้ช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับ              
กลุ่มบริษัทมีจ านวนหน่วยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์เป็น              
จ  านวนมาก ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน            
งบการเงินวา่ไดเ้กิดข้ึนจริงและเก่ียวขอ้งกบักิจการ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่ม
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษ
โดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยว์า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท  และสอดคล้องกับนโยบายการรับ รู้รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ี
อาจเกิดข้ึนของรายการขายจากการขายอสังหาริมทรัพยต์ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชี
ท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป (Journal voucher) 
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ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการ     
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
การวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของตน้ทุนการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดในงบแสดงฐานะการเงิน   

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การลดลง
ของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ข้าพเจา้ได้ประเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่าย
บริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผือ่การลดลงของ
มูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

• วิ เคราะห์ เป รียบ เทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย เพื่อระบุถึงโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการขายโครงการชา้
กวา่ปกติ  รวมทั้งพิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินขอ้บ่งช้ีการ
ดอ้ยค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส าหรับรายการขายอสังหาริมทรัพยภ์ายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั
ราคาทุนของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละโครงการ  

• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการและขอ้สมมติเก่ียวกบัการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัหรือรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 



 ง บ ก า ร เ งิ น  | 189 

การปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญากู้ยมืเงินจากธนาคารและหนังสือช้ีชวนในการออกหุ้นกู้ 

การปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารและหนงัสือช้ีชวนในการออกหุ้นกูเ้ป็นประเด็นท่ีส าคญัใน
การตรวจสอบ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจากธนาคารและหุน้กูท่ี้มีสาระส าคญั เป็นหน้ีสินท่ีมี
มูลค่าสูงสุดในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญากูย้ืมเงินจ านวนมาก โดยแต่ละสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารและ
หนงัสือช้ีชวนนั้นไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกูด้งักล่าว
จากผูใ้ห้กู ้ รวมถึงการจดัประเภทจากหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัได ้

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจกระบวนการในการติดตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูข้องฝ่ายบริหาร และ
ตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้ก าหนดทัว่ไปและขอ้ก าหนดทางการเงิน ซ่ึง
รวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ว่าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้นอกจากน้ี ยงัไดพ้ิจารณาการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มี
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ                  
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ              
ตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก           
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง         
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด           
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



 ง บ ก า ร เ งิ น  | 192 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง
ขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้แล
ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูมี้  

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

 

ู้ผนป็เา้จเพา้ข รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 
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บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,713,913,898     2,063,403,324   3,911,862,586     1,107,362,134     
เงินลงทุนชัว่คราว 8 200,251,218        - 200,251,218 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 772,703,219        1,071,723,851   387,184,770 862,369,294        
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 6, 13 808,236,564        527,434,855      - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 2,669,193,796     2,715,988,793   1,837,538,892     2,429,563,012     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 761,899,578 5,623,884,506     5,397,829,744     
งานระหวา่งการบริหารโครงการ 10 - 47,444,630 - 65,478,876 
สินคา้คงเหลือ 11 27,346,724          20,531,312 - 89,989 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 12 17,350,693,138   13,108,387,286 5,144,419,046     5,598,011,928 
งานระหวา่งก่อสร้าง 13 153,381,634        45,333,739        - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 6 284,596,745        117,234,551      19,478,565          55,184,621          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 331,697,834        1,431,286,687   331,697,834        569,046,647        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6, 14 691,275,350        250,716,044      220,232,257        76,477,936          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 28,003,290,120   22,161,384,650 17,676,549,674   16,161,414,181   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั/เง่ือนไขการเบิก 15 268,432,279        284,431,553      183,325,593        187,725,703        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 - - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 - - 7,054,721,894 6,129,308,688     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 18 8,297,126,341     4,464,163,468   6,118,533,816 5,010,369,316     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19 28,333,700          12,500,000        12,500,000          12,500,000          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 2,605,776,843     1,305,047,454   1,929,720,185     814,398,810        
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20 464,487,432        356,098,165      179,091,006        162,943,726        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 684,007,785        813,521,616      384,523,993        447,363,086        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22 287,869,794        209,652,280      226,483,542        193,922,631        
สิทธิการเช่า 23 717,988,809        132,920,131      - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 138,334,190        88,039,171        61,203,512          58,173,904          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6 77,497,764          76,203,886        45,043,238          36,640,305          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,569,854,937   7,742,577,724   16,195,146,779   13,053,346,169   
รวมสินทรัพย์ 41,573,145,057   29,903,962,374 33,871,696,453   29,214,760,350   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24 5,671,773,923     1,498,567,964   900,000,000        - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 25 1,736,194,757     1,140,831,520   1,116,064,899     668,909,156        
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 1,497,923,045     1,999,127,605   1,497,923,045     1,999,127,605     
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 411,992,330        636,260,729      - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3,271,317            7,503,624          3,185,416            6,119,105            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 3,705,272,745 3,700,920,071     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,922,116            44,483,435 -                          21,382,920 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 30 237,354,478        202,039,880 172,185,450        156,238,283 
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 227,270,878        158,047,286 -                          14,567,832 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ 6, 10 1,623,255,408     1,275,714,879   1,804,812,027     1,415,905,073 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6 805,733,821        749,701,236      61,712,213          126,411,145        
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6 230,461,268        208,182,546      215,892,943        206,213,466        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28 152,392,955        119,141,313      91,839,761          76,683,755          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,604,546,296   8,039,602,017   9,568,888,499     8,392,478,411     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 9,982,073,151     7,980,165,955   9,982,073,151     7,980,165,955     
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 27 831,799,341        246,788,357      24,330,061          246,788,357        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,330,555            5,092,390          3,044,221            5,092,390            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 7,281,119            7,778,046          - - 
สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 18 - 34,386,482 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29 118,192,649        86,413,722 90,253,278          64,360,895          
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 30 35,980,178          33,928,563 32,420,311          30,608,425          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 958,520               10,000,000 - 10,000,000 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,979,615,513   8,404,553,515   10,132,121,022   8,337,016,022     
รวมหนีสิ้น 23,584,161,809   16,444,155,532 19,701,009,521   16,729,494,433   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 3,333,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000      333,300,000        333,300,000        
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 3,333,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 333,300,000        333,300,000      333,300,000        333,300,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,130,088,999     5,150,396,725   5,130,088,999     5,150,396,725     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 31 5,000,000,000     3,000,000,000   5,000,000,000     3,000,000,000     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32 33,330,000          33,330,000        33,330,000          33,330,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,455,229,989     3,875,907,549   3,673,967,933     3,968,239,192     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,291,454            3,380,888          - - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,955,240,442   12,396,315,162 14,170,686,932   12,485,265,917   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17.2 2,033,742,806     1,063,491,680   - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,988,983,248   13,459,806,842 14,170,686,932   12,485,265,917   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,573,145,057   29,903,962,374 33,871,696,453   29,214,760,350   

- - - - 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 ดักาํจ ท์นม้เปอลลวเีด าดนันอ ทัษริบ (มหาชน) ยอย่ทัษริบะลแ

ทดาขรไาํกบง ุนเบ็ดเสร็จ

ุ 31  มคาวนธั 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ทดาขรไาํก ุน:

รายได้

์ยพรัทมริาหงัสอยาขรากกาจ้ดไยาร 5,904,694,653    8,931,914,200    3,173,446,990    5,682,462,465    

รากงรคโราหริบรากกาจ้ดไยาร 6 1,531,610,598    1,649,783,023    1,574,223,626    1,691,660,883    

กรากริบ้หใรากกาจ้ดไยาร ่อสร้าง 6 1,674,228,956    1,208,132,087    - - 

ค้ดไยาร ่ า้นหยานา 6 548,062,988       410,940,218       415,416,467       311,917,498       

ค้ดไยาร า่เช่า 6 27,946,603         22,331,753         13,299,786         10,392,740 

ค้ดไยาร า่บริการ 6 236,009,464       160,128,115       - - 

10,975,432         18,871,350         462,028               6,795,097 

 ดอกเบียรับ 6 295,760,524       223,473,335       493,812,010       411,885,327       

 เงินปันผลรับ 6, 18.2 - - 561,000,000       255,509,944       

 กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ า้คมว 6 32,959,051 71,258,057 89,281,122 36,581,146 

6 173,896,137       172,973,321       173,896,137       172,973,321       

118,628,142       80,352,712 58,013,532 42,964,538 

รวมรายได้ 10,554,772,548  12,950,158,171  6,552,851,698    8,623,142,959    

ค่าใช้จ่าย

์ยพรัทมริาหงัสอยาขรากนุทน้ต 4,260,847,574    6,066,532,557    2,326,036,714    3,906,565,408    

รากงรคโราหริบรากนุทน้ต 610,802,600       483,425,981       651,984,725       533,902,226       

กรากริบ้หใรากนุทน้ต ่อสร้าง 1,534,108,430    1,105,768,108    - - 

คนุทน้ต ่ า้นหยานา 293,026,989       253,512,327       230,509,871       208,303,315       

คนุทน้ต า่เช่า 28,888,843         24,958,564         12,034,109         10,845,392 

คนุทน้ต า่บริการ 213,791,284       110,959,574       - - 

8,234,652           7,439,336           290,716               3,412,851           

ค่ จ้ชใา ่ายในการขาย 947,175,546       1,111,759,237    521,183,183       764,301,117       

ค่ จ้ชใา ่ายในการบริหาร 1,965,092,987    1,458,002,587    1,508,131,919    1,129,718,346    

ค่ จ้ชใา ่
คลูมดลรากกาจนุทดาข ่  ์ยพรัทมริาหงัสอานฒัพรากงรคโนุทน้ตา ( บัลกนอโ ) 173,214,307       (307,398)             (5,854,652)          5,854,652           

คยอ้ดรากกาจนุทดาข ่ ูก้หในงิเงอขา ้ ัสะยะรมืย น - - 195,100,000       - 

คยอ้ดรากกาจนุทดาข ่ ยทัษริบนในุทงลนงิเงอขา อ่ย 17 - - - 13,300,000 

รวมค่าใช้จ่าย 10,035,183,212  10,622,050,873  5,439,416,585    6,576,203,307    

 รไาํกงบ่แนวส่นอก่รไาํก (ขาดทุน) ทงลนิงเกาจ ุนในการร่วมค้า 

ด้ไนิงเีษาภยาจ่ช้ใาค่ะลแนิงเรากงาทยาจ่ช้ใาค่   519,589,336       2,328,107,298    1,113,435,113    2,046,939,652    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ า้คมว 18.2 2,341,250,373    (341,522,603)      - - 

ด้ไนิงเีษาภยาจ่ช้ใาค่ะลแนิงเรากงาทยาจ่ช้ใาค่นอก่รไาํก 2,860,839,709    1,986,584,695    1,113,435,113    2,046,939,652    

ค่ จ้ชใา ่ายทางการเงิน 6 (368,312,718)      (285,232,160)      (505,497,186)      (443,826,329)      

ด้ไนิงเีษาภยาจ่ช้ใาค่นอก่รไาํก 2,492,526,991    1,701,352,535    607,937,927       1,603,113,323    

ค่ จ้ชใา ่ายภาษีเงินได้ 34 (95,011,197)        (372,898,049)      (63,228,188)        (286,648,968)      

ปีบรัหาสํรไาํก 2,397,515,794    1,328,454,486    544,709,739       1,316,464,355    

สนป็เนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามห ่

รากจิกะาพฉเนิงเรากบงมวรนิงเรากบง
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 ดักาํจ ท์นม้เปอลลวเีด าดนันอ ทัษริบ (มหาชน) ยอย่ทัษริบะลแ

ทดาขรไาํกบง ุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ุ 31  มคาวนธั 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ทดาขรไาํก ุ :

กะรปร์ตสาศตณิคกัลหมาตรากณามะรปรากกาจนุทดาขลผ ั ยัภน (3,015,745)          (7,582,661)          (1,611,186)          (3,975,564)          

กัห : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 34 603,149               1,516,532 322,237               795,113               

่ สนใกทึนับกถู ่วนของกํ งัลหยาภนในุทดาขอรืหรไา
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,412,596)          (6,066,129)          (1,288,949)          (3,180,451)          

ทดาขรไาํก ุ (2,412,596)          (6,066,129)          (1,288,949)          (3,180,451)          

ทดาขรไาํก ุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,395,103,198    1,322,388,357    543,420,790       1,313,283,904    

รไาํกนปังบ่แราก

ส่ 2,419,427,085    1,328,454,486    544,709,739       1,316,464,355    

ส่ ่ ่ ยทัษริบงอขมคุบวคจานาํอมี อ่ย (21,911,291)        - 

2,397,515,794    1,328,454,486    

ทดาขรไาํกนปังบ่แราก ุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่ 2,417,014,489    1,322,388,357    543,420,790       1,313,283,904    

ส่ ่ ่ ยทัษริบงอขมคุบวคจานาํอมี อ่ย (21,911,291)        - 

2,395,103,198    1,322,388,357    

หอต่รไาํก ุ้น 36

กาํไรต่ ัขน้หุอ นพืนฐาน
 กาํไรส่ 0.65 0.34 0.09 0.34 

สนป็เนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามห ่
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 ดักาํจ ท์นม้เปอลลวเีด าดนันอ ทัษริบ (มหาชน) ยอย่ทัษริบะลแ

ดสนิงเสแะรกบง

ุ 31  มคาวนธั 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

นางนินเาํดมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก

กาํไรก่อนภาษี 2,492,526,991       1,701,352,535       607,937,927          1,603,113,323       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น
 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิ นางนนิเาํดมรรกจ :

ยาขนทุน้ตนป็เนอโรากกาจงลดล์ยพรัทมริาหงัสอานฒัพนทุน้ต 4,260,847,574       6,060,370,507       2,326,036,714       3,906,565,408       

 งานระหว่ นทุน้ตนป็เนอโรากกาจงลดลรากงรคโราหริบรากงา
    บริหารโครงการ 610,802,600          483,425,981          651,984,725          533,902,226          

 งานระหวา่งก่ กรากริบ้หใรากนุทน้ตนป็เนอโรากกาจงลดลงาร้สอ ่อสร้าง 1,534,108,430       1,105,768,108       - - 

 ค่ ่ นหาํจดัตา ่าย 143,133,232          126,540,319          87,812,039            81,582,352            

นีหบัลกนอโ ญสูะจยัสงส (252,520)                (118,801)                - (1,299,823) 

คยอ้ดรากกาจนทุดาข ่ ูก้หในงิเงอขา ้ ัสะยะรมืย นแก่และดอกเบี บรังา้คย
    จากกิ กงอ้ขวย นั - - 195,100,000          - 

 การปรับลด ( บัลกนอโ ) นป็เ์ยพรัทมริาหงัสอานฒัพนุทน้ต
คลูม    ่ ่ บร้ัดไะจา 173,214,307          (307,398)                (5,854,652)             5,854,652              

 ค่ จ้ชใา ่ นางกันพงอขวายะยะร์นชยโะรปลผยา 35,376,788            15,093,015            26,697,033            9,759,009              

 ค่ จ้ชใา ่ายประมาณการหนีสินระยะสนั 80,108,768            8,643,839              55,418,443            373,816                 

 ค่ จ้ชใา ่ายประมาณการหนีสินระยะยาว 2,051,615              1,744,020              1,811,886              1,811,886              

คยอ้ดรากกาจบัลกนอโ า่ของสินทรัพย์ - (11,039,800) - (9,441,677) 

คยอ้ดรากกาจนทุดาข ่ ยทัษริบนในุทงลนงิเงอขา อ่ย - - - 13,300,000            

 กํ นหาํจรากกาจรไา ่ ยทัษริบนในุทงลนงิเยา อ่ย (16,788,061)          (18,325,769)          - -

 กํ ่ (251,218)                - (251,218) - 

นหาํจรากกาจนทุดาข ่าย/ นหาํจดัต ่ ะนหาพนาย ณ์รกปอุ ราคาอยา
มไ์ยพรัทนสิะลแ    ่ นตวัตมี 3,937,697              12,627,428            1,119,279              960,362                 

 กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ า้คมว (32,959,051)          (71,258,057)          (89,281,122)          (36,581,146)          

 กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (3,144,152)             (2,979,578)             (3,144,152)             (2,979,578)             

นหาํจดัต ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 11,700,815            22,995,662            13,596,980            22,995,662            

 ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ า้คมว (2,341,250,373)     341,522,603          - - 

 ดอกเบียรับ (295,760,524)        (223,473,335)        (493,812,010)        (411,885,327)        

 เงินปันผลรับ - - (561,000,000)        (255,509,944)        

 ค่ จ้ชใา ่ายดอกเบีย 356,611,903          262,236,498          491,900,206          420,830,667          

กํ กนางนนิเาํดรากกาจรไา ่
   และหนี นางนนิเาํดนสิ 7,014,014,821       9,814,817,777       3,306,072,078       5,883,351,868       

 นางนินเาํดย์พรัทนสิ ( ) ลดลง

นีหกูล นีหกลูะลแา้คราก 299,255,873          (705,316,206)        475,184,523          (660,810,372) 

่ ะราํชกยรีเ (280,801,709)        (296,865,390)        - 2,548,144 

 งานระหวา่งการบริหารโครงการ (563,357,969)        (455,614,460)        (586,505,849)        (454,253,444) 

อลืหเงคา้คนสิ (6,815,412)             (16,744,499)          89,989                   146,464                 

์ยพรัทมริาหงัสอานฒัพนทุน้ต (14,410,067,401)   (12,150,802,216)   (1,794,799,756)     (2,414,948,080)     

 งานระหวา่งก่อสร้าง (1,642,156,325)     (1,108,453,727)     - - 

 เงินจ่ายล่ คา้นหงว า่งานก่อสร้าง (171,095,950)        24,406,991            35,706,056            32,565,208            

 เงินจ่ายล่ คา้นหงว า่ซื งอ้ขวย 1,099,588,853       (1,393,077,537)     237,348,813          (530,837,497)        

(289,042,691)        (82,901,508)          (25,971,960)          (45,906,819)          

มไ์ยพรัทนสิ ่ (21,503,885)          (17,864,548)          (8,402,932)             6,659,904              

สนป็เนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามห ่
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(ลดลง)

นีหา้จเ นีหา้จเะลแา้คราก 1,220,146,839       265,471,925          443,394,334          (268,470,591)        

 ประมาณการหนีสินระยะสนั (44,794,170)          (45,250,927)          (39,471,276)          (37,539,129)          

่ถึงกํ ะราํชดนหา 69,223,592            112,117,659          (14,567,832) (32,148,841) 

 เงินรับล่ คา้นหงว า่บริหารโครงการ 347,540,529          348,917,561          388,906,954          330,961,251          

 เงินรับล่ า้คกลูกาจา้นหงว 56,032,585            207,727,294          (64,698,932) (165,097,246) 

 หนี 54,731,556            35,039,250            22,366,989            (6,578,033)             

นางกันพงอขวายะยะร์นชยโะรปลผงอราํส (6,613,606)             (163,984)                (2,415,836)             - 

 หนีสินไม่ (9,041,480)             - (10,000,000) - 

เงินสดสุทธิจากกิ นางนนิเาํดมรรกจ (7,284,755,950)     (5,464,556,545)     2,362,235,363       1,639,642,787       

   จ่ายภาษีเงินได้ (275,031,264)        (224,174,541)        (133,699,129) (295,297,173) 

สดสนิงเ ุ  กาจธิท (ใช้ไปใน) นางนินเาํดมรรกจิก (7,559,787,214)     (5,688,731,086)     2,228,536,234       1,344,345,614       

ทงลมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก ุน

าประกนั/ 15,999,274            4,022,952              4,400,110              2,692,442              

เงินลงทุนชวัคราวลดลง (เพิมขึน) (196,855,848)        503,044,258          (196,855,848) 503,044,258          

ูก้หในงิเ ้ ัสะยะรมืย นแก่กิ กงอ้ขวย นัลดลง (เพิมขึน) 3,531,220,000       3,505,140,000       (251,652,829)        254,573,879          

เงินสดจ่ ูก้หในงิเบรัหาํสยา ้ กแวายะยะรมืย ่กิ กงอ้ขวย นั (2,625,381,100)     (1,514,750,000)     (2,472,381,100)     (1,514,750,000)     

ูก้หในงิเกาจบรัดสนงิเ ้ กแวายะยะรมืย ่กิ กงอ้ขวย นั 1,301,076,455       150,753,205          1,803,576,456       877,503,205          

เงินสดเพิม (ลด) นหาํจรากกาจ ่ ยทัษริบนในุทงลนงิเยา อ่ย (9,360,607)             (62,664,133)          277,500                 238,611                 

เงินสดจ่ ยทัษริบนในุทงลนงิเบรัหาํสยา อ่ย - - (926,012,606)        (3,100,162,500)     

เงินสดจ่ รรากนในุทงลนงิเบรัหาํสยา ่ า้คมว (2,072,669,045)     (2,673,847,000)     (2,064,455,600)     (2,673,847,000)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่ า้คมว 113,300                 521,081,046          1,045,894,122       1,630,404,646       

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 420,167,558          125,271,393          469,817,466          245,525,563          

เงินปันผลรับ 561,000,000          255,509,944          561,000,000          255,509,944          

ะนหาพนายะลแณ์รกปอุ ราคาอยาขรากกาจบรัดสนงิเ 3,254,775              5,589,168              3,254,775              58,850                   

เงินสดจ่ายซื มไ์ยพรัทนสิะลแณ์รกปอุ ราคาออ ่ นตวัตมี (163,176,359)        (119,327,283)        (70,049,736)          (62,362,294)          

เงินสดจ่ ชเรากธิทสิบรัหาํสยา ่า (585,068,678)        (99,516,725)          - - 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื ยทัษริบอ อ่ย - (479,487,554) - - 

เงินสดจ่ (15,833,700)          (12,500,000) - (12,500,000) 

สดสนิงเ ุ  กาจธิท (ใช้ไปใน) ทงลมรรกจิก ุน 164,486,025          108,319,271          (2,093,187,290)     (3,594,070,396)     

สนป็เนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามห ่
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นิงเาหดัจมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก

เงินกู้ ัสะยะรมืย พิเนงิเรากนับาถสกาจน มขึน (ลดลง) 6,846,528,266       2,900,516,212       900,000,000          (289,170,000)        

เงินกู้ ัสะยะรมืย นจากกิ กงอ้ขวย นัเพิมขึน (ลดลง) - 950,000,000 (49,386,644) 1,570,000,000       

เงินสดจ่ายหนี ชเาญญัสมาตนสิ ่าการเงิน (10,823,608)          (15,974,288) (9,314,127)             (7,287,423)             

เงินสดรับจากเงินกู้ วายะยะรมืย 1,527,319,049       1,595,420,850       - 933,000,000 

ูกนงิเนคืะราํช ้ วายะยะรมืย (1,162,555,394)     (1,817,060,378)     (223,162,573)        (1,085,878,632) 

ูกน้หุกาจบรัดสนงิเ ร้ะยะยาว 3,500,000,000       6,000,000,000       3,500,000,000       6,000,000,000 

ูกน้หุนงิเนคืะราํช ร้ะยะสนั - (1,000,000,000) - (1,000,000,000) 

ูกน้หุนงิเนคืะราํช ร้ะยะยาว (2,000,000,000)     (4,000,000,000) (2,000,000,000)     (4,000,000,000) 

เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน (42,515,201) (31,529,665) (20,777,124) (30,024,665) 

เงินสดจ่ายค่ ูกน้หุกออรากมยนีเมรรธา ้ (25,117,158)          (11,368,070)          (25,117,158) (11,368,070)          

ูกน้หุกออรากกาจบรัดสนงิเ ้ 2,000,000,000       1,000,000,000       2,000,000,000       1,000,000,000       

เงินสดจ่ายค่ ยทัษริบงอขธิทสิมริุบน้หุกออมยนีเมรรธา อ่ย - (33,135,400) - - 

ธิทสิมริุบน้หุกออรากกาจบรัดสนงิเ - 1,090,000,000 - - 

เงินสดจ่ายค่ ยทัษริบงอขญัมาสน้หุกออรากมยนีเมรรธา อ่ย (21,602,104)          - - - 

ยทัษริบงอขญัมาสน้หุกออรากกาจบรัดสนงิเ อ่ย 1,009,444,100       - - - 

จ่ายดอกเบีย (679,816,603) (447,580,072) (508,041,282) (434,523,117) 

จ่ายเงินปันผล (608,261,908) (483,281,126) (608,261,908) (483,281,126) 

จ่ ูกน้หุงอขลผนปันงิเยา ้ (286,787,676) (234,936,444) (286,787,676) (234,936,444) 

สดสนิงเ ุ นิงเาหดัจมรรกจิกกาจธิท 10,045,811,763     5,461,071,619       2,669,151,508       1,926,530,523       

(ลดลง) สุทธิ 2,650,510,574       (119,340,196)        2,804,500,452       (323,194,259)        

เงินสดและรายการเทียบเท่ ปีน้ตดสนงิเา 2,063,403,324       2,182,743,520       1,107,362,134       1,430,556,393       

 ปียาลปดสนิงเาท่เบยีทเรากยาระลแดสนิงเ (หมายเหตุ 7) 4,713,913,898       2,063,403,324       3,911,862,586       1,107,362,134       

- - - - 

ข้อมู

่เงินสด
17,768,520 12,900,020 - 8,646,847 

120,796,540          20,671,719            37,972,440            13,206,140 

่า - 33,403,406 - - 

่ นตวัตมี 15,525,000            - - - 

่ จ้ชใา ่ายทางการเงิน 2,726,750              - 2,726,750 - 

ยทัษริบนในุทงลนงิเ ่ ่ า้คมว 18,415,815            - 321,900 460,800                 

มไ์ยพรัทนสินอโ ่ นยวีเนุมห์ยพรัทนสินป็เนยวีเนุมห 20,000,000            - - - 

นหาํจดัต ่ายส่วนเกิ คลูมตีรากกาจนุทน ่ ์ยพรัทนสิงอขมรรธตุิยา
    จากการซือกิจการ 89,434                   89,666                   - - 

กะรปร์ตสาศตณิคกัลหมาตรากณามะรปรากกาจนุทดาขลผ ั ยัภน (3,015,745)             (7,582,661)             (1,611,186)             (3,975,564)             

 หนี มขึนจากผลประโยชน์ทางภาษี 2,468,492              1,477,699              2,468,492              1,477,699              

นีหา้จเ คา่ซื พิเ์ยพรัทอ มขึน 5,646,382              213,091                 3,673,187              213,091                 

 โอนค่ จดัตอรนงิเรากงาทมยนีเมรรธา ่ 10,558,500            798,000                 9,225,500              180,500                 

 หนี ชเาญญัสมาตนสิ ่าทางการเงินลดลงจากการยกเลิก
ชเาญญัส    ่าทางการเงิน 834,760                 - 834,760 - 

 ซื ชเาญญัสมาตะนหาพนายอ ่าทางการเงิน 5,664,226              - 5,167,030 - 

สนป็เนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามห ่
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อจ าหน่าย ให้บริการ
รับจา้งสร้างบา้นและบริหารโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 
99/1 หมู่ท่ี 14 ซอยหมู่บา้นวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวดัสมุทรปราการ บริษัทฯมีสาขาหน่ึงแห่งอยู่ท่ี  2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้ น 11                
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย               
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลเลอปเม้นท์ จ  ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้นสามญั 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นทางตรง     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าพ้ืนท่ี ไทย 100.00 100.00 
 ทู จ  ากดั     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
 วนั จ  ากดั     
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้นสามญั 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั บลู เดค็ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์จ าหน่ายอาหาร ไทย 100.00 100.00 
  และเคร่ืองด่ืม ให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลบั    
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี นายหนา้ซ้ือขายและจดัหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
 เอก็ซ์เพิร์ท) จ  ากดั        
บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี  
 แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

บริหารนิติบุคคล ไทย 99.98 99.98 

บริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ  ากดั ให้บริการเก่ียวกบัสนามแข่งรถ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั พีระ คาร์ท จ ากดั ให้บริการเก่ียวกบัสนามแข่งรถ ไทย 49.31 49.31 
   (และถือหุ้นโดยบริษทั พีระ เซอร์กิต     
    วนั จ  ากดั ร้อยละ 50.69)     
บริษทั เฮลิกซ ์จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง พฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริหาร

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งผลิต
และจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ  ากดั  รับท าส่ือโฆษณา ไทย 99.80 99.80 
บริษทั เจวี-โค1 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.80 99.80 
บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ  ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั เอเอช-เอสพีวี1 จ  ากดั”) 

พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทผสมผสาน ไทย 99.80 99.80 

บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอดีซี-เจวี 11 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 12 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 15 จ  ากดั พฒันาคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 16 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 17 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 99.70 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เฮลิกซ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์                    
ทองหล่อ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 99.70 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั เอเอช-เอสพีวี2  จ ากดั”) 

พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทผสมผสาน      ไทย 99.70 99.70 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ  ากดั           
(เดิมช่ือ “บริษทั เอเอช-เอสพีวี3  จ ากดั”) 

พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทผสมผสาน      ไทย 99.70 99.70 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ  ากดั           
(เดิมช่ือ “บริษทั เอเอช-เอสพีวี4  จ ากดั”) 

พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทผสมผสาน      ไทย 99.70 99.70 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าพ้ืนท่ี ไทย 100.00 100.00 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์   ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ  ากดั      ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์   ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอดีซี-เจวี 18 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้นสามญั 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 22 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั ลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ ไทย 100.00 - 
บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจ            
เพ่ือสงัคม จ ากดั 

ให้บริการการจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการ ไทย 100.00 - 

บริษทั เอดีซี-เจวี 25 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 51.00 - 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 51.00 - 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท36 จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 51.00 - 
บริษทั เอเอช-เอสพีวี5  จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทผสมผสาน      ไทย 99.70 - 
ถือหุ้นทางออ้ม     
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั อนนัดา     
 ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ  ากดั      
 ร้อยละ 100)     

รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงใน     
หมายเหตุ 17 และ 18 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                      

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลให้เกิดรายการ
ปรับปรุงจากรายการดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าค่า
นายหนา้ท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา จากเดิมท่ี
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ              
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการ
ขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์       
เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลังจากได้รับช าระจากผูซ้ื้อ
ครบถว้นแลว้ 
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 รายได้จากการบริหารโครงการและการให้บริการก่อสร้าง 

 บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามสัญญาบริหารโครงการตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 
ซ่ึงการพิจารณาอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างหรืองาน
บริหารโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึงวนัส้ินปีกบัตน้ทุนงานก่อสร้างหรือตน้ทุนงานบริหารโครงการ
ทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการให้บริการตามสัญญาหรือรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน บริษทัฯจะตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการบริหารโครงการทั้ งจ  านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะ
ประสบผลขาดทุน  

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างรับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนของงาน              
ท่ีท  าเสร็จจากการประเมินของวศิวกรโครงการโดยไดพ้ิจารณาอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงค านวณ
โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแล้วจนถึงส้ินปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้ งหมด                   
ท่ีคาดวา่จะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญาประกอบดว้ย  

 รายได้ท่ี รับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ”              
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 รายได้ค่านายหน้า 

 รายไดค้่านายหนา้รับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการเสร็จส้ินแลว้และแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจง้หน้ีโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ค่าเช่า 

 รายไดค้่าเช่าพื้นท่ีในอาคารพกัอาศยัและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตลอด
อายสุัญญาเช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการสมาชิกสปอร์ตคลบัรับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสมาชิก 

 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมแสดงตามมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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4.2 การรับรู้ต้นทุน 

 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย ตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกั
อาศยั ซ่ึงค านวณโดยการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงดว้ย) ใหก้บับา้นพร้อมท่ีดินท่ีขายไดต้ามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั
แบ่งสรรตน้ทุนตามเกณฑร์าคาท่ีขายในแต่ละหน่วย 

 ต้นทุนการพัฒนาโครงการแสดงตามราคาทุน ซ่ึ งประกอบด้วยต้น ทุน ท่ี ดิน  ค่ าออกแบบ                               
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและตน้ทุนการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ต้นทุนการบริหารโครงการและการให้บริการก่อสร้าง 

 ตน้ทุนการให้บริการบริหารโครงการค านวณโดยการจดัสรรตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ     
แต่ละโครงการ (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการใน       
ส่วนก าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได ้

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง ค านวณโดยการจดัสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนของแต่ละโครงการ (โดยค านึงถึงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นตน้ทุนจากการ
ให้บริการก่อสร้างในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ บริษทัยอ่ยจะบนัทึก
ค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับแต่ละโครงการทั้งจ  านวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการนั้นประสบผลขาดทุน 

ต้นทุนท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ”              
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตน้ทุนในการให้บริการท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ยงัมิไดจ้ดัสรรเขา้เป็นตน้ทุนในการให้บริการในส่วนก าไร
หรือขาดทุนได้แสดงไวเ้ป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” และ “งานระหว่างการบริหารโครงการ” ใน      
งบแสดงฐานะการเงิน 

 งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างการบริหารโครงการประกอบด้วยตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละโครงการ ซ่ึงแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงั
มิไดน้ าฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน      
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.4  ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

4.6 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ
มูลค่าโครงการโดยมีรายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวธีิถวัเฉล่ียโดยแยกท่ีดินตามแต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้น ทุ น งานระหว่าง ก่อส ร้างประกอบด้วยต้น ทุ น งาน ก่อส ร้าง                            
งานสาธารณูปโภคส่วนกลางและต้นทุนการกู้ยืมท่ีถือเป็นต้นทุนของ     
โครงการ บ ริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและ            
งานสาธารณูปโภคตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

4.7 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี         
ส่วนไดเ้สีย 

 ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าจากการลงทุน (ถา้มี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน  
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 และ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัชี 

4.9  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรัพย์
อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใช้งาน และประมาณการค่าร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการไดห้รือใชสิ้นทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 12 และ 30 ปี 
อุปกรณ์                   5  ปี  
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ  7 ปี 

 อุปกรณ์ด าเนินงานของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงประกอบด้วย เคร่ืองถ้วยชาม เคร่ืองแก้วและ
เคร่ืองใชส่้วนใหญ่แสดงมูลค่าตามยอดคงเหลือจากการตรวจนบัซ่ึงท าทุกปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการท าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า
สินทรัพย์นั้ นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการ
กูย้มืนั้น  

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการอ่ืน บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา       
การตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย            
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

   อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์และฐานขอ้มูล       10 ปี 
           ค่าสิทธิรอตดับญัชี             6 ปี 
  สัญญาจะซ้ือจะขายหอ้งชุดท่ีท ากบัลูกคา้ ตามการโอนกรรมสิทธ์ิ 

4.12 สิทธิการเช่า และค่าตัดจ าหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี
เส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

 ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.13 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินสินเช่ือและ
ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียม            
ทางการเงินรอตดัจ่ายจะตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืม       
ท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

 ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือตน้ทุนการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

4.14 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั     
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ        
ต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.16 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกว ันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจ าลองการประเมิน
มูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที  
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4.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯจดั
ให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการรางวลัการปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.20 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ        
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี     
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.21 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย       
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้   
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ       
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 การไม่รวมงบการเงินของบริษัททีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึง่หน่ึง 

 ก) ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอ านาจควบคุม
บริษทัดงัต่อไปน้ี 

 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทว ีจ  ากดั  
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั  
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ  ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ  ากดั 
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 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วคิตอร่ีโมนูเมน้ จ  ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ  ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ  ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 
 - บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 
 - Ananda SU Ltd 
 - บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั 

 ถึงแม้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทข้างต้นในสัดส่วนท่ี
มากกวา่ก่ึงหน่ึง (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18) แต่เน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนขา้งตน้ โดยสัญญาร่วม
ทุนระบุว่าเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูร่้วม
ทุนอยา่งนอ้ยฝ่ายละหน่ึงคนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัขา้งตน้จึงถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้และไม่
น ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม 

 ข) ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯไม่มีอ านาจควบคุมบริษทั อนันดา เอแพค บางจาก 
จ ากดั ถึงแมว้่าบริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทัขา้งตน้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่า
ก่ึงหน่ึง เน่ืองจากบริษทัฯไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้นเพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนขา้งตน้ 
โดยสัญญาผูถื้อหุ้นระบุวา่เร่ืองท่ีมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าวตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากผูร่้วมทุนอยา่งนอ้ยฝ่ายละหน่ึงคนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น บริษทัฯจึงพิจารณา
ว่าบริษัทฯไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทข้างต้น เงินลงทุนในบริษัทข้างต้นถือเป็นเงินลงทุนใน         
การร่วมคา้และไม่น ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม นอกจากน้ี บริษทัฯบนัทึกส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 51 เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไข          
ในสัญญาผูถื้อหุน้ 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน          
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯ
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 การประมาณต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯตอ้งประมาณตน้ทุน
ทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชใ้นการค านวณตน้ทุน ซ่ึงตน้ทุน
การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย ตน้ทุนเงินเดือน ค่าส่งเสริมการขายและค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
โดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจาก
ประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส าคญั โดยปัจจยัท่ีส าคญัในการประมาณการต้นทุนการบริหาร
โครงการประกอบดว้ย ระยะเวลาท่ีคาดว่าโครงการต่าง ๆ จะเสร็จส้ิน และตน้ทุนด้านบุคลากร ซ่ึง
ปัจจยัดงักล่าวมีความไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 ประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการค านวณตน้ทุนขายอาคารชุดและบา้นพร้อมท่ีดิน บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งประมาณตน้ทุน
ทั้งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน
และการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุน
ดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็น
ระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เม่ือพบว่ามูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั  ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่า
ของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมี
สาระส าคญัและการปรับลดมูลค่าดงักล่าวข้ึนกบัดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 

 



ง บ ก า ร เ งิ น  | 221 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

 บริษทัฯพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมเม่ือพบว่า
บริษทัเหล่านั้นด าเนินธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอาจ
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานท่ีมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึน ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ี
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อการดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมดงักล่าวอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ /อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ ค่าเส่ือมราคาและ              
ค่าตัดจ าหน่าย 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุ การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 ในการค านวณค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด ฝ่ายบริหาร
จ า เป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์                    
หากขอ้สมมติฐานต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ประมาณการค่าแนะน าลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซ้ือซ ้า 

บริษทัฯประมาณการค่าแนะน าลูกคา้ใหม่และค่าตอบแทนการซ้ือซ ้ า  โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของสมาชิกท่ีไดค้่าแนะน า
ตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือตามเง่ือนไขก าหนด 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด และสาธารณูปโภค 

 ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด และสาธารณูปโภคฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช ้             
ดุลยพินิจในการประมาณการค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดและสาธารณูปโภคท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดให้แก่ลูกคา้ในอดีต และ/หรือ
ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 
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เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้ 
หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้      
รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตใน    
แต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์             
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน 
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือวา่จ านวนประมาณการหน้ีสิน (หากมี)   
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแลว้  

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ถึงข้อ 18 และลักษณะความสัมพนัธ์กับกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั กรีนวลัเล่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทอสกาน่า พิอาซา จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั ทสัคานี วิลล ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั พีระ เซอร์กิต จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั คลอเส็ท ดีไซน ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั คลอเส็ท คาเฟ่ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
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รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

6.1 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับ บุคคลห รือกิจการท่ี เก่ี ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 42 42 ราคาตามสัญญารายโครงการ 

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 
ของมูลค่าโครงการตามท่ีระบุ
ในสัญญา  

รายไดค่้านายหนา้ - - 5 1 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 2.00 
(2560: ร้อยละ 1.00) ของมูลค่า
ขายหอ้งชุดท่ีมีการท าสัญญา
และโอนระหวา่งปี 

รายไดค่้าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - 89 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 258 199 ร้อยละ MLR บวกอตัราคงท่ีและ   

ร้อยละ 3.85 - 5.38 ต่อปี และ
อตัราดอกเงินฝากประจ า
ธนาคาร 12 เดือน (2560:      
ร้อยละ MLR บวกอตัราคงท่ี 
MOR ลบอตัราคงท่ีและร้อยละ 
3.50 - 5.38 ต่อปี และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร 
12 เดือน) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

- - 314 268 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 47 - ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้ - - 31 70 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 2.00 

(2560: ร้อยละ 0.38 - 6.00) ของ
มูลค่าขายหอ้งชุดท่ีมีการวางเงิน
จองท าสัญญาและโอนใน
ระหวา่งปี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 85 72 ร้อยละ MOR ลบอตัราคงท่ี และ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
ธนาคาร 12 เดือน บวกร้อยละ 
0.10 

ค่าบริการอ่ืน - - 16 7 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า - - 2 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 1,532 1,650 1,532 1,650 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่า
โครงการตามท่ีระบุในสัญญา  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 386 26 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้าบริการ 2 1 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้านายหนา้ 420 330 410 311 ร้อยละ 0.50 - 2.50 (2560: ร้อยละ 

1.50 และร้อยละ 2.50) ของ
มูลค่าขายหอ้งชุดท่ีมีการท า
สัญญาและโอนในระหวา่งปี 

ดอกเบ้ียรับ 281 212 224 205 ร้อยละ 3.90 - 6.00 ต่อปี                    
(2560: ร้อยละ 4.12 - 6.00 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 561 256 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 33 71 - 37 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน 174 173 174 173 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 42 19 25 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า - 1 - 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 9 2 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 1 - 1 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า 5 4 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการอ่ืน 27 26 27 26 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบักรรมการ      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 3 11 - - ราคาตามสัญญา 
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6.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ี เก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
 บริษทัยอ่ย - - 7,877 26,571 
 การร่วมคา้ 430,108 863,799 377,196 829,904 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,026 13,129 2,146 2,146 
 กรรมการ 1,262 10,716 - - 
รวม 439,396 887,644 387,219 858,621 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 437,250 885,498 385,073 856,475 

รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 การร่วมคา้ 99,356 1,864 - - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,284 - - 
 กรรมการ - 1,219 - - 
รวมรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - กิจการ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 99,356 5,367 - - 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 บริษทัยอ่ย - - 17,312 53,437 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)   
    บริษทัยอ่ย     - - 31 - 

เงนิมดัจ า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
    บริษทัยอ่ย     - - 386 386 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 25)   
    บริษทัยอ่ย     - - 69,894 90,313 
 การร่วมคา้ 3,342 7,768 2,636 7,768 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,125 7,738 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,467 15,506 72,530 98,081 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)   
 บริษทัยอ่ย - - 181,557 140,190 
 การร่วมคา้ 1,623,255 1,275,715 1,623,255 1,275,715 
รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,623,255 1,275,715 1,804,812 1,415,905 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 การร่วมคา้ 115,410 55,286 - - 
  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 733 - - 
 กรรมการ - 392 - - 
รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 115,410 56,411 - - 

เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 บริษทัยอ่ย - - 145,105 123,823 

เจ้าหนีเ้งนิมดัจ า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)     
 บริษทัยอ่ย - - 304 208 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือจากเงินทดรองแก่การร่วมคา้สามแห่ง (แสดงภายใต้
บญัชีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) รวมเป็นจ านวน 500 ลา้นบาท ส าหรับใชใ้น
การปลอดจ านองหอ้งชุดเพือ่ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ของการร่วมคา้ ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัฯไดรั้บ
คืนเงินทดรองแลว้บางส่วนจ านวน 450 ลา้นบาท ต่อมาวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 การร่วมคา้อีกหน่ึง
แห่งได้ท าสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมกับบริษทัฯและผูร่้วมค้าอีกรายหน่ึงเพื่อน าเงินมาคืนเงินทดรอง     
ส่วนท่ีเหลือแก่บริษทัฯและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ
ไดรั้บเงินทดรองส่วนท่ีเหลือคืนจากการร่วมคา้แลว้ทั้งจ  านวน 
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6.3 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนั ท่ี                 
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับ         
   จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
การร่วมค้า         
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ทู จ ากดั 759,500 2,400 3,500 1,977 (763,000) (4,377) - - 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั - - 351,870 8,848 (351,870) (8,848) - - 
   บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ  ากดั - - 548,000 14,103 (548,000) (14,103) - - 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั - - 476,000 4,560 (476,000) (4,560) - - 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั - - 357,800 3,277 (357,800) (3,277) - - 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ ากดั - - 1,992,050 52,707 (1,992,050) (52,707) - - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และ         
   ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 759,500 2,400 3,729,220 85,472 (4,488,720) (87,872) - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 

        

การร่วมค้า         
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 280,500 48,260 - 7,401 (280,500) (55,661) - - 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 433,500 54,367 214,200 32,300 (122,598) (81,402) 525,102 5,265 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 408,000 60,093 - 17,528 (408,000) (77,621) - - 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั  204,000 20,582 - 10,719 (157,530) (31,170) 46,470 131 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 318,750 25,855 - 17,095 (176,747) (42,553) 142,003 397 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 255,000 31,426 153,000 20,305 - - 408,000 51,731 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 178,500 20,678 104,550 14,413 (16,653) (34,347) 266,397 744 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 218,997 23,693 51,000 15,957 - - 269,997 39,650 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั  127,500 6,288 153,000 10,417 - - 280,500 16,705 
   บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั   178,500 3,773 51,000 11,808 - - 229,500 15,581 
   บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 153,805 9,506 - 8,291 (139,048) (17,698) 14,757 99 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ  ากดั 306,000 9,607 - 18,361 - - 306,000 27,968 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วคิตอร่ี         
  โมนูเมน้ จ ากดั 165,750 9,291 - 9,945 - - 165,750 19,236 
   บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  76,500 2,590 102,000 10,358 - - 178,500 12,948 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั  102,000 3,454 - 6,120 - - 102,000 9,574 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั  76,500 1,652 102,000 6,786 - - 178,500 8,438 
   บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั  127,500 3,731 102,000 9,846 - - 229,500 13,577 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 74,000 888 148,000 7,627 - - 222,000 8,515 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั - - 76,500 3,584 - - 76,500 3,584 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั - - 481,000 10,340 - - 481,000 10,340 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

 บริษทั อนันดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั - - 283,939 16,289 - - 283,939 16,289 
 บริษทั อนันดา เอแพค1 จ  ากดั  - - 166,040 1,995 - - 166,040 1,995 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั - - 51,000 570 - - 51,000 570 
 บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั - - 102,000 1,140 - - 102,000 1,140 
 บริษทั อนันดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย  
    วนั จ  ากดั - - 284,152 887 - - 284,152 887 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย 
   ค้างรับจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 3,685,302 335,734 2,625,381 270,082 (1,301,076) (340,452) 5,009,607 265,364 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,424,747) (291,242)     (2,486,374) (182,820) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย         
   ค้างรับจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน         
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,260,555 44,492     2,523,233 82,544 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย         
บริษทั บลู เด็ค จ ากดั 20,601 1,483 5,826 923 - - 26,427 2,406 
บริษทั พีระ คาร์ท จ ากดั - - 5,000 162 - - 5,000 162 
บริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 5,226 3,754 23,000 1,106 - - 28,226 4,860 
บริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั  2,326,462 117,627 - 107,172 (150,000) (1,128) 2,176,462 223,671 
บริษทั เจว-ีโค1 จ  ากดั 448,000 33,004 6,500 23,126 - - 454,500 56,130 
บริษทั เอดีซี-เจว ี7 จ  ากดั 436,000 197 127,000 1,544 (436,000) (295) 127,000 1,446 
บริษทั เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั          

เอเอช-เอสพีว1ี จ  ากดั”) 149,657 5,264 268,731 13,606 - - 418,388 18,870 
บริษทั เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั        

เอเอช-เอสพีว2ี  จ ากดั”) - - 199,706 6,740 - - 199,706 6,740 
บริษทั เอเอ็มเอช สุขมุวทิ59 จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 

เอเอช-เอสพีว3ี  จ ากดั”) 10,000 14 138,948 3,456 - - 148,948 3,470 
บริษทั เอเอ็มเอช สุขมุวทิ8 จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 

เอเอช-เอสพีว4ี  จ ากดั”) 10,000 27 66,900 1,704 - - 76,900 1,731 
บริษทั เอเอช - เอสพีว ี5 จ  ากดั - - 60,000 70 - - 60,000 70 
บริษทั เอดีซี-เจว ี10 จ  ากดั - - 62,000 164 (7,000) (9) 55,000 155 
บริษทั เอดีซี-เจว ี11 จ  ากดั 329,370 5,358 4,500 2,275 (333,870) (7,633) - - 
บริษทั เอดีซี-เจว ี12 จ  ากดั 716,980 1,376 1,275,070 48,287 (1,992,050) (49,663) - - 
บริษทั เอดีซี-เจว ี15 จ  ากดั 15,525 5 57,400 1,963 (72,925) (1,968) - - 
บริษทั เอดีซี-เจว ี16 จ  ากดั - - 534,000 11,825 (534,000) (11,825) - - 
บริษทั เอดีซี-เจว ี17 จ  ากดั - - 469,000 3,875 (469,000) (3,875) - - 
บริษทั เอดีซี-เจว ี18 จ  ากดั - - 2,200 5 - - 2,200 5 
บริษทั เอดีซี-เจว ี22 จ  ากดั - - 252,300 5,617 - - 252,300 5,617 
บริษทั เอดีซี-เจว ี23 จ  ากดั - - 1,018,250 10,580 (659,858) (3,142) 358,392 7,438 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

บริษทั เอดีซี-เจว ี24 จ  ากดั - - 357,800 1,862 (357,800) (1,862) - - 
บริษทั เอดีซี-เจว ี25 จ  ากดั - - 1,225,000 6,478 (800,000) (4,133) 425,000 2,345 
บริษทั เอดีซี-เจว ี26 จ  ากดั - - 537,000 2,322 - - 537,000 2,322 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั - - 112,500 2,304 - - 112,500 2,304 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จ  ากดั - - 4,000 122 - - 4,000 122 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั - - 25 1 - - 25 1 
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั - - 11,000 146 - - 11,000 146 
บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั - - 33,000 601 (33,000) (601) - - 

การร่วมค้า         
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ทู จ  ากดั  759,500 2,400 3,500 1,977 (763,000) (4,377) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั - - 351,870 8,848 (351,870) (8,848) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ  ากดั - - 548,000 14,103 (548,000) (14,103) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั - - 476,000 4,560 (476,000) (4,560) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั - - 357,800 3,277 (357,800) (3,277) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ  ากดั - - 1,992,050 52,707 (1,992,050) (52,707) - - 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,227,321 170,509 10,585,876 343,508 (10,334,223) (174,006) 5,478,974 340,011 

หัก: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินให้กูย้มืระยะสั้น - - (138,970) (56,130) - - (138,970) (56,130) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ย         
 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 5,227,321 170,509 10,446,906 287,378 (10,334,223) (174,006) 5,340,004 283,881 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        

การร่วมค้า         
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 280,500 48,260 - 7,401 (280,500) (55,661) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 433,500 54,367 214,200 32,300 (122,598) (81,402) 525,102 5,265 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 408,000 60,093 - 17,528 (408,000) (77,621) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั  204,000 20,582 - 10,719 (157,530) (31,170) 46,470 131 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 318,750 25,855 - 17,095 (176,747) (42,553) 142,003 397 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 178,500 20,678 104,550 14,413 (16,653) (34,347) 266,397 744 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 218,997 23,693 51,000 15,957 - - 269,997 39,650 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั  127,500 6,288 153,000 10,417 - - 280,500 16,705 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั   178,500 3,773 51,000 11,808 - - 229,500 15,581 
บริษทั อนันดา เอแพค บางจาก จ ากดั 153,805 9,506 - 8,291 (139,048) (17,698) 14,757 99 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  76,500 2,590 102,000 10,358 - - 178,500 12,948 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั  102,000 3,454 - 4,410 (102,000) (7,864) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั  76,500 1,652 102,000 3,793 (178,500) (5,445) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั  127,500 3,731 102,000 9,846 - - 229,500 13,577 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั  74,000 888 148,000 3,905 (222,000) (4,793) - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั - - 76,500 3,584 - - 76,500 3,584 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั - - 481,000 10,340 - - 481,000 10,340 
บริษทั อนันดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั - - 283,939 16,289 - - 283,939 16,289 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย 

บริษทั อนันดา เอแพค1 จ ากดั  - - 166,040 1,995 - - 166,040 1,995 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั - - 51,000 570 - - 51,000 570 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั - - 102,000 1,140 - - 102,000 1,140 
บริษทั อนันดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย        
 วนั จ ากดั - - 284,152 887 - - 284,152 887 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,958,552 285,410 2,472,381 213,046 (1,803,576) (358,554) 3,627,357 139,902 

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,169,747) (259,816)     (1,734,124) (103,415) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย         
 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -         
 สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 788,805 25,594     1,893,233 36,487 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กจิการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษัทย่อย         
บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ  ากดั 1,023,706 153,411 - 52,615 - - 1,023,706 206,026 
บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ  ากดั 1,045,000 16,081 - 14,534 (49,387) (22,255) 995,613 8,360 
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั 505,000 6,764 - 7,140 - - 505,000 13,904 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั  950,000 958 - 10,925 - (9,219) 950,000 2,664 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบี้ย                        
ค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,523,706 177,214 - 85,214 (49,387) (31,474) 3,474,319 230,954 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่และเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั
และถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR บวกอตัราคงท่ี ร้อยละ 
MOR ลบอตัราคงท่ี ร้อยละ 3.85 - 5.38 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน บวกร้อยละ 0.10 (2560: คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR 
บวกอตัราคงท่ี MOR ลบอตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 - 5.38 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร 12 
เดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน บวกร้อยละ 0.10) 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมแก่การร่วมคา้เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00  ต่อปี 
เงินกู้ยืมมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดตามรายละเอียดดา้นล่าง และสามารถ
ช าระคืนก่อนก าหนดหรือสามารถขอขยายก าหนดการจ่ายช าระคืนได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูใ้หกู้แ้ต่ละรายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.1 
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การร่วมคา้ วนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทว ีจ  ากดั 30 มิถุนายน 2562 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 30 มิถุนายน 2563 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 30 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 30 มิถุนายน 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 30 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 30 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 30 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 30 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ  ากดั 28 มิถุนายน 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 28 มิถุนายน 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 30 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 7 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ  ากดั 31 พฤษภาคม 2563 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วคิตอร่ีโมนูเมน้ จ  ากดั 30 กนัยายน 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ  ากดั 30 พฤศจิกายน 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 31 สิงหาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 31 กรกฎาคม 2563 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 31 มกราคม 2563 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ  ากดั 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั 31 สิงหาคม 2563 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 31 พฤษภาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 31 กรกฎาคม 2563 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั  
   จ ากดั 

31 มกราคม 2565 
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6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 166 115 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21 3 
รวม 187 118 

6.5 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้น       
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40.8 

7.   เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 2,963 2,931 738 863 
เงินฝากธนาคาร 4,627,712 1,789,046 3,875,775 1,009,354 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก 83,239 271,426 35,350 97,145 
รวม 4,713,914 2,063,403 3,911,863 1,107,362 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี (2560: 
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 200,000 - 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 251 - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 200,251 - 

9.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 410,998 294,640 384,688 291,331 
คา้งช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 2,170 13,907 - - 
   3 - 6 เดือน 466 - - - 
   6 - 12 เดือน 2,166 5,225 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 415,800 313,772 384,688 291,331 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 158,006 95,857 314 104 
คา้งช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 38,014 21,254 68 97 
   3 - 6 เดือน 8,359 290 - 34 
   6 - 12  เดือน 60 806 60 - 
   มากกวา่ 12 เดือน 5,930 5,963 5,011 5,011 
รวม 210,369 124,170 5,453 5,246 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,930) (6,182) (5,011) (5,011) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     

   ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 204,439 117,988 442 235 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 620,239 431,760 385,130 291,566 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 502,290 2,302 502,290 

เงินทดรองแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 38 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,450 71,582 229 65,000 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 131,829 69,015 2,414 6,403 

รวม 155,425 642,925 4,945 573,693 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,961) (2,961) (2,890) (2,890) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 152,464 639,964 2,055 570,803 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 772,703 1,071,724 387,185 862,369 

10. สัญญางานระหว่างการบริหารโครงการ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนการบริหารโครงการท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 1,805,419 1,451,363 1,991,160 1,932,349 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 2,774,957 2,163,200 2,866,307 2,469,318 

 4,580,376 3,614,563 4,857,467 4,401,667 
เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้ง (6,203,631) (4,842,833) (6,662,279) (5,752,093) 

 (1,623,255) (1,228,270) (1,804,812) (1,350,426) 

จ านวนเงนิทั้งส้ินที่กจิการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส าหรับงานบริหารโครงการ     
 งานระหว่างการบริหารโครงการ - 47,445 - 65,479 

 - 47,445 - 65,479 

จ านวนเงนิทั้งส้ินที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกจิการส าหรับงานบริหารโครงการ     
 เงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ (1,623,255) (1,275,715) (1,804,812) (1,415,905) 

 (1,623,255) (1,275,715) (1,804,812) (1,415,905) 

 (1,623,255) (1,228,270) (1,804,812) (1,350,426) 

 เงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงานบริหารโครงการ 
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11.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 252 369 - 90 
วสัดุก่อสร้าง 27,095 20,162 - - 
รวม 27,347 20,531 - 90 

12. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนท่ีดิน 15,357,689 14,115,225 4,558,148 7,103,170 
งานระหวา่งก่อสร้าง 14,471,081 18,281,415 7,747,944 10,999,114 
ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการและค่าท่ีปรึกษา 574,618 1,214,809 234,324 481,693 
ตน้ทุนการกูย้มื 1,032,475 1,109,442 548,994 708,461 
รวม 31,435,863 34,720,891 13,089,410 19,292,438 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขายสะสม (13,808,638) (21,528,516) (7,877,352) (13,620,933) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย ์                         

เพื่อการลงทุน (57,168) (37,839) (33,586) (33,586) 
 การปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (219,364) (46,149) (34,053) (39,907) 

รวมต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 17,350,693 13,108,387 5,144,419 5,598,012 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 275 191 72 101 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 2.95 - 5.00 3.05 - 5.40 2.95 - 4.90 3.05 - 5.40 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
อยูบ่นท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 11,500 8,438 326 2,255 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 46,149 39,907 
บวก: ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี 188,528 - 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งปี     (15,313) (5,854) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 219,364 34,053 

 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัโครงการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดท่ียงัด าเนินการขายอยู ่ณ วนัส้ินปี 31,713 34,514 11,995 16,423 
มูลค่าของโครงการท่ีไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 12,758 15,982 5,387 9,097 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการท่ีไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 40 46 45 55 
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13. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 3,264,915 1,624,362 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 287,455 147,464 

 3,552,370 1,771,826 
เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้ง (2,786,631) (1,393,272) 

 765,739 378,554 

จ านวนเงนิทีก่จิการมสิีทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง   
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 808,237 527,379 
 งานระหวา่งก่อสร้าง 153,382 45,334 
 961,619 572,713 

จ านวนเงนิทีผู้่จ้างมสิีทธิเรียกร้องจากกจิการส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง   
 เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (แสดงภายใตเ้งินรับล่วงหนา้จากลูกคา้) (195,880) (194,159) 
   (195,880) (194,159) 
 765,739 378,554 
   
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานก่อสร้าง (แสดงภายใตลู้กหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน) 141,762 60,693 

14. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 305,690 61,519 30,242 37,446 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 220,363 70,170 111,284 - 
ภาษีรอเรียกคืน 53,618 31,961 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ - - 31,401 - 
อ่ืน ๆ 111,604 87,066 47,305 39,032 
รวม 691,275 250,716 220,232 76,478 

15. เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ีภาระค า้ประกนั/เง่ือนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสือ
ค ้าประกนัธนาคาร 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชี 
บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 

(ถือหุน้โดยบริษทั พีระ   
       คาร์ท จ ากดั ร้อยละ 45) 

จ าหน่ายอะไหล่และ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต ์

ไทย 45 45 900 900 - - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึง
บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียเตม็จ านวนเงินลงทุนแลว้  

ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีส่วน
แบ่งก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 

17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

17.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า                   
ของเงินลงทุน สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ  ากดั 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (1,315,000) 1,144,532 1,144,532 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ  ากดั 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 
บริษทั บลู เด็ค จ  ากดั     233,000 233,000 100.00 100.00 233,000 233,000 (142,800) (142,800) 90,200 90,200 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี           
   เอก็ซเ์พิร์ท) จ  ากดั 4,000 4,000 100.00 100.00 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 
บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี            
 แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ  ากดั 45,000 45,000 100.00 100.00 45,000 45,000 (36,000) (36,000) 9,000 9,000 
บริษทั พีระ คาร์ท จ  ากดั           
(และถือหุน้โดยบริษทั พีระ เซอร์กิต            
 วนั จ  ากดั ร้อยละ 50.69) 36,500 36,500 49.31 49.31 17,999 17,999 (6,000) (6,000) 11,999 11,999 
บริษทั เฮลิกซ ์จ  ากดั 1,192,200 1,192,200 100.00 100.00 1,192,200 1,192,200 - - 1,192,200 1,192,200 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ  ากดั 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 
บริษทั เจว-ีโค1 จ  ากดั 100 100 99.80 99.80 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จ  ากดั 240,000 240,000 100.00 100.00 240,000 240,000 - - 240,000 240,000 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ  ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั เอเอช-เอสพีวี1 จ  ากดั”) 100 100 99.80 99.80 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ  ากดั 500,000 500,000 100.00 100.00 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 
บริษทั เอดีซี-เจวี 11 จ  ากดั - 100 - 99.70 - 100 - - - 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 12 จ  ากดั - 100 - 99.70 - 100 - - - 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ  ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 15 จ  ากดั 89,986 100 100.00 99.70 89,986 100 - - 89,986 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 16 จ  ากดั - 100 - 99.70 - 100 - - - 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 17 จ  ากดั - 100 - 99.70 - 100 - - - 100 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั 338,000 338,000 100.00 100.00 338,000 338,000 - - 338,000 338,000 
 300,000(1) 300,000(1) - - - - - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั - 100 - 99.70 - 100 - - - 100 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า                   
ของเงินลงทุน สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั เอเอช-เอสพีวี2  จ ากดั”) 
 

100 
 

100 
 

99.70 
 

99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ  ากดั (เดิม

ช่ือ “บริษทั เอเอช-เอสพีวี3  จ ากดั”) 
 

100 
 

100 
 

99.70 
 

99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ  ากดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั เอเอช-เอสพีวี4  จ ากดั”) 
 

100 
 

100 
 

99.70 
 

99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั    900,000 900,000 100.00 100.00 950,510 950,510 - - 950,510 950,510 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จ  ากดั    341,000 341,000 100.00 100.00 341,000 341,000 - - 341,000 341,000 
 550,000(1) 550,000(1) - - - - - - - - 
บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั           189,000 189,000 100.00 100.00 189,000 189,000 - - 189,000 189,000 
 240,000(1) 240,000(1) - - - - - - - - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 18 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 22 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 20,000 - 100.00 - 20,000 - - - 20,000 - 
บริษทั เอกซโ์พเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคม 
จ  ากดั 5,000 - 100.00 - 5,000 - - - 5,000 - 

บริษทั เอดีซี-เจวี 25 จ ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ  ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ  ากดั 100 - 99.70 - 99 - - - 99 - 
บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ  ากดั 718,859 - 51.00 - 328,823 - - - 328,823 - 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ ากดั 544,620 - 51.00 - 250,782 - - - 250,782 - 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท36 จ ากดั 555,995 - 51.00 - 230,424 - - - 230,424 - 
บริษทั เอเอช-เอสพีวี5  จ ากดั 100 - 99.70 - 99 - - - 99 - 
รวม     8,581,522 7,656,109 (1,526,800) (1,526,800) 7,054,722 6,129,309 

(1) ทุนหุน้บุริมสิทธิเรียกช าระแลว้  

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
17.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนการออกเสียง 

ของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

อตัราเงินปันผลของ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งให้กบัส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

ค่าใชจ่้ายทางตรง                

ในการออกหุ้น(1) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)       

ส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย          

บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั 4.25  4.25  8.0  8.0 292 292 - - - 7.4 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จ  ากดั 4.25  4.25  8.9  8.9 537 537 - - - 13.3 

บริษทั ไอดีโอ คิว วคิตอร่ี จ  ากดั 4.26  4.26  8.5  8.5 234 234 - - - 5.8 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย           

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ  ากดั 49.00  -  -  - 376 - (8) - 6.7 - 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ ากดั 49.00  -  -  - 281 - (8) - 5.0 - 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวทิ36 จ ากดั 49.00  -  -  - 314 - (6) - 5.6 - 
(1) ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นเป็นค่าใชจ่้ายหลงัผลประโยชน์ทางภาษีไดแ้สดงเป็น “ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย” และเป็นส่วนหน่ึงของ

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไม่มีก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาร่วมทุน
ระหวา่งผูถื้อหุน้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมประเภทหุน้บุริมสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

- มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 20 หุน้ต่อ 1 เสียง 

-  มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราร้อยละคงท่ีของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นท่ีได้รับ
ช าระแลว้ โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
ค านวณแบบไม่ทบตน้  

-  ในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี ภายหลงัจากท่ีช าระหน้ีสินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดแลว้ และบริษทัยอ่ยยงัมี
ทรัพยสิ์นเหลือพอเพื่อแบ่งคืนให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บส่วนแบ่งทรัพยสิ์นก่อนผูถื้อ
หุ้นสามัญ โดยคิดเป็นจ านวนไม่เกินกว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงได้ช าระไวแ้ล้ว ทั้ งน้ี 
ทรัพยสิ์นและเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 ภายใตส้ัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย ภายหลงัจากระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัฯซ่ึงเป็นผู ้
ร่วมทุนมีสิทธิเรียกให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิขายหุ้นของบริษทัยอ่ยในราคาเท่ากบัราคาค่าหุ้นต่อหุ้นท่ีผูร่้วม
ทุนช าระให้กบับริษทัยอ่ยในวนัจองซ้ือบวกดว้ยผลตอบแทนในอตัราร้อยละคงท่ี โดยค านวณแบบไม่ทบ
ตน้ตามระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นจนถึงวนัท่ีบริษทัฯใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุ้น และหักดว้ยเงินปันผลและ/หรือเงินคืนทุนส าหรับหุ้นท่ีบริษทัฯใช้สิทธิซ้ือซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูร่้วมทุนไปก่อนหนา้นั้น (ถา้มี) 

 บริษทัฯจดัประเภทหุ้นบุริมสิทธิหลงัหักส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัย่อยเป็นตราสารทุน
ภายใตบ้ญัชีส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในงบแสดงฐานะการเงินรวมซ่ึง
เป็นไปตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางการเงินซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมประเภทหุน้สามญั มีดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมประเภทหุ้นสามญัของบริษทัย่อย หมายถึง หุ้นสามญักลุ่ม ข ของ
บริษทัยอ่ย และมีเร่ืองส าคญัท่ีแตกต่างกบัหุ้นสามญักลุ่ม ก ดงัน้ี 

 ภายใตส้ัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นสามญักลุ่ม ก มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญักลุ่ม ข คืน
หลงัจากการร่วมคา้ท่ีบริษทัย่อยไปลงทุน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.5.5 มีการโอนห้องชุดใน
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูซ้ื้อไดถึ้งร้อยละ 90 ของจ านวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ 
ทั้งน้ี ราคาใชสิ้ทธิซ้ือคืนหุน้สามญักลุ่ม ข จะเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 
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17.4 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

17.4.1 การจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหบ้ริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อประกอบ
ธุรกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละลงทุนในธุรกิจอ่ืน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 วนัท่ีจดทะเบียน ทุนจด ทุนเรียก อตัราร้อยละของ 
บริษทั จดัตั้งบริษทั ทะเบียน ช าระแลว้ การถือหุ้นสามญั 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทั เอดีซี-เจวี 18 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 22 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 24 จ  ากดั 25 มกราคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 23 กุมภาพนัธ์ 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจ             
เพือ่สงัคม จ ากดั  

23 กุมภาพนัธ์ 2561 1.0 1.0 99.97 

บริษทั เอดีซี-เจวี 25 จ  ากดั 10 สิงหาคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ  ากดั 10 สิงหาคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ  ากดั 10 สิงหาคม 2561 0.1 0.1 99.70 
บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ ากดั  20 กนัยายน 2561 796.0 718.9 51.00 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ  ากดั 20 กนัยายน 2561 599.7 544.6 51.00 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท36 จ ากดั 20 กนัยายน 2561 664.4 556.0 51.00 
บริษทั เอเอช-เอสพีวี 5 จ  ากดั 1 ตุลาคม 2561 0.1 0.1 99.70 

17.4.2 การจ าหน่ายหุ้นในบริษทัยอ่ย และเปล่ียนสภาพจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 

 บริษทั เอดีซี-เจว ี11 จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัท เอดีซี -เจวี 11 จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ต่อมาวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีการ           
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัย่อยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย              
วงเวียนใหญ่ จ ากดั” และบริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพยใ์นนามของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ทั้งน้ี สัญญาร่วมทุน
ระบุใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน โดยใหบ้ริษทัดงักล่าวกูย้มืเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาร่วมทุน ซ่ึงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัดังกล่าวให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ภายหลงัการขายเงินลงทุนขา้งตน้ บริษทัฯพิจารณา
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วา่บริษทัฯไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวอีกต่อไป ท าให้บริษทัยอ่ยเปล่ียนสถานะจาก 
“บริษทัยอ่ย” เป็น “การร่วมคา้” บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 บริษทั เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ทองหล่อ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทั เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ทองหล่อ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ต่อมาวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 มี
การจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัย่อยดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั อนันดา เอแพค1 
จ  ากดั” 

 และเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อลงทุนใน
บริษทัท่ีพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นนามของบริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั ทั้งน้ี สัญญาร่วม
ทุนระบุให้ผูถื้อหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยให้บริษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงิน             
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน ซ่ึงในวนัเดียวกัน บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 44 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวให้แก่
บริษทัแห่งหน่ึงตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุน ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯลดลงเหลือร้อยละ 
56 ของทุนจดทะเบียน ภายหลงัการขายเงินลงทุนขา้งต้น บริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯไม่มีอ านาจ                
ในการควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าวอีกต่อไป ท าให้บริษทัย่อยเปล่ียนสถานะจาก “บริษทัย่อย” เป็น 
“การร่วมคา้” บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 บริษทั เอดีซี-เจว ี16 จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทั เอดีซี-เจว ี16 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ต่อมาวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 มีการจดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา ทู จ ากดั”  

 เม่ือวนัท่ี 10 และวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัอีกสองแห่ง
เพื่อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นนามของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู  จ ากดั ทั้งน้ี 
สัญญาร่วมทุนระบุให้ผูถื้อหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน  โดยการให้กู ้ยืมเงินตามวงเงินท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน  บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางนา ทู จ  ากดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวให้แก่บริษทั
แห่งหน่ึง และอีกร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวได้ขายให้แก่บริษัท อนันดา                       
เอแพค1 จ  ากดั (การร่วมคา้) ซ่ึงเป็นไปตามตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุน ท าให้บริษทัฯมีเงินลงทุน
ในบริษทัดงักล่าวแบบถือหุ้นทางออ้ม โดยถือหุน้ผา่นบริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั (การร่วมคา้) และ
บริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้วา่บริษทัฯไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวอีกต่อไป ท าใหบ้ริษทั
ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “บริษทัย่อย” เป็น “การร่วมคา้” ท่ีถือโดยบริษทั อนันดา เอแพค1 จ  ากดั 
(การร่วมคา้)  



ง บ ก า ร เ งิ น  | 245 

 บริษทั เอดีซี-เจว ี17 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนใน หุ้นสามญั
ของบริษทั เอดีซี-เจว ี17 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ต่อมาวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 มีการจดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั” 

 และเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพยใ์นนามของ บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั ทั้งน้ี สัญญาร่วม
ทุนระบุให้ผูถื้อหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน  โดยให้บริษทัดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน ซ่ึงในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทั อนนัดา   เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัดงักล่าวให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ภายหลงัการขายเงินลงทุนขา้งตน้ บริษทัฯพิจารณา
วา่บริษทัฯไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวอีกต่อไป ท าให้บริษทัยอ่ยเปล่ียนสถานะจาก 
“บริษทัยอ่ย” เป็น “การร่วมคา้” บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 บริษทั เอดีซี-เจว ี24 จ  ากดั 

 เม่ื อว ัน ท่ี  10 กัน ย ายน  2561 มี ก ารจดทะ เบี ยน เป ล่ี ยน ช่ือบ ริษัท  เอ ดี ซี -เจวี  24 จ ากัด  กับ                         
กระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั” ต่อมาวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวซ่ึงเป็น
บริษัทย่อย และบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยใ์นนามของบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั ทั้งน้ี สัญญาร่วมทุนระบุให้
ผูถื้อหุ้นตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงิน  โดยให้บริษทัดงักล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาร่วมทุน ซ่ึงในวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา 
เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว
ให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุน ท าให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯลดลงเหลือ
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ภายหลงัการขายเงินลงทุนขา้งตน้บริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯไม่มี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวอีกต่อไป ท าให้บริษทัย่อยเปล่ียนสถานะจาก “บริษทัย่อย” 
เป็น “การร่วมคา้” บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
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บริษทั เอดีซี-เจว ี12 จ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 มีการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั เอดีซี-เจวี 12 จ ากดั กบักระทรวง
พาณิชย ์เป็น “บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ ากดั” ต่อมาบริษทัฯไดล้งนามในสัญญา
ร่วมทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นนามของ บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย สะพานควาย ทู จ  ากดั ทั้งน้ี สัญญาร่วมทุนระบุให้ผูถื้อหุ้นตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงิน 
โดยให้บริษทัดงักล่าวกูย้ืมเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน และในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัดังกล่าวให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯลดลงเหลือร้อยละ 62.4 ภายหลงัการขายหุน้บริษทัฯพิจารณาแลว้วา่บริษทัฯไม่มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าวอีกต่อไป ท าให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น                
“การร่วมคา้” 

17.4.3 การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย  

 บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั ไดมี้มติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 19.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็นจ านวน 20             
ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 199,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และเรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจ านวน บริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯเป็น
จ านวน 19.9 ล้านบาท ให้แก่บริษัทดังกล่าววนัท่ี 14 มีนาคม 2561 และบริษัทย่อยดังกล่าวได ้                    
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 

 บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากดั ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 4 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้น
บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าวเต็มจ านวน บริษทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯจ านวน 4 ล้านบาทให้
บริษัทดังกล่าววนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 
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 บริษทั เอดีซี-เจว ี15 จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอดีซี-เจว ี15 จ  ากดั ไดมี้มติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจ านวน 139.9 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ลา้นบาท เป็น 140 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 1,399,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
มูลค่าหุน้ละ 64.25 บาท บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 1,399,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 90 
ลา้นบาทให้บริษทัดงักล่าววนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 และบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆไม่ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทั            
เอดีซี-เจว ี15 จ ากดั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 99.70 เป็นร้อยละ 100.00 

17.5 ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ 

 ในขั้นตอนการปันส่วนตน้ทุนราคาซ้ือ (purchase price allocation) ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
ทู จ  ากดั ในปี 2553 ไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ซ่ึงเกิดจากการค านวณ
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงบริษัทฯได้แสดงภาระหน้ีสิน
เก่ียวกับภาษีเงินได้จากการซ้ือกิจการจ านวนดังกล่าวอยู่ในบัญชีหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีใน           
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
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  เงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยู่ภายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 2561 2560 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ  ากดั - 34,386 

 บริษัทฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วิธีส่วนได้เสียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจาก     
ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ภายใตห้ัวขอ้ “ส ารองรายการ
ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในต่างประเทศสามแห่งและบริษทัใน
ประเทศสามแห่งและบุคคลรายหน่ึงเพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละรองรับการร่วมทุนกบัการร่วมคา้ในประเทศไทย นอกจากน้ี ในสัญญายงัระบุวา่ 
ผูถื้อหุ้นตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวกู้ยืมเงินตาม
วงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียน วงเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 
จ านวนเงินให้กูย้มื                          

โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ  ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 850 1,270 648 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 1,000 1,000 510 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 400 400 204 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 625 625 319 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ  ากดั 600 800 408 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ  ากดั 350 650 332 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 425 875 446 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ  ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 450 450 230 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 450 450 230 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 260 506 258 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ  ากดั 1,100 1,100 561 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ  ากดั 475 475 242 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ  ากดั 850 850 434 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียน วงเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 
จ านวนเงินให้กูย้มื                          

โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 600 600 306 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 650 650 481 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 500 500 370 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ  ากดั 772 772 668 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั 399 399 223 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 600 600 306 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 300 300 153 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั 724 724 284 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอ านาจในการควบคุมกิจการดงักล่าว 
บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

18.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้
ในงบการเงินรวมและบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน                    

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

การร่วมคา้ ในระหวา่งปี                        ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

การร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย       
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั(1) - 79,995 - - - 255,510 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 126,679 189,557 - - 51,000 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 627,450 (96,483) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 940,832 (98,365) - - 510,000 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 243,923 (35,758) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 179,229 148,533 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 134,019 (50,285) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 36,653 56,403 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 40,245 46,219 - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน                    

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

การร่วมคา้ ในระหวา่งปี                        ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 139,170 (25,954) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั(2) - (13,775) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 66,405 (22,301) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 163,811 (30,553) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 325,503 (46,065) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั (64,940) (100,148) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ี โมนูเมน้ จ ากดั (29,513) (62,426) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั (62,822) (61,753) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั (56,607) (56,166) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั (49,742) (51,058) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั (85,974) (21,426) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั (43,135) (55,941) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั (58,951) (33,773) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั (59,292) - - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั (34,519) - - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั (31,547) - - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั (21,892) - - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ ากดั (72,043) - - - - - 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย               
วนั จ ากดั 

(11,663) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวม 2,341,279 (341,523) - - 561,000 255,510 

การร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ       
Ananda SU Ltd (29) - - - - - 
รวม 2,341,250 (341,523) - - 561,000 255,510 

(1) ในระหวา่งไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ  ากดั ไดเ้ปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัยอ่ย” 
(2) ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ทั้งจ  านวนให้แก่บริษทั อนนัดา เอแพค             

บางจาก จ ากดั 
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18.4 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
วงเงินของเงินกูย้มืระยะยาว วงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการช าระคืน 

2561 2560 2561 2560 2561 2560  

6,504 17,784 6,132 10,590 MLR ลบอตัรา
คงท่ี และ 

BIBOR 1M 
บวกอตัราคงท่ี 

MLR ลบอตัรา
คงท่ี และ 

BIBOR 1M 
บวกอตัราคงท่ี 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดตาม
เง่ือนไขในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 
30 ถึง 48 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกู้
งวดแรก/วนัท่ีลงนามในสญัญา 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกิจการดังกล่าว และค ้ าประกันโดยบริษัทฯ บริษทัในประเทศ      
แห่งหน่ึง และบริษทัในต่างประเทศสองแห่ง  

18.5 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

18.5.1 การเพิ่มทุนของการร่วมคา้ 

 บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ  ากดั 
ซ่ึงเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 772.2 ล้านบาท จากเดิมทุน                
จดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 772.3 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ  านวน 7,722,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเต็มจ านวน บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุน
ในสัดส่วนของบริษัทฯจ านวน 667.9 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวนัท่ี 18 มกราคม 2561 และ                      
การร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 

18.5.2การจ าหน่ายหุ้นในบริษทัยอ่ยและเปล่ียนสภาพจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้และการเพิ่มทุน 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอดีซี-เจว ี11 จ ากดั”) 

 สืบเน่ืองจากวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4.2 ต่อมาวนัท่ี 9 มีนาคม 2561            
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ได้มีมติให้เพิ่มทุน                
จดทะเบียนจ านวน 549.9 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ลา้นบาท เป็น 550 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 5,499,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
เต็มจ านวน บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯ จ านวน 280.5 ลา้นบาท และบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 
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บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ทองหล่อ จ ากดั”) 

 สืบเน่ืองจากวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4.2 ต่อมาวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561            
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อนันดา เอแพค1 จ  ากดั ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
398.4 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ลา้นบาท เป็น 398.5 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ  านวน 3,984,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเตม็จ านวน บริษทัฯ
ไดจ่้ายค่าหุน้เพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯ จ านวน 223.1 ลา้นบาท และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอดีซี-เจว ี17 จ ากดั”) 

สืบเน่ืองจากวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4.2 ต่อมาวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561            
ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ได้มีมติให้เพิ่มทุน                   
จดทะเบียนจ านวน 599.9 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 5,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
เต็มจ านวน บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯ จ านวน 305.9 ลา้นบาท และบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอดีซี-เจว ี24 จ ากดั”) 

สืบเน่ืองจากวนัท่ี 19 กนัยายน 2561  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4.2 ต่อมาวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ได้มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ านวน 299.9 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ลา้นบาทเป็น 300 ลา้นบาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จ  านวน 2,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเต็ม
จ านวน โดยบริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯจ านวน 152.9 ลา้นบาท  และบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561  

18.5.3 การจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 Ananda SU Ltd 

 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั  (บริษทั
ย่อย) ไดมี้มติให้ลงทุนร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 บริษทั
ย่อยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อลงทุนในบริษัทอ่ืนในนามของ Ananda SU Ltd  ซ่ึง                 
จดทะเบียนจัดตั้ งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 100             
เหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ  ทั้งน้ี บริษทัย่อย
ดงักล่าวถือหุ้น Ananda SU Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 51 และไดช้ าระค่าหุน้แลว้ท่ีราคาหุ้นละ 4,999.936                   
เหรียญสหรัฐ รวมเป็นจ านวน 254,997 เหรียญสหรัฐ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 
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18.5.4 การซ้ือการร่วมคา้ 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั จ  านวน 600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม
เป็นเงิน 0.06 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว ต่อมาวนัท่ี  
22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาผูถื้อหุ้นของบริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
สะพานควาย วนั จ  ากดั กบับริษทัในประเทศสองแห่งและบุคคลธรรมดาอีกรายหน่ึงเพื่อรองรับการ
ร่วมทุนกบักิจการร่วมคา้ ทั้งน้ี สัญญาร่วมทุนระบุใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน โดยให้
บริษทัดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน บริษทัฯพิจารณาว่า บริษทัฯไม่มี
อ านาจในการควบคุมดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน                        
การร่วมคา้ 

และเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
สะพานควาย วนั จ  ากดั ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 723.5 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
0.1 ลา้นบาทเป็น 723.6 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 7,234,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเต็มจ านวน โดยบริษทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของ
บริษทัฯจ านวน 434.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

18.5.5 การปรับโครงสร้างการถือหุน้ในการร่วมคา้  

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั และ
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 

          เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯปรับโครงสร้าง
การร่วมลงทุนในการร่วมคา้  โดยในวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
และบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดัในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 ร้อยละ 51 และ              
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของสามบริษทัดงักล่าวตามล าดบัให้บริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ไอดีโอ 
โมบิ รางน ้ า จ  ากัด บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม9 จ  ากัด และบริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ  ากัด 
ตามล าดบั นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษทัฯมีอ านาจในการเจรจา ตกลง ในราคาซ้ือขาย ทั้งน้ี ราคาซ้ือขายหุ้นของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย  ราชปรารภ จ ากดั บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั และบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั  ไดป้ระเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ราคาขายหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคา
หุน้ละ 108.89 บาท 108.07 บาท และ 111.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 403 ลา้นบาท 303 ลา้นบาท 
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และ 340 ลา้นบาทตามล าดบัและการขายหุน้ของการร่วมคา้ขา้งตน้ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ในเดือน
กนัยายน 2561 

 บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนของราคาขายท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ดงักล่าวในก าไรจากการ
ขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 89 ลา้น
บาท 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอดีซี-เจว ี12 จ ากดั”) 

สืบเน่ืองจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4.2 ต่อมาวนัท่ี 12 ธันวาคม 
2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ  ากดั มีมติเพิ่มทุน
จดทะเบียนจ านวน 1,149.9 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาทเป็น 1,150 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 11,499,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวเตม็จ านวน 

ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย ทู จ  ากดั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561 ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 62.4 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวให้แก่บริษทั อนนัดา 
แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั (การร่วมคา้) ในราคาหุ้นละ  100 บาท จ านวน 624 หุ้นเป็น
เงินรวม 62,400 บาท บริษทัฯบนัทึกส่วนของราคาขายท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ดงักล่าว
ตามวิธีส่วนได้เสียในก าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ            
งบการเงินรวมจ านวน 33 ลา้นบาท 

 และเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2561 บริษทั อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั ไดจ่้ายค่า
หุ้นเพิ่มทุนของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ  ากดั ในสัดส่วนท่ีบริษทัถือจ านวน 
718.7 ลา้นบาท และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัเดียวกนั 

 ทั้งน้ี มีผูถื้อหุ้นรายหน่ึงไม่ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั อนันดา 
แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ  ากดั ในบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ  ากดั 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 62.4 เป็นร้อยละ 62.5 
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19. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาด - ในประเทศ 12,500 12,500 12,500 12,500 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาด - ต่างประเทศ 15,834 - - - 

รวม 28,334 12,500 12,500 12,500 

20. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

อาคาร/หอ้งชุด 
ใหเ้ช่า รวม 

อาคาร/ หอ้งชุด           
ใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:      
ราคาทุน 99,100 456,760 555,860 213,605 213,605 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (73,031) (73,031) (16,172) (16,172) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (18,342) (18,342) (18,342) (18,342) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 99,100 365,387 464,487 179,091 179,091 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:      
ราคาทุน - 415,515 415,515 175,633 175,633 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (57,350) (57,350) (10,622) (10,622) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า                   - (2,067) (2,067) (2,067) (2,067) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - 356,098 356,098 162,944 162,944 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 356,098 267,566 162,944 135,574 
ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตาม
บญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ - 58,618 - - 

โอนจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 17,769 12,900 - 8,647 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
   - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัโอน 120,796 20,671 21,696 13,206 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์     
   - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัโอน (13,850) - - - 
ค่าเส่ือมราคา (16,326) (13,099) (5,549) (3,925) 
โอนกลบัการดอ้ยค่า - 9,442 - 9,442 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 464,487 356,098 179,091 162,944 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ท่ีดิน 142,660 - - - 
อาคาร/หอ้งชุดใหเ้ช่า 1,054,905 948,560 531,000 479,430 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินและใชเ้กณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรับอาคาร/ห้องชุดให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นท่ีว่างระยะยาว                
อตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า และค่าเช่าตลาด 
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21. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 
 

ท่ีดินและ        
ส่วนปรับปรุง 

ส่ิงปลูกสร้าง          
และส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 201,153 507,346 124,357 188,804 70,771 90,428 1,182,859 
ซ้ือเพ่ิม - 9,758 22,798 18,567 3,500 6,675 61,298 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (24,637) - - - - (24,637) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (5,994) (2,651) (2,382) (2,786) - (13,813) 
โอนเขา้ (ออก) - 32,095 192 30,878 - (96,568) (33,403) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 201,153 518,568 144,696 235,867 71,485 535 1,172,304 
ซ้ือเพ่ิม - 1,918 20,976 21,115 5,664 33,255 82,928 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (99,100) (39,905) - - - - (139,005) 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 13,850 - - - - 13,850 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (520) (2,880) (639) (9,288) - (13,327) 
โอนเขา้ (ออก) - 21,841 1,326 629 - (23,796) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 102,053 515,752 164,118 256,972 67,861 9,994 1,116,750 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 92,826 45,345 83,347 40,993 - 262,511 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 32,538 16,844 34,998 7,664 - 92,044 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/        
 ตดัจ าหน่าย - (2,430) (1,446) (1,991) (2,217) - (8,084) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (3,965) - - - - (3,965) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 118,969 60,743 116,354 46,440 - 342,506 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 32,905 20,423 37,738 7,512 - 98,578 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/        
 ตดัจ าหน่าย - (428) (1,319) (321) (4,342) - (6,410) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (1,932) - - - - (1,932) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 149,514 79,847 153,771 49,610 - 432,742 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 17,454 266 128 - - 17,848 
ลดลงระหวา่งปี - (1,178) (266) (128) - - (1,572) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 16,276 - - - - 16,276 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (16,276) - - - - (16,276) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 
 

ท่ีดินและ        
ส่วนปรับปรุง 

ส่ิงปลูกสร้าง          
และส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 201,153 383,323 83,953 119,513 25,045 535 813,522 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 102,053 366,238 84,271 103,201 18,251 9,994 684,008 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   
2560 (จ านวน 20 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 92,044 

2561 (จ านวน 28 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 98,578 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร                 
 ท่ีดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
ส่ิงปลูกสร้าง          
และอาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน ชัว่คราว อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 65,413 315,890 3,562 138,458 65,422 57,025 645,770 
ซ้ือเพ่ิม - 7,221 720 5,311 3,500 6,675 23,427 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (15,341) - - - - (15,341) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1,073) (156) (404) - - (1,633) 
โอนเขา้ (ออก) - 32,095 192 30,878 - (63,165) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 65,413 338,792 4,318 174,243 68,922 535 652,223 
ซ้ือเพ่ิม - 313 - 6,161 5,167 10,279 21,920 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (39,905) - - - - (39,905) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (413) - (179) (9,287) - (9,879) 
โอนเขา้ (ออก) - 546 212 63 - (821) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 65,413 299,333 4,530 180,288 64,802 9,993 624,359 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร                 
 ท่ีดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
ส่ิงปลูกสร้าง          
และอาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน ชัว่คราว อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 37,089 1,605 58,019 36,259 - 132,972 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 22,612 674 27,527 7,617 - 58,430 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจ าหน่าย/        
 ตดัจ าหน่าย - (143) (156) (384) - - (683) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (2,135) - - - - (2,135) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 57,423 2,123 85,162 43,876 - 188,584 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 22,077 739 27,804 7,438 - 58,058 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจ าหน่าย/        
 ตดัจ าหน่าย - (413) - (120) (4,342) - (4,875) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (1,932) - - - - (1,932) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 77,155 2,862 112,846 46,972 - 239,835 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 16,276 - - - - 16,276 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 16,276 - - - - 16,276 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (16,276) - - - - (16,276) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 65,413 265,093 2,195 89,081 25,046 535 447,363 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 65,413 222,178 1,668 67,442 17,830 9,993 384,524 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 
2560   58,430 

2561   58,058 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 22 ลา้นบาท (2560: 54 ลา้นบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 21 ลา้นบาท 2560: 22 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน
เงินประมาณ 130 ล้านบาท (2560: 104 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 82 ล้านบาท 2560: 63             
ลา้นบาท) 
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 ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2560 บ ริษัทย่อยได้น าท่ี ดิน มูลค่ าสุท ธิตามบัญ ชีจ านวน 99 ล้านบาท                  
(2561: ไม่มี) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

 บริษัทย่อยสองแห่งได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทแห่งหน่ึง หลังจากสัญญาเช่าท่ีดินส้ินสุดลง         
(เดือนกนัยายน 2578 และเดือนธนัวาคม 2579) ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี                
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 40 ลา้นบาท (2560: 19 ลา้นบาท) จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั
แห่งนั้น 

22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์         
 ซอฟตแ์วร์ สญัญาจะซ้ือ        
 และ จะขายหอ้งชุด ค่าสิทธิ สินทรัพย ์  คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ สินทรัพย ์  
 ฐานขอ้มูล ท่ีท ากบัลูกคา้ รอตดับญัชี ระหว่างติดตั้ง รวม ซอฟตแ์วร์ รอตดับญัชี ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 206,460 748,079 1,402 45,051 1,000,992 189,816 1,401 45,051 236,268 
ซ้ือเพ่ิม 4,801 - - 40,733 45,534 4,615 - 34,533 39,148 
โอนเขา้/ออก 37,791 - - (37,791) - 34,611 - (34,611) - 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย (127) (748,079) (935) - (749,141) - (935) - (935) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 248,925 - 467 47,993 297,385 229,042 466 44,973 274,481 
ซ้ือเพ่ิม 26,584 - - 80,067 106,651 4,241 - 52,728 56,969 
โอนเขา้/ออก 50,097 - - (50,097) - 34,004 - (34,004) - 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - - (467) - (467) - (466) - (466) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 325,606 - - 77,963 403,569 267,287 - 63,697 330,984 

การตดัจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 56,825 748,079 923 - 805,827 51,812 922 - 52,734 
ค่าตดัจ  าหน่าย 21,293 - 194 - 21,487 19,033 194 - 19,227 
ค่าตดัจ  าหน่ายส่วนท่ีจ  าหน่าย/            
 ตดัจ  าหน่าย (99) (748,079) (866) - (749,044) - (866) - (866) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 78,019 - 251 - 78,270 70,845 250 - 71,095 
ค่าตดัจ  าหน่าย 28,217 - 13 - 28,230 24,192 13 - 24,205 
ค่าตดัจ  าหน่ายส่วนท่ีจ  าหน่าย/            
 ตดัจ  าหน่าย - - (264) - (264) - (263) - (263) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 106,236 - - - 106,236 95,037 - - 95,037 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 9,488 - - - 9,488 9,463 - - 9,463 
ลดลงระหว่างปี (25) - - - (25) - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,463 - - - 9,463 9,463 - - 9,463 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,463 - - - 9,463 9,463 - - 9,463 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 161,443 - 216 47,993 209,652 148,734 216 44,973 193,923 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 209,907 - - 77,963 287,870 162,787 - 63,697 226,484 

 สัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ สินทรัพย์
ดงักล่าวตดัจ าหน่ายตามการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อหลงัจากไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 
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23. สิทธิการเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

โครงการ 
อายกุารตดัจ าหน่าย

คงเหลือ (ปี) 
1 มกราคม        

2561 เพ่ิมข้ึน 
31 ธนัวาคม         

2561 

Somerset Rama 9 Bangkok 30 132,920 351,693 484,613 
Ascott Embassy Sathorn Bangkok 30 - 101,717 101,717 
Ascott Thonglor Bangkok  30 - 91,777 91,777 
Lyf Sukhumvit 8 Bangkok  30 - 35,734 35,734 
Somerset Blue Coast Pattaya 30 - 4,148 4,148 

  132,920 585,069 717,989 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (2560: ไม่มี) 

24. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MLR ลบอตัราคงท่ี 4,996,011 1,231,600 700,000 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น MLR ลบอตัราคงท่ี 683,360 268,260 200,000 - 

รวม  5,679,371 1,499,860 900,000 - 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  (7,597) (1,292) - - 

สุทธิ  5,671,774 1,498,568 900,000 - 

 วงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินและวงเงินกูเ้งินระยะสั้นของบริษทัฯและบริษทัย่อยส่วนใหญ่ค ้าประกนัโดย
การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯและบริษทัย่อย และค ้ าประกันโดย 
บริษทัฯ และวงเงินบางส่วนไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติั
และขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การลดทุนและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืม
ดังก ล่ าวจะครบก าหนดช าระใน ระห ว่ าง เดื อน มกราคม  2562 ถึ ง เดื อน มิ ถุ น ายน  2562                        
(2560: ครบก าหนดช าระในระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใช ้ 5,773 2,703 5,274 2,443 
วงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ 200 - 200 - 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใช ้ 10 20 - 10 

25. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217 - 61,861 81,304 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 834,837 481,082 471,788 198,822 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,125 7,768 10,669 16,777 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 223,140 243,928 79,803 109,458 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,125 7,738 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 665,751 400,316 491,944 262,548 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,736,195 1,140,832 1,116,065 668,909 

26. หุ้นกู้ระยะยาว 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 วนัท่ี 27 เมษายน 2560 และ
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

จ านวน วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท  
อาย ุ ตามท่ีก าหนดในแต่ละคราว 
ประเภท ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้                     

และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วธีิเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน                     

รายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 8,500 ลา้นบาท (2560: 5,000 ลา้นบาท) 

  



ง บ ก า ร เ งิ น  | 271 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  

วนัครบก าหนด              อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ไถ่ถอน อาย ุ(ปี) (ร้อยละต่อปี) ช าระดอกเบ้ีย 2561 2560 

1 14 พฤษภาคม 2558 14 พฤษภาคม 2561 3 4.80 ทุก 3 เดือน - 2,000,000 
2 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2562 3   3.50 ทุก 3 เดือน    500,000    500,000 
3 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2564 5 4.00 ทุก 3 เดือน 1,500,000 1,500,000 
4 5 เมษายน 2560 5 เมษายน 2563 3 3.95 ทุก 3 เดือน 3,000,000 3,000,000 
5 30 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2563 3 3.80 ทุก 6 เดือน 1,000,000 1,000,000 
6 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2563 3 3.50 ทุก 3 เดือน 2,000,000 2,000,000 
7 28 กุมภาพนัธ์ 2561 6 ตุลาคม 2562 1 ปี 7 เดือน 

6 วนั 
2.95 ทุก 3 เดือน 1,000,000 - 

8 28 กุมภาพนัธ์ 2561 28 กุมภาพนัธ์ 2565 4 3.95 ทุก 3 เดือน 2,500,000 - 

รวม      11,500,000 10,000,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (20,004) (20,706) 

หุ้นกูร้ะยะยาว – สุทธิ 11,479,996 9,979,294 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,497,923) (1,999,128) 

หุ้นกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,982,073 7,980,166 

 ในการออกหุ้นกู ้บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูซ่ึ้งบนัทึกหกัออกจากมูลค่าหุ้นกูแ้ละบริษทัฯจะตดั
จ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,979,294 
บวก: ออกหุน้กู ้ 3,500,000 
บวก: ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 12,254 
หกั: ช าระคืน (2,000,000) 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (11,552) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 11,479,996 
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 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ี         
บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ          
งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงไดแ้ก่ 
หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินท่ีมีภาระต้องช าระ
ดอกเบ้ีย และส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระต้องช าระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เข้า           
ค  ้าประกนั อาวลั หรือก่อภาระผกูพนัอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่
บริษทัยอ่ยของผูอ้อกหุน้กู ้หกัดว้ยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า 

27. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืสกลุบาท 1,249,404 884,641 24,339 247,501 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (5,613) (1,592) (9) (713) 

รวม 1,243,791 883,049 24,330 246,788 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (411,992) (636,261) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 831,799 246,788 24,330 246,788 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 883,049 246,788 
บวก:  กูเ้พิ่ม 1,527,319 - 
 ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,096 704 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,162,555) (223,162) 
 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,688) - 
 โอนสินทรัพยห์มุนเวยีนเป็น   
  ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,430) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,243,791 24,330 
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 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ี และ BIBOR 1M 
บวกอตัราคงท่ี โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนและทุกสามเดือน และจ่ายคืนเงินตน้จากการ
ปลอดจ านองห้องชุดในอตัราร้อยละของราคาตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดให้เสร็จส้ินภายในปี 2562 ถึง 
2566 (2560: จ่ายคืนภายในปี 2561 ถึง 2565) เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และการค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น      
การเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัย่อย การรวมหรือควบกิจการเขา้กบับริษทัอ่ืน การลดทุน และ
การเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินท่ีมิใช่การคา้ปกติของกิจการ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้ง
ช าระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0:1 ถึง 2.5:1   
เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจ านวน 3,511 ลา้นบาท (2560: 2,076 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 774 ลา้นบาท 2560: 
908 ลา้นบาท) 

28. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีโรงเรือนและค่าบ ารุงทอ้งท่ีคา้งจ่าย 16,394 - - - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 111,533 92,013 75,429 63,276 
อ่ืน ๆ 24,466 27,128 16,411 13,408 
รวม 152,393 119,141 91,840 76,684 
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29. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 86,414 63,902 64,360 50,626 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  21,724 13,514 15,236 8,531 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,947 1,579 1,446 1,228 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจ่าย

ช าระผลประโยชน์ 12,474 - 10,124 - 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (481) - (277) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (288) - 169 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 2,003 - 1,439 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (746) 314 (597) 323 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,762 5,266 2,208 2,213 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (6,613) (164) (2,416) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 118,193 86,414 90,253 64,360 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนขาย 4,445 7,620 3,699 4,930 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 30,195 6,520 22,262 3,876 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 34,640 14,140 25,961 8,806 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดปั้นส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานจ านวน 0.7 ลา้นบาท (2560: 1 ลา้นบาท) เขา้เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ านวน 0.7 ลา้นบาท 2560: 1 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 
เป็นจ านวนประมาณ 3 ลา้นบาท (2560: จ านวน 7 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 2 ลา้น
บาท 2560: จ  านวน 2 ลา้นบาท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 12 ปี (2560: 12 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี 2560: 10 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.8 - 4.3 1.4 - 3.9 1.8 - 4.3 1.4 - 3.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30 
ราคาทองต่อน ้ าหนกั 1 บาท (บาท) 20,050 20,550 20,050 20,550 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9) 10 (6) 7 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  9 (8) 7 (6) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (9) 12 (6) 8 
ราคาทอง 2 (2) 1 (1) 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (7) 8 (5) 6 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  7 (7) 5 (5) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (8) 10 (5) 7 
ราคาทอง 2 (2) 1 (1) 
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 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 12 
ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 10 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกถือปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าวก่อนวนัท่ีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจะเร่ิมใชก้บัลูกจา้งของกลุ่ม
บริษทัตั้งแต่วนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 เป็นตน้ไป บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงบนัทึกผลกระทบจากการ
เป ล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับ รู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุน                   
ส าหรับปี 2561 

30.     ประมาณการหนีสิ้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

ประมาณการหน้ีสิน
ระยะยาว 

 ประมาณ                        
การค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     
ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

  
ประมาณการ 

 ลูกคา้ใหม่และ ค่าซ่อมแซมบา้น สาธารณูปโภค กองทุนนิติ  ตน้ทุนในการ 
 ค่าตอบแทนการซ้ือซ ้ า และห้องชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บา้น รวม ร้ือถอน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 106,719 35,255 82,445 14,228 238,647 32,185 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 73,356 25,685 2,229 4,062 105,332 2,063 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (24,859) (7,994) (12,398) - (45,251) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (38,058) (10,009) (48,594) (27) (96,688) - 
ตดัจ าหน่าย - - - - - (319) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 117,158 42,937 23,682 18,263 202,040 33,929 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 55,142 39,853 11,489 5,339 111,823 2,051 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (32,759) (9,706) (2,328) - (44,793) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (24,974) (6,742) - - (31,716) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 114,567 66,342 32,843 23,602 237,354 35,980 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

ประมาณการหน้ีสิน
ระยะยาว 

 ประมาณการ 
ค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     
ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

  
ประมาณการ 

 ลูกคา้ใหม่และ ค่าซ่อมแซมบา้น สาธารณูปโภค กองทุนนิติ  ตน้ทุนในการ 
 ค่าตอบแทนการซ้ือซ ้ า และห้องชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บา้น รวม ร้ือถอน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 106,719 12,659 72,059 1,966 193,403 28,797 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 73,356 9,899 2,000 1,786 87,041 1,812 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (24,859) (6,146) (6,535) - (37,540) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (38,058) (14) (48,594) - (86,666) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 117,158 16,398 18,930 3,752 156,238 30,609 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 55,142 11,851 9,830 4,876 81,699 1,811 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (32,759) (4,759) (1,953) - (39,471) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (24,974) (1,307) - - (26,281) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 114,567 22,183 26,807 8,628 172,185 32,420 

 ต้นทุนในการร้ือถอน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน เน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

31. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ายทุน 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (“หุน้กู”้) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556                         
และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558  

จ านวน วงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงิน
เทียบเท่าจ านวนดงักล่าว  

ประเภท ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทน                           
ผูถื้อตราสาร มีก าหนดวนัไถ่ถอนตราสารหรือไม่ก าหนดวนัไถ่ถอนตราสาร  

วธีิเสนอขาย เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ                
ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ียงัไม่ไดอ้อกตามการ
อนุมัติดังกล่าวข้างต้นจ านวนรวม 47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,523 ล้านบาท                
(2560: 109 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,569 ลา้นบาท) 
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 ยอดคงเหลือของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน วนัท่ีออกหุ้นกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายในการ 
ออกหุ้นกู้(1)  

คร้ังท่ี 1/2558 19 สิงหาคม 2558 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 9.00 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.88 ต่อปี 
ปีท่ี 26 - 50: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.63 ต่อปี 
ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.13 ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี 

1,000,000 1,000,000 40,844 

คร้ังท่ี 1/2559 12 พฤษภาคม 2559 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.26 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.01 ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี 

1,000,000 1,000,000 9,962 

คร้ังท่ี 1/2560 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.00 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.07 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.82 ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี 

770,000 770,000 7,034 

คร้ังท่ี 2/2560 16 มีนาคม 2560 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.00 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.07 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.82 ต่อปี 

230,000 230,000 2,060 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
คร้ังท่ี 1/2561               

(หุ้นกูชุ้ดท่ี 1) 
26 กนัยายน 2561 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.43 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.18 ต่อปี 

1,500,000 - 15,229 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
คร้ังท่ี 1/2561               

(หุ้นกูชุ้ดท่ี 2) 
5 ตุลาคม 2561 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.43 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.18 ต่อปี 

500,000 - 5,079 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
รวม   5,000,000 3,000,000 

 (1) ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูเ้ป็นค่าใชจ่้ายหลงัผลประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงน ามาบนัทึกหกัออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,000,000 
บวก: ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 2,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 5,000,000 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯจ่ายดอกเบ้ียของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ จ านวน 229 ลา้นบาท และ 188 ลา้นบาท ตามล าดบั  ซ่ึงแสดง
ภายใต้ “บัญชีเงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้” ใน                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุนท่ีออกเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุนชนิดระบุช่ือผูถื้อ     
ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผูถื้อแทนหุ้นกู้ ช าระคืนเงินต้นเพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกกิจการ        
หรือเม่ือบริษทัฯใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนดตั้งแต่ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป หรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยบริษทัฯมีสิทธิสะสมดอกเบ้ียจ่ายและเล่ือน
การช าระดอกเบ้ียเป็นวนัใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ กรณีท่ีบริษัทฯเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย                  
บริษัทฯห้ามประกาศหรือจ่ายเงินปันผล หรือช าระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใด ๆ แก่ผูถื้อ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกูห้รือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมี
สถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู ้และบริษทัฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึง
หลักทรัพยข์องบริษัทฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู้หรือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมี
สถานะทางกฎหมายดอ้ยกวา่หุน้กูโ้ดยมีค่าตอบแทน 

32. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน            
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

33. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนค่าท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 292,411 5,393,536 2,785,484 5,305,509 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 3,976,793 672,997 (459,447) (1,398,943) 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,982,841 1,582,297 1,115,727 859,012 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 143,133 126,540 87,812 81,582 
ค่าโฆษณา 354,089 352,035 263,571 274,144 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษา 286,909 123,406 134,638 95,510 
ค่าธรรมเนียมการโอน 39,531 74,812 16,579 47,046 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 195,103 297,247 104,756 188,956 
ค่านายหนา้ 475,427 320,386 284,805 260,290 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(โอนกลบั) 173,214 (307) (5,855) 5,855 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 195,100 - 
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34.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 148,474 369,826 66,258 275,993 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (52,989) 3,705 (3,030) 10,656 

ตดัจ าหน่ายหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ (474) (633) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 95,011 372,898 63,228 286,649 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัการประมาณการ
ตามหลกัคณิตสาสตร์ประกนัภยั 603 1,517 322 795 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,492,527 1,701,353 607,938 1,603,113 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 498,505 340,271 121,588 320,623 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 35) (604) (24,729) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 4,824 2,226 4,752 573 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (475,096) 30,938 (112,251) (51,102) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (13) (8,730) - (1,892) 
รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 6,080 34,059 193 15,787 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 3,092 5,087 - - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์ 44,770 (3,523) 46,326 2,660 
อ่ืน ๆ 13,453 (2,701) 2,620 - 

รวม (403,494) 32,627 (58,360) (33,974) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 95,011 372,898 63,228 286,649 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,768 2,768 898 898 
การปรับลดตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 6,651 7,981 6,811 7,981 
ส ารองการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 3,858 3,975 3,858 3,975 
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 2,914 - 2,914 
ค่าบริหารโครงการจ่ายล่วงหนา้ 4,040 - - - 
ค่าเช่าคา้งจ่าย 1,638 1,548 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,567 17,233 18,051 12,872 
ประมาณการหน้ีสิน 50,174 41,877 38,698 34,679 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 43,263 14,888 - - 
ตน้ทุนการกูย้มืของโครงการ 9,487 - - - 

รวม 145,446 93,184 68,316 63,319 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า 3,585 4,141 3,585 4,141 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 1,058 1,004 1,058 1,004 
ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ 7,281 7,778 - - 
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยหุ้น 2,469 - 2,469 - 

รวม 14,393 12,923 7,112 5,145 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 131,053 80,261 61,204 58,174 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 138,334 88,039 61,204 58,174 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (7,281) (7,778) - - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 131,053 80,261 61,204 58,174 

 ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการค านวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินคา้
คงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบญัชี บริษทัฯตดัจ าหน่ายภาระ
หน้ีสินดงักล่าวตามการตดัจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินคา้คงเหลือและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตาม
หน่วยของอาคารชุดท่ีไดจ้  าหน่ายและโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  านวน 304 ลา้นบาท (2560: 338 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
จ  านวน 248 ลา้นบาท 2560: จ านวน 16 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้ว่า บริษทัฯอาจไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ของรายการผลแตกต่างชัว่คราวใน
อนาคต และบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

31 ธนัวาคม 2561 - 109,834 - - 
31 ธนัวาคม 2562 12,223 12,223 - - 
31 ธนัวาคม 2563 46,446 46,446 - - 
31 ธนัวาคม 2564 80,274 79,096 - - 
31 ธนัวาคม 2565 25,997 25,433 - - 
31 ธนัวาคม 2566 18,595 - - - 
 183,535 273,032 - - 

35. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู ้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี             
58-2491-0-00-1 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5  ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 29 เมษายน 
2559) และในกรณีท่ีบริษัทดังกล่าวมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้               
นิติบุคคลน้ี อนุญาตให้บริษทัดงักล่าวน าผลขาดทุนดงักล่าวมาหักออกจากผลก าไรท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภายในเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ 

ในระหวา่งปี 2561 รายไดท้างภาษีของบริษทัยอ่ยตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมีจ านวน 32 
ลา้นบาท (2560: 689 ลา้นบาท) 

36. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และหารดว้ยจ านวน   
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,419,427 1,328,454 544,710 1,316,464 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    
           ลกัษณะคลา้ยทุน (239,304) (193,860) (239,304) (193,860) 
ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น  2,180,123 1,134,594 305,406 1,122,604 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.65 0.34 0.09 0.34 
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37. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้จดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วย
ธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้มีส่วนงานท่ีรายงาน
ดงัน้ี  

 - ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยทุ์กประเภท 

 - ส่วนงานบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานท่ีให้บริการรับจ้างบริหาร
โครงการแก่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 - ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

 - ส่วนงานอ่ืน ได้แก่ การให้บริการเก่ียวกับสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซ้ือขายและจดัหา         
ผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ     
เป็นตน้ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ      
สินทรัยพร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ บริษทัย่อยและการร่วมค้าบริหารงานด้านการ
จดัหาเงินซ่ึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายไดท้างการเงินและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน
รับเหมา
ก่อสร้าง ส่วนงานอ่ืน 

รวมส่วนงาน    
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ี
บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย  8,316 - - - 8,316 - 8,316 

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  (30) - (93) 784 661 (19) 642 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน
รับเหมา
ก่อสร้าง ส่วนงานอ่ืน 

รวมส่วนงาน    
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ี
บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย  4,430 - - - 4,430 - 4,430 

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  (29) - 8 176 155 1 156 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้น
รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบั
หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

38. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ  บ ริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯและ     
บริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 23 ล้านบาท (2560: 16 ล้านบาท)                    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ลา้นบาท 2560: 13 ลา้นบาท) และรับรู้เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์
จ  านวนเงิน 2 ลา้นบาท (2560: 2 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท 2560: 1 ลา้นบาท) 
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39. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2560 283,301 0.085 
เงินปันผลระหวา่งกาล  
   ส าหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 199,980 0.060 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  483,281 0.145 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2561 224,971 0.0675 

เงินปันผลระหวา่งกาล  
   ส าหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 383,291 0.1150 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  608,262 0.1825 

40. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

40.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ทีใ่ช้ในการด าเนินงานและบริการทีเ่กี่ยวข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของ
โครงการต่าง ๆ การติดตั้งสินทรัพยท่ี์ใช้ในการด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งในสกุลเงินบาทและ
เหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 3,810 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดบั (2560: 
3,140 ลา้นบาท)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 736 ลา้นบาท 2560: 1,265 ลา้นบาท)  

40.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจะซ้ือจะขายทีด่ินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินใหแ้ก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงิน 3,445 ลา้นบาท ภายใน
เดือนมกราคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 (2560: 7,121 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2561 ถึงมีนาคม 
2563) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,445 ลา้นบาท 2560: 4,421 ลา้นบาท) 

40.3 ภาระผูกพนัจากเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุนท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 18 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็น
จ านวนเงิน 2,498 ลา้นบาท (2560: 3,105 ลา้นบาท) 

40.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร 
อุปกรณ์และบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน           
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ปี 737 679 247 285 
   1 ถึง 5 ปี 1,044 1,337 502 608 
   มากกวา่ 5 ปี 4,648 4,559 383 383 

40.5 ภาระผูกพนัจากการพฒันาโครงการทีด่ าเนินการอยู่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุด      
พกัอาศยัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาจะซ้ือจะขายของโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวน 2,771            
ลา้นบาท (2560: 2,777 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 494 ลา้นบาท 2560: 1,044 ลา้นบาท) 

40.6  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือคืนทีด่ินระหว่างพฒันาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาขายท่ีดินระหว่างพฒันาโครงการพร้อมกบัการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท โดยบุคคลภายนอกดงักล่าว       
มีข้อตกลงกับบริษทัย่อยเพื่อให้บริษทัย่อยสามารถซ้ือท่ีดินดังกล่าวคืนได้ในอนาคตในราคารวม        
ไม่ต ่ากว่า 33 ล้านบาท ปัจจุบนัท่ีดินดังกล่าวยงัคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทัย่อย ดังนั้ น   
บริษทัยอ่ยจึงไม่บนัทึกรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายดงักล่าวในงบการเงิน 

 บริษทัย่อยยงัไม่ได้ซ้ือท่ีดินดงักล่าวคืน โดยท่ีดินดงักล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการ
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 

40.7 ภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 31 โดยเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกับดอกเบ้ียจ่ายสะสม ซ่ึงยงัไม่ถึงวนัถึงก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียเป็นจ านวน 42 ลา้นบาท (2560: 30 ลา้นบาท) 
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40.8 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระ            
การค ้าประกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูค้  ้าประกนั ค ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 2561 2560 2561 2560 
บริษทัฯ วงเงินกู้ยืมตามสัดส่วนใน

สญัญาค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

25,530 22,339 25,530 22,339 
บริษทัฯ วงเงินสินเช่ือการเติมน ้ ามนั บริษทัยอ่ย 4 4 4 4 
บริษทัยอ่ย หนงัสือค ้าประกนัท่ีออก

โดยธนาคาร 
บริษทัฯและการร่วมคา้ 

- 98 - - 
   25,534 22,441 25,534 22,343 

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัฯและบริษัทย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน     
   ตามสญัญา 487 368 343 323 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัสรรท่ีดิน     
   ใหมี้สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 621 490 349 292 
หนงัสือค ้าประกนัการช าระเงินคา่สินคา้ 4 4 4 4 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 24 37 9 25 
รวม 1,136 899 705 644 

40.9 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายเงินสนับสนุนการจดัตั้ งแหล่งเรียนรู้
ร่วมกบัหน่วยงานเอกชนจ านวน 13 ลา้นบาท (2560: 18 ลา้นบาท) 

40.10 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช าระ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 
601 ลา้นบาท (2560: 360 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีส่วนของเงินลงทุนอ่ืนท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 0.4 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: ไม่มี) 



ง บ ก า ร เ งิ น  | 290 

40.11 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม 413 ล้านบาท (2560: 301 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 288 ลา้น
บาท 2560: 174 ลา้นบาท) คดีส่วนหน่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 -  ในปี 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกนิติบุคคลอาคารชุดและเจา้ของห้องชุดในโครงการเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม 146 ลา้นบาท โดยกล่าวหาวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวปฏิบติัผดิสัญญาจะซ้ือ
จะขาย เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 โจทก์ไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขเพิ่มเติมค าฟ้องโดยลดค่าความ
เสียหายลงเหลือ 101 ล้านบาท และศาลชั้ นต้นได้พิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์เม่ือวนัท่ี                       
30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทกย์ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 

  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ศาลอุทธรณ์มีพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ โดยพิพากษา
ให้บริษทัย่อยดงักล่าวจดัหาท่ีจอดรถเพิ่มเติมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด หากไม่สามารถจดัให้ได ้
ให้บริษทัย่อยดงักล่าวชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเงินจ านวน 12.5 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 จนกว่า               
จะช าระเสร็จส้ิน และให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวใชค้่าธรรมเนียมศาลทั้งสองศาลแทนโจทก ์ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัยอ่ยยืน่ฎีกาและค าร้องขออนุญาตฎีกา และในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าแกฎี้กา และคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

  ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยได้ตั้ งประมาณการหน้ีสินบางส่วนส าหรับ          
ผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ตามความเห็นของ       
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 - ในปี 2560 บริษัทฯถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเก่ียวกับการปฏิบัติผิดสัญญาส าหรับความช ารุด
บกพร่องในอาคารชุดแห่งหน่ึงโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวน  133 ล้านบาท ปัจจุบัน             
ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเห็นวา่บริษทัฯมีโอกาสท่ีจะต่อสู้คดีไดบ้ริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี 

 - ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 การร่วมค้าแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์            
แอชตนั อโศก (“โครงการฯ”)ได้ยื่นข้อเสนอแก่ผูจ้ะซ้ือห้องชุดโครงการฯ (ซ่ึงมีมูลค่า 6,720   
ลา้นบาท) โดยการร่วมคา้ยนิยอมคืนเงินให้แก่ผูจ้ะซ้ือท่ีตอ้งการยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุด
โครงการฯ (“สัญญาฯ”) และหากผูจ้ะซ้ือไม่ยกเลิกสัญญาฯ การร่วมคา้จะให้ส่วนลด ณ วนัโอนท่ี
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินท่ีผูจ้ะซ้ือช าระมาแล้วทั้งหมดโดยไม่รวมเงินโอนกรรมสิทธ์ิงวด
สุดทา้ยและค านวณตามเง่ือนไขท่ีการร่วมคา้ระบุไวใ้นขอ้เสนอ หรือผูจ้ะซ้ือสามารถเปล่ียนการ
ขอรับโอนสิทธ์ิจากห้องชุดโครงการฯเป็นห้องชุดในโครงการอ่ืนได้ตามท่ีการร่วมคา้ก าหนด 
และในกรณีท่ีมีเหตุให้การร่วมคา้ไม่สามารถส่งมอบกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการฯไดภ้ายในวนัท่ี 
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26 มีนาคม 2562 การร่วมคา้จะจ่ายเงินชดเชยพร้อมเงินท่ีผูจ้ะซ้ือจ่ายช าระแลว้คืนใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ ซ่ึง
ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผลเน่ืองจากโครงการฯไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องท าให้การร่วมคา้ไม่
สามารถโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดไดใ้นเดือนมีนาคม 2561 โดยในปี 2559 และ 2560 เจา้หน้าท่ีรัฐ
และหน่วยงานรัฐไดถู้กสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนและสยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ์
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางตามล าดบั ซ่ึงโจทก์เรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิก
ถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) การอนุญาตให้ใช้ทางสาธารณะ และเพิกถอนนิติกรรม
ใดๆท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตให้โครงการใช้พื้นท่ีดินท่ีเวนคืนมาจากประชาชน และให้ระงบัการ
ก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมค้าและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อน
โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมคา้ จึงเรียกการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  

  ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนค าสั่งของ
กรุงเทพมหานครและให้กรุงเทพมหานครด าเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงทาง
กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) ให้แก่การร่วมคา้ 
และส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจดทะเบียนอาคารชุดและออกหนังสือ
กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงการฯให้กบัการร่วมคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 
และการร่วมค้าได้เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กับผู ้จะซ้ือตั้ งแต่วนัท่ี  15 มิถุนายน 2561                    
เป็นตน้ไป 

  ปัจจุบนั ทั้งสองคดีอยู่ในระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เท็จจริง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมาย
และฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัย่อยเห็นว่า  การก่อสร้างโครงการแอชตนั อโศกของ
การร่วมคา้นั้นไดด้ าเนินการก่อสร้างถูกตอ้งตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเช่ือมัน่วา่การ
ร่วมคา้และบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยจึงไม่ได้
บนัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี 

  อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี 2561 การร่วมค้าได้ประมาณการเงินชดเชยด้วยหลักความ
ระมดัระวงัจากการคาดว่าการร่วมคา้จะไม่สามารถส่งมอบกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการฯได้
ภายในวนัท่ี  26 มีนาคม 2562 และการร่วมคา้จะจ่ายเงินชดเชยโดยค านวณจากเงินท่ีผูจ้ะซ้ือจ่าย
ช าระแลว้คูณดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าสูงสุดของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงนบัจากวนัท่ี
การร่วมคา้ไดรั้บเงินพร้อมเงินท่ีผูจ้ะซ้ือจ่ายช าระแลว้คืนให้แก่ผูจ้ะซ้ือ ต่อมาในระหวา่งไตรมาส 2 
ปี 2561 การร่วมค้าได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) และด าเนินการจดทะเบียน
อาคารชุดและออกหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดห้องชุดของโครงการฯเรียบร้อยแลว้ท าให้สามารถ
โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูจ้ะซ้ือได ้ดงันั้น การร่วมคา้จึงเปล่ียนเง่ือนไขการประมาณการเงินชดเชย
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เป็นการใหส่้วนลด ณ วนัโอนท่ีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินท่ีผูจ้ะซ้ือไดช้ าระไวแ้ลว้กบัการร่วม
คา้ทั้งหมดโดยไม่รวมเงินโอนกรรมสิทธ์ิงวดสุดทา้ย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การร่วมคา้ไดป้ระมาณการเงินชดเชยแก่ผูจ้ะซ้ือและบนัทึกเป็นส ารอง
ค่าชดเชยในเบ้ืองตน้ไวใ้นงบการเงินของการร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท 

 - ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกกลุ่มผูซ้ื้อท่ีดินโครงการอ่ืน
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 106 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย
ดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาและข้อสัญญาท่ีไม่ เป็นธรรม เก่ียวกับการด าเนินการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของโครงการบา้นจดัสรรซ่ึงพฒันาโดยบริษทัย่อย ปัจจุบนั 
ศาลอุทธรณ์นดัฟังค าสั่งศาลว่าจะให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562  ทั้งน้ี 
ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เห็นว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
โอกาสท่ีจะต่อสู้คดีได ้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี 

 และเน่ืองจากผลของคดีฟ้องร้องบางคดีข้างต้นและคดีฟ้องร้องอ่ืน ๆ ยงัไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของบริษทัฯและบริษทัย่อยในขณะน้ี ดงันั้น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้น
บญัชี 

41. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
   เงินลงทุนชัว่คราว     
      เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 200 - 200 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,198 1,198 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   หุน้กูร้ะยะยาว - 11,485 - 11,485 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 949 949 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   หุน้กูร้ะยะยาว - 10,051 - 10,051 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
   เงินลงทุนชัว่คราว     
      เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 200 - 200 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 531 531 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   หุน้กูร้ะยะยาว - 11,485 - 11,485 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 479 479 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   หุน้กูร้ะยะยาว - 10,051 - 10,051 
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42. เคร่ืองมือทางการเงิน 

42.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินฝากสถาบนั
การเงินท่ีมีภาระค ้ าประกนั/เง่ือนไขการเบิก เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ตัว๋แลกเงิน หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินให้กู ้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 4,598 116 4,714 หมายเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 200 200 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 773 773 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั/       
 เง่ือนไขการเบิก - - 268 - 268 0.10 - 0.40 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ       
 จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,669 2,606 - - 5,275 6.00 
 2,669 2,606 4,866 1,089 11,230  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 5,672 - 5,672 หมายเหตุ 24 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,736 1,736 - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,498 9,982 - - 11,480 หมายเหตุ 26 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3 4 - - 7 0.25 - 11.55 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,244 - 1,244 หมายเหตุ 27 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 273 273 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - 230 230 - 
 1,501 9,986 6,916 2,239 20,642  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,733 330 2,063 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,072 1,072 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ       
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 762 - - - 762 หมายเหตุ 6 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั/       
 เง่ือนไขการเบิก - - 284 - 284 0.10 - 0.40 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ       
 จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,716 1,305 - - 4,021 6.00 
 3,478 1,305 2,017 1,402 8,202  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 1,499 - 1,499 หมายเหตุ 24 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,141 1,141 - 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,999 7,980 - - 9,979 หมายเหตุ 26 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8 5 - - 13 0.25 - 11.55 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 883 - 883 หมายเหตุ 27 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 236 236 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - 208 208 - 
 2,007 7,985 2,382 1,585 13,959  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3,865 47 3,912 หมายเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 200 200 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 387 387 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,609 - 15 - 5,624 หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั/       
 เง่ือนไขการเบิก - - 183 - 183 0.10 - 0.40 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,837 1,930 - - 3,767 6.00 

 7,446 1,930 4,063 634 14,073  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 900 - 900 หมายเหตุ 24 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,116 1,116 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย       
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,096 - 2,609 - 3,705 หมายเหตุ 6 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,498 9,982 - - 11,480 หมายเหตุ 26 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3 3 - - 6 0.25 - 11.55 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 24 - 24 หมายเหตุ 27 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 205 205 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - 216 216 - 
 2,597 9,985 3,533 1,537 17,652  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 953 154 1,107 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 862 862 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,393 - 5 - 5,398 หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั/       
 เง่ือนไขการเบิก - - 188 - 188 0.10 - 0.40 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,430 814 - - 3,244 6.00 

 7,823 814 1,146 1,016 10,799  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 669 669 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย       
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,045 - 2,656 - 3,701 หมายเหตุ 6 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,999 7,980 - - 9,979 หมายเหตุ 26 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6 5 - - 11 0.25 - 11.55 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 247 - 247 หมายเหตุ 27 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 187 187 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - 206 206 - 
 3,050 7,985 2,903 1,062 15,000  

 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 
หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียน                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ 166 - 32.6148 - 
 
 
 



ง บ ก า ร เ งิ น  | 298 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 
หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียน                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ 104 - 32.6148 - 

42.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กูร้ะยะยาว 11,480 11,485 9,979 10,051 

 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจ้าหน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

 ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

 ง) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

 จ) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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43. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.3:1 (2560: 1.2:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.4:1 (2560: 1.3:1) 

44. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

44.1 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 บริษทัฯขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอเอ็ม
เอช รัชดา จ ากดั บริษทั เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั บริษทั เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จ ากดั และบริษทั เอเอ็ม
เอช สุขุมวิท 8 จ  ากดั โดยขายให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนในสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในกลุ่ม
บริษทัดงักล่าวลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัการขายเงินลงทุนขา้งตน้ บริษทัฯพิจารณาแลว้วา่
บริษทัฯไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าวอีกต่อไป ท าให้บริษทัย่อยเปล่ียนสถานะจาก 
“บริษัทย่อย” เป็น “การร่วมค้า” ต่อมาการร่วมค้าดังกล่าวได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่ และบริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯแล้ว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

การร่วมคา้ 
ทุนจดทะเบียน

เดิม 
ทุนจดทะเบียน

ใหม ่
จ านวนหุน้สามญั

ท่ีออกใหม่ มูลค่าหุน้ 
มูลค่าหุน้                     
ท่ีเรียกช าระ 

จ านวนเงินค่าหุน้
เพิ่มทุนท่ีบริษทัฯ
ช าระตามสดัส่วน

การถือหุน้ 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (หน่วย) (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั(1) 0.1 321.5 3,214,000 100 100 164 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั(1) 0.1 575.0 5,749,000 100 100 293 
บริษทั เอเอม็เอช สุขุมวิท 59 จ ากดั(2) 0.1 575.0 5,749,000 100 87 255 
บริษทั เอเอม็เอช สุขุมวิท 8 จ ากดั(1) 0.1 115.0 1,149,000 100 100 59 

(1) การร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 
(2) การร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562 

44.2 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 245.1 ลา้นบาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 260.4 ลา้นบาท เป็น 505.5 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,450,950 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีบริษทัร่วมคา้ เป็นผูช้  าระหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเต็มจ านวนแลว้ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น โดยการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 
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44.3 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดังกล่าว 
จ านวน 3,058,317 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 18 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัฯแล้ว จ านวน 55 ล้านบาท  โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 

44.4 การร่วมคา้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงัน้ี 

(1) เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม
ส าหรับปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัรา 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท 
โดยมีก าหนดจ่ายวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

(2) เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทว ี
จ  ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม
ส าหรับปี 2561 คร้ังท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัรา 36.37 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 200 
ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

(3) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั ซ่ึง
เป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมส าหรับปี 
2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัรา 59.35 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท โดยมีก าหนด
จ่ายวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

44.5 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 42.5 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 510 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการลงทุนระยะยาว ซ่ึงบริษทัฯไดด้ าเนินการซ้ือหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 

44.6 ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลภายนอก
หลายฉบบัเป็นจ านวนเงินรวม 2,476 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้ช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวนเงิน 569             
ลา้นบาท คงเหลือภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายภายในเดือนสิงหาคม 2563 
เป็นจ านวนเงิน 1,907 ลา้นบาท 

44.7 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองต่างๆให้เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดงัน้ี 

(1) อนุมติัให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมในอตัรา 0.139 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 463 
ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

(2) อนุมติัใหเ้สนอการออกหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท  
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(3) อนุมติัให้เสนอการออกจ าหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนภายในวงเงินไม่เกิน 12,000 
ลา้นบาทหรือสกุลเงินอ่ืนในมูลค่าท่ีเท่ากนั 

45. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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