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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย 
 

วิสัยทัศน ์
สรา้งสรรคค์ณุภาพชวีิตเหนือระดบัวิถีแห่งคนเมอืง โดยการเดินทางที่สะดวกสบายดว้ยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
 
พันธกิจ 
เพราะนี่คือชีวิต...คืนเวลาใหก้ับคุณ ดว้ยที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น ปลอดภัย พรอ้มบริการที่ดีเยี่ยม บนท าเลทองที่ใครก็สามารถเป็น
เจา้ของได.้.. สนกุกบัการใชช้ีวิตที่ไดม้าก...และมากยิ่งกว่า 

ค่านิยมองคก์ร 
• มุ่งมั่น ท าดว้ยใจจรงิ  
• ซื่อตรง ท าดว้ยใจซื่อสตัย ์ 
• นอบนอ้ม ท าดว้ยใจเคารพ  
• สรา้งสรรค ์ ท าดว้ยใจพฒันาที่ไม่หยดุยัง้  
• เป็นเลิศ ท าดว้ยใจเตม็ก าลงั  

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส  าคัญเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัท และลักษณะการ
ประกอบธุรกิจระหว่างปี 2554 – 2556 ดงันี ้
 
ปี 2554 
เดือนเมษายน: 

- บริษัทไดร้บัรางวลัประกาศเกียรติคณุ “โครงการอสงัหาริมทรพัยด์ีเด่น พ.ศ. 2554” ส าหรบัโครงการมลัดีฟส ์บีช จากศูนย์
ขอ้มลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย Agency for Real Estate Affairs (AREA) 

เดือนพฤษภาคม: 
- บรษิัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั พรอ้มทัง้ปรบัมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้จากเดิมหุน้ละ 75 บาท เป็นหุน้ละ 

1 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้คงเดิมเท่ากบั 187.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 187,500,00 หุน้ 

เดือนมิถนุายน: 
- บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั เปิดจ าหน่ายหอ้งชดุพกัอาศยัในโครงการไอดีโอ มอรฟ์ 38 (Tower B) แอชตนั 

เดือนสิงหาคม: 
- ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2554 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทลดมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 

0.10 บาท และอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 12.5 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 125 ,000,000 หุน้ 
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม ส่งผลใหบ้รษิัทมีหุน้สามญัทัง้หมด 2,000,000,000 หุน้ 
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เดือนกนัยายน: 
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 ไดอ้นุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนจากเดิม 200.00 ลา้นบาทเป็น 

366.63  ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,666,300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท พรอ้มทัง้
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท จ านวนไม่เกิน 1,333,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชน (Initial Public Offering)  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (Right Offering) 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 133,300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนที่ไดจ้องซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทนุของบรษิัทที่เสนอขายต่อประชาชน (Initial Public Offering) 
 

ปี 2555 
เดือนกมุภาพนัธ:์ 

- บรษิัทเปิดจ าหน่ายหอ้งชดุพกัอาศยัใหม่อีก 4 โครงการ ซึ่งประกอบดว้ยคอนโดมิเนียม 5 ตกึ ภายใตแ้บรนด ์ “ไอดีโอ โมบิ” 
มลูค่าโครงการประมาณ 9,360 ลา้นบาท โครงการทั้ง 4 โครงการมีชื่อโครงการดังนี ้1. ไอดีโอ โมบิ สาทร 2. ไอดีโอ โมบิ 
พญาไท 3. ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 4. ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 

เดือนมิถนุายน: 
- บริษัทไดร้บัรางวลั “Top 10 Developer Awards” ในงาน BCI Asia Awards 2012 จาก บริษัท BCI Asia Construction 

Information จ ากดั โดยรางวลัดงักล่าวมอบใหแ้ก่บรษิัทผูพ้ฒันาที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการดีไซนแ์ละตกแต่ง
อาคารไดอ้ย่างสวยงามทนัสมยั และใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นี ้BCI Asia  เป็นบรษิัทท่ีท าหนา้ที่ในการใหข้อ้มลูดา้นธุรกิจการ
ก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งและเทคโนโลยีที่ใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสรา้งแก่ผูอ้อกแบบและผูผ้ลิตและพฒันาวสัดกุ่อสรา้ง ซึ่งมี
สาขาของบรษิัทกระจายทั่วโลก 23 สาขา 

เดือนสิงหาคม: 

- บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กองทุนทีเอ็มดับบลิว อนันดา จีเอ็มบีเอช (TMW) ซึ่งเป็นกองทุน
ต่างประเทศถือหุน้อยู่จ  านวนประมาณรอ้ยละ 49 ในการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของบรษิทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั
จาก TMW 

เดือนตลุาคม: 
- ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2555 มีมตินุมตัิใหบ้รษิัทยกเลิกการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบรษิัท จ านวน 333,300,000 หน่วย รวมถึงยกเลิกการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจ านวน 333,300,000 หุน้ และบรษิัทไดล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 33,330,000 บาท 
จาก 366,630,000 บาท เป็น 333,300,000 บาท โดยการตัดหุน้ที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทในส่วนของหุน้ส าหรบั
รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันัน้ บรษิัทคงเหลือเพียงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 
1,333,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน 
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เดือนธันวาคม: 
- บรษิัทน าหุน้สามญัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทโครงการ
บา้นจดัสรรระดบักลางราคาประมาณ 1 – 5 ลา้นบาท บรเิวณรอบสนามบินสวุรรณภูมิ ในรูปแบบของบา้นสไตลร์ีสอรท์ริม
ชายทะเล (Ananda Sea Sense) ภายใตช้ื่อ “อนนัดา”  

 
ปี 2556 

เดือนกมุภาพนัธ:์ 
- เปล่ียนชื่อบริษัท ศรีวารี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัท เฮลิกซ ์จ ากัด เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจ

รบัเหมาก่อสรา้งของบรษิัท ทัง้โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบา้นจดัสรร รวมถึงการตกแต่งภายใน 

เดือนมีนาคม : 
- เปิดตัวโครงการเอลลิโอ สุขุมวิท 64  ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสขุ และปุณณวิถี  ไม่เกิน 

600 เมตร  โดยมีมลูค่าโครงการ 1,491 ลา้นบาท  

เดือนพฤษภาคม: 
- บริษัทไดร้บัรางวลัจากงานประกาศผลสุดยอดรางวัลดา้นอสังหาริมทรพัยป์ระจ าภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค ( Asia Pacific 

Property Awards 2013) ซึ่งจดัโดย International Property Awards จ านวน 2 รางวลัใหญ่ ดงันี ้

1. คอนโดมิเนียมที่มีการตกแต่งภายในยอดเยี่ยม (Best Interior Design Show Home Thailand) จากการออกแบบหอ้ง

ขนาด 21 ตร.ม. ภายในโครงการ ไอดีโอ โมบิ   

2. โครงการแนวสงูที่มีการออกแบบดา้นสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม (Best High-rise Architecture Thailand)  

เดือนมิถนุายน:  
- บรษิัทไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd 

บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ ากัด (Mitsui Fudosan  Co.,Ltd ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น โดยบริษัททเขา้รว่มลงทุนในบริษัท อนันดา เอ็ม เอฟ เอเซีย จ ากัด ในสดัส่วน
รอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 900 ลา้นบาท โดยไดพ้ัฒนาโครงการแรก คือ โครงการ ไอดิโอ คิว จุฬา -สามย่าน มูลค่า
โครงการกว่า 6,734 ลา้นบาท มีหอ้งชดุรวมทัง้สิน้ 1,605 ยนูิต  

เดือนกรกฎาคม: 
- ออกและเสนอขายหุน้กู ้ จ านวน 2605 ลา้นบาท อาย ุ 1 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 5.2 บาทต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอน

เดือนกรกฎาคม 2557 ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2556  
- เปิดตวัโครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ คอนโดมิเนียมใกลร้ถไฟฟา้ BTS โพธ์ินิมิตร มลูคา่โครงการโดยรวม 3,628 ลา้นบาท  

เดือนสิงหาคม: 
− เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเอลลิโอ เดล เรย ์ ซึ่งใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข มูลค่า

โครงการโดยรวม 3,285 ลา้นบาท และโครงการไอดีโอ วุฒากาศ  ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ มูลค่าโครงการ

โดยรวม 2,121 ลา้นบาท  



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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เดือนกนัยายน:  
- บริษัทเริ่มจดักิจกรรมการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลอดปี 2556 สามารถสรา้งยอดขายใน

ประเทศสิงคโปร ์ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น กว่า 870 ลา้นบาท  

เดือนตลุาคม: 
- เปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมแบรนดไ์อดีโอ 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการไอดีโอ โมบิ จรญั-อินตอรเ์ชนจ ์อยู่ใกลร้ถไฟฟา้ใต้

ดินบางขนุนนท ์มมีลูค่าโครงการ 3,749 ลา้นบาท โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี อยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟา้ BTS ราชเทวี มลูค่า

โครงการ 2,010 ลา้นบาทและโครงการไอดีโอ จฬุา-สามยา่น อยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าใตด้ินสามยา่น ซึ่งมมีลูค่าโครงการสงู

ถึง 6,734 ลา้นบาท  

เดือนธันวาคม: 
- บริษัทแสดงเจตนารมยเ์ข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อมุ่งเน้นการริเริ่มและผลักดันให้
ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคญัของการต่อตา้นการทจุรติและรว่มมือกนัเพื่อใหเ้กิดการต่อตา้นการทจุรติในวงกวา้ง 
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     100.00% 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     49.31% 

     99.98% 

     99.80% 

     100.00% 

     100.00% 

     100.00% 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ANAN) 

 

adc 

ผ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กลุ่มให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ กลุ่มไลฟ์สไตล ์

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 
(ADO) 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 
(AD2) 

 

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 
(Helix) 

 

บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั 
(IDC) 

 

บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซพ์ิ์ท)  จ ากัด 
(Agent) 

 

บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ทจ์ ากดั 

(Work) 

 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
(BD) 

 

บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 
(PCO) 

 

 บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 
(BN) 

 

     99.98%      99.96% 

     99.78% 

บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั 
(BK) 

 

บริษัท พีระ อารท์ี คารท์ จ ากดั 
(BRT) 

 

     50.69% 

     45.00% 

     49.00% บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 
(AMF) 
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49% 51% 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 21 มกราคม 2557   บริษัทเพิ่มสดัส่วนเงินลงทุนในบรษิัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากัด จากเดิมที่ถือหุน้จ านวน      
4,410,000 หุน้ หรือรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ เป็นถือหุน้ในจ านวน 4,589,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51 
ของทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้   

 

 

 

 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) SEA Investment Five Pte. Ltd อื่นๆ 

บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั  



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทด าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบา้นจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ไดแ้ก่ 
จงัหวดันนทบรุี จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  บรษิัท
ไดพ้ฒันาโครงการคอนโดมิเนียม ชื่อ “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซึ่งมีความทนัสมยั และเนน้รูปแบบการใชช้ีวิต โดยเนน้ไปยงัผู้
ซือ้บา้นหลงัแรกและลกูคา้ที่เนน้ความสะดวกสบายและง่ายต่อการเดินทางในการเลือกที่พกัอาศยั 

 
บริษัทใหค้  าตอบส าหรบั "ชีวิตคนเมือง" แก่ผูอ้าศยัอยู่ในกรุงเทพฯ โดยสรา้งแบรนดท์ี่แข็งแกรง่ และประสบความส าเร็จใน
ตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  บริษัทเนน้การออกแบบที่ทนัสมยัและโดดเด่น เพื่อสรา้งความสนใจ
ต่อกลุ่ม "Gen C" ที่เนน้ "ความสะดวก" สามารถควบคุม "ค่าใชจ้่ายและเวลา" "วิถีการด าเนินชีวิตแบบสบายๆ" และการใช ้
"เงิน" อย่างชาญฉลาด 
 
จากรายงานของบริษัท ซีบี ริชารด์ เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด  (CBRE)  กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้น าด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรพัยช์ั้นน าประเภทคอนโดมีเนียมที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร ดว้ยส่วนแบ่งทางการตลาด ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2556 ตามอปุทานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและในอนาคต (อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการวางแผน)  
 
ตามรายงานในหัวขอ้ " State of the World’s Cities 2012/2013"  จากหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของสหประชาชาติ 
กล่าวไวว้่าประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลก าลงัเพิ่มขึน้ และคาดว่าจะยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในระยะสัน้และ
ระยะกลางต่อจากนี ้จากปี 2543 ถึงปี 2553 จ านวนประชากรของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึน้จาก 6.3 ลา้นคน เป็น 
7.0 ลา้นคน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 7.4 ลา้นคนในปี 2558 และ 8.5 ลา้นคนในปี 2568  และจากขอ้มูลกรมการปกครอง 
ความตอ้งการที่อยู่อาศยัเพิ่มขึน้จาก 3.9 ลา้นหน่วยในปี 2550 เป็น 4.7 ลา้นหน่วยในปี 2555 โดยคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่
อาศยัที่เติบโตเรว็ที่สดุ โดยจากปี 2552 ถึงปี 2555 ดว้ยอตัราการเจรญิเติบโตต่อปีเท่ากบัรอ้ยละ 6.2  
 
จากต าแหน่งผูน้  าทางการตลาด และสถิติที่ผ่านมาที่แข็งแกร่ง บรษิัทหวงัว่าคอนโดมิเนียมที่ตัง้อยู่บนท าเลที่ดีจะเป็นส่วน
ส าคญัของการเจรญิเติบโตของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ที่ที่อยู่ใกล้
กบัระบบขนส่งมวลชน นอกจากนีจ้ากขอ้มลูบริษัท ซีบี ริชารด์ เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด ไดร้ายงานว่าจ านวนผูโ้ดยสาร
ในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้จากจ านวนประมาณ 162,000 คนต่อวนัในวนัธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกว่า 
886,000 คน ในปี 2555 และ จากปี 2552 ถึง 2555 คอนโดมิเนียมที่ห่างจากสถานีขนส่งมวลชนในระยะ 300 เมตร มีอตัรา
การพกัอาศยั อยู่ที่รอ้ยละ 87.0 

 
จากขอ้มลูบรษิัท ซีบี รชิารด์ เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากดั ภายในปี 2560 มีการคาดการณว์่ากรุงเทพฯ จะมีระบบการขนส่ง
ที่ครอบคลุมระยะทางถึง 248 กิโลเมตร รวม 165 สถานี โดยเพิ่มขึน้กว่าเท่าตวัจากระยะทางที่ครอบคลุม จากขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 นอกจากนีร้ะบบขนส่งมวลชนที่มีการขยายตวัดงักล่าว บรษิัทคาดว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจอาศยั
อยู่ใกลก้ับสถานีขนส่งมวลชนมากขึน้ สอดคลอ้งกับความสะดวก และวิถีชีวิต บริษัทจึงมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
รอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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บริษัทใชรู้ปแบบธุรกิจที่มีการหมนุเวียนของสินทรพัยอ์ย่างรวดเร็ว โดยก่อนการซือ้ที่ดิน มีการศึกษาความเป็นไปได ้ทัง้ใน
ด้านท าเลที่ตั้ง การตลาด ก าหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ความหลากหลายของ
บุคคลภายนอก ร่วมกับบุคลากรภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการซื ้อ โดยที่ดินที่ ได้มามี
วตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาไดใ้นทันทีหรือในระยะเวลาอนัใกล ้(สามถึงหกเดือนหลังจากไดม้าเพื่อเปิดตวั) เพื่อที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้บริษัทในการออกแบบและการก่อสรา้ง บริษัทไดว้่าจ้างสถาปนิกและผู้รบัเหมาที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบคุคลภายนอก ซึ่งราคาค่าก่อสรา้งจะถกูก าหนดภายใตส้ญัญาการก่อสรา้งที่มีกบัผูร้บัเหมาหลกั 

 
ตัง้แต่ปี 2550 บรษิัทเปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมจ านวน 23 โครงการ อยู่ภายใตแ้บรนด ์ไอดีโอ จ านวน 20 โครงการ และ
ภายใตแ้บรนด ์เอลิโอ จ านวน 2 โครงการ ซึ่งเปิดตัวเมื่อมีนาคม 2556 และคอนโดมิเนียมระดับ Luxury แห่งหน่ึงชื่อ แอชตัน 
มอรฟ์ 38 ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดตวัคอนโดมิเนียมใหม่ จ านวน 8 โครงการในปี 2556  
 
นอกจากโครงการคอนโดมิเนียม บรษิัทยงัไดพ้ฒันาและขายโครงการบา้นจดัสรรอีกดว้ย โดยบริษัทไดเ้ปิดตวั 7 โครงการ
บา้นจดัสรรในย่านชานเมืองในบรเิวณใกลเ้คียงสนามบินสวุรรณภมูิ ภายใตแ้บรนด ์"อนนัดา SeaSense" ซึ่งต่อมาไดม้ีการ
เปล่ียนชื่อ และเปิดตวัขึน้ ภายใตแ้บรนด ์"เอโทล" เมื่อสิน้ปี 2555 นอกจากนี ้บริษัทยงัไดพ้ฒันาพรอ้มทัง้ขาย 3 โครงการ
บา้นจดัสรรใกลส้นามบินสวุรรณภมูิภายใตแ้บรนด ์"อนนัดา" และ "สิรนิดา" อีกดว้ย   
 
ในเดือนเมษายน 2556 บรษิัทไดเ้ริ่มก่อตัง้บรษิัทท่ีด าเนินการก่อสรา้งของบรษิัทเอง ภายใตช้ื่อ เฮลิกซ ์ซึ่งเป็นบรษิัทในเครือ  
คาดการณว์่าเฮลิกซ ์จะด าเนินการก่อสรา้งซึ่งมีสดัส่วนหนึ่งในสามของการก่อสรา้งโครงการบา้นจดัสรรของบริษัท และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ป็นบริษัทที่ใหบ้รกิารรบัเหมาหลกัส าหรบัโครงการคอนโดมิเนียมของบรษิัทอีกดว้ย (เฮลิกซ ์ไดร้บัการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการไอดีโอ วุฒากาศ) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑไ์ดด้ีขึน้ และเพื่อการจดัการพฒันาและการถ่ายโอนระยะเวลาของโครงการท่ีดีกว่า นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีบริการ
เพิ่มเติม ไดแ้ก่ บริการตัวแทนซือ้ขายอสังหาริมทรพัยผ่์านบริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากัด และบริหาร
โครงการผ่านบริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด  นอกจากนีบ้ริษัทยังด าเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักซึ่ง
รวมถึงการใหบ้รกิารโรงแรม และการพกัผ่อน พรอ้มส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกับ SEA Investment Five Pte Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อก่อตัง้บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด โดยบรษิัทไดถื้อหุน้รอ้ยละ 49.0 
และ SEA Investment Five Pte Ltd. ถือหุน้รอ้ยละ 49.0 และที่เหลืออีกจ านวนรอ้ยละ 2.0 ถือโดยนกัลงทนุรายย่อย โดยมี
วตัถปุระสงคข์องการรว่มทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสญัญารว่มทนุดงักล่าวนีม้ีส่วน
ช่วยใหบ้รษิัทเพิ่มสดัส่วนทางการตลาดรวมถึงสามารถจดัการกบัความเส่ียงโดยรวมได ้

 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ถือครองที่ดิน 9,452 ตารางเมตร มูลค่าจ านวน 1,417.8 ลา้น
บาท ตัง้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟใตด้ินสามย่านประมาณ 270 เมตร อยู่ในแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ ซึ่งใกล้
กับจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เพื่อพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมินียม ภายใตโ้ครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซึ่งเปิดตัว
โครงการในเดือนตุลาคม 2556 และได้ขายหมดภายในเดือนเดียว โดยคาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2559 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ในเดือนกนัยายน 2556 บรษิัทจดักิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศขึน้ครัง้แรกในสิงคโปรแ์ละฮ่องกง โดยสามารถสรา้ง
รายไดก้ว่า 870 ลา้นบาท ในการขายสองโครงการครัง้นีเ้ป็นกา้วแรกในการสรา้งแบรนด์ และช่องทางการขายในตลาด
ต่างประเทศ และบรษิัทคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะเป็นสดัส่วนที่ส  าคญัของรายไดร้วมของบรษิัท จากปัจจบุนัรายได้
ส่วนใหญ่มาจากลกูคา้ชาวไทย 
 

บรษิัทไดร้บัรางวลัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ากหลากหลายสถาบนั และไดร้บัรางวลัที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอีกดว้ย เช่น รางวัล  "โครงการอสังหาริมทรัพย ์ปี 2554 (ในระดับราคาปานกลาง)"  โดย
หน่วยงานดา้นอสังหาริมทรพัย ์ส าหรบัการพัฒนาโครงการมัลดีฟส์ บีช  รางวัล "นักพัฒนา 10 อันดับแรก” ที่ไดร้บัจาก
บริษัท BCI Asia Construction Information Company Limited  ในช่วงปี 2555 รางวัลส าหรบัการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศยัและ รางวลั  "Best High-Rise Architecture Thailand" ส าหรบัโครงการไอดีโอ มอรฟ์ 38 และ 
“Best Interior Design Show Home Thailand”  ส าหรับ C-21 Urban Pod ไอดีโอ โมบิ โดยเป็นรางวัลจาก Asia 

Pacific Property Awards ในปี 2556 

 

การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ ์

1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

1.1  โครงการคอนโดมิเนียม 

แผนท่ีตามดา้นล่างนี ้แสดงถงึที่ตัง้ของโครงการคอนโดมเินียมของบรษิัทในกรุงเทพมหานคร : 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ โดยมุ่งเนน้ไปที่การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า 
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัส่วนใหญ่ของบริษัทจะตัง้อยู่ติดหรือภายในระยะ 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด ์
"ไอดีโอ"  นอกจากนี ้บรษิัทยงัพฒันาคอนโดมิเนียมภายใตแ้บรนด ์"เอลลิโอ" ซึ่งตัง้อยู่ในระยะ ระหว่าง 301-600 เมตรจาก
สถานี โดยโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบรษิัท คือ ไอดีโอลาดพรา้ว 17 เปิดตวัในปี 2550 และไดเ้ปิดตวัอีก 22 
โครงการจนถึงปัจจบุนั  
 

บริษัทมีเป้าหมายเพื่อให ้"ค าตอบส าหรบัวิถีชีวิตคนเมือง" เพื่อผูพ้ักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะใช้
ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึน้ เพื่อเดินทางระหว่างที่อยู่อาศยักบัสถานท่ีท างาน และสถานที่ที่จดักิจกรรมสนัทนาการต่างๆ 
ทัง้นีโ้ดยรฐับาลคาดหวงัที่จะขยายเครือข่ายระบบขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันใหถ้ึง 165 สถานี ภายในปี 2560 เพิ่มเป็น 222 
สถานี ภายในปี 2562 และเพิ่มเป็น 254 สถานีภายในปี 2572 ตามรายงานของ บริษัท ซีบี รชิารด์ เอลลิส (ประเทศไทย) 
จ ากดั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 
 

ส าหรับแบรนด์หลักอย่างไอดีโอ กลุ่มเป้าหมายของบริษัท คือ ลูกค้า กลุ่ม "Gen C" ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษา 
ผูป้ระกอบการ และผูท้ี่มีรายไดป้านกลาง และผูท้ี่ตอ้งการความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ท  างาน สถานที่พกัผ่อน 
รบัประทานอาหาร ชอ้ปป้ิง และการใชช้ีวิต เป้าหมายของแบรนดเ์นน้ไปที่ "สะดวกสบาย" ความสามารถในการควบคุม 
"ค่าใชจ้่ายและเวลา"  "วิถีการด าเนินชีวิตแบบสบาย ๆ " และการใช ้"เงิน" อย่างชาญฉลาด 
 
ส าหรบัแบรนด ์ เอลลิโอ กลุ่มเปา้หมายจะเป็นลกูคา้ที่สนกุไปกบั "ชีวิตที่ง่าย" และเนน้แนวคิดการด าเนินชวีิตที่แสดงความ
เป็นตวัของตวัเอง ("เป็นคณุ") ชอบพบปะสงัสรรค ์ (“สงัคมง่ายๆ") ชอบการจดัการพืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ("พืน้ท่ีง่ายๆ") 
ชอบสถานท่ีที่สะดวก ("ท าเลงา่ยๆ") และการเชื่อมต่อกบัสถานรีถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไดง้า่ย ("การเชื่อมต่อง่าย") และมี
ความสะดวกในการใชจ้า่ย ("จ่ายง่ายๆ ") 
 

โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัททัง้หมด 

1. ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 

  

 

 

 

 

 

สถานที่ตัง้ ซอยลาดพรา้ว 17 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 2 อาคาร ๆ   ละ 8 ชัน้  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพรา้ว 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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2. ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 

 
 

3. ไอดีโอ มิกซ ์พหลโยธิน 

 
 

4. ไอดีโอ สาทร-ตากสิน 

 
 

5. ไอดีโอ คิว พญาไท 

 
 

 
 

สถานที่ตัง้ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 24 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน  

สถานที่ตัง้ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 23 ชั้ น  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย 

สถานที่ตัง้ ถนนกรุงธนบรุี แขวงบางล าภลู่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 27 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ธนบุรี 

สถานที่ตัง้ ถนนพญาไท แขวงทุ ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 38 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 30 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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6. ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง 

 
 

7. ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร 

 
 

8. ไอดีโอ มิกซ ์สุขุมวิท 103 

 
 

9. ไอดีโอ เวิรฟ์ สุขุมวิท 

 
 

 

สถานที่ตัง้ ซอยประชาราษฐรบ์  าเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 19 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง 

สถานที่ตัง้ ถนนกรุงธนบรุี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 2 อาคาร ๆ  ละ 8 ชัน้ 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 40 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ 

สถานที่ตัง้ ซอยอดุมสขุ 3 บ า งน า  ก รุ ง เ ทพ ฯ  
จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 2 อาคารๆ ละ 21 ชั้ น  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

สถานที่ตัง้ ถนนส ุข ุม ว ิท  แ ข ว งพ ระ โขน ง  เข ต ว ัฒ น า 
กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 30 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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10. ไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท 

 
 

11. ไอดีโอ เวิรฟ์ ราชปรารถ 

 
 

12. แอชตัน มอรฟ์ 38 

 
 

13. ไอดิโอ โมบิ พระราม 9 

 

สถานที่ตัง้ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ  
จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 2 อาคาร มี 18 ชั้ น  แ ล ะ  15 ชั้ น  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 30 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

สถานที่ตัง้ ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ   

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 34 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 10 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า  Airport Link 

ราชปรารถ 

สถานที่ตัง้ ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 2 อาคาร  มี 32 ชั้น และ 10 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ 

สถานที่ตัง้ ถนนพระราม  9 แ ข ว ง ห ้ ว ย ข ว า ง  เ ข ต
ห้ ว ย ข ว า ง  ก รุ ง เ ท พ ฯ  

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 28 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 80 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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14. ไอดีโอ โมบิ พญาไท 

 
 

15. ไอดีโอ โมบิ สาทร 

 
 

16. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 

 
 

17. เอลลิโอ สุขุมวิท 64 

 

สถานที่ตัง้ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 24 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีถไฟฟ้า 190 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท 

สถานที่ตัง้ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 31 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี 

สถานที่ตัง้ ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 2 อาคาร มี 23 ชั้ น  แ ล ะ  2 5  ชั้ น  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 32 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

สถานที่ตัง้ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 4 อาคารๆ ละ 8 ชั้ น  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

และปุณณวิถี  



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หนา้ 15 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 
 

18. ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ 

 
 

19. เอลลิโอ เดล เรย ์

 
 

20. ไอดีโอ วุฒากาศ 

 
 

21. ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ ์

 
 

สถานที่ตัง้ ถนนราชพฤกษ ์ แขวงบ ุคค โล  เขตธนบ ุรี
กรุงเทพฯ  

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 31 ชั้ น  
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 320 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS  

โพธิ์นิมิตร  

สถานที่ตัง้ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 8 อาคารๆ ละ 8 ชั้น 
ระยะทางจากสถานี
รถไฟฟ้า 

600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

สถานที่ตัง้ ถนนวุฒากาศ, กรุงเทพฯ 
จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 31 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 110 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS  

วุฒากาศ 

สถานที่ตัง้ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 80 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  

บางขุนนนท์ 
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22. ไอดีโอ คิว ราชเทว ี

 
 

23. ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน 

 
 

 

การพัฒนาการในปัจจุบนั 

ในปี 2556 บริษัทไดเ้ปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 5 โครงการ ภายใตแ้บรนด ์" ไอดีโอ "  ไดแ้ก่ โครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ  
โครงการไอดีโอ วุฒากาศ โครงการไอดีโอ โมบิ จรญั-อินเตอรเ์ชนจ์ โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี และโครงการไอดีโอ คิว 
จุฬา- สามย่าน  โดยโครงการไอดีโอ คิว จุฬา -สามย่าน ไดพ้ัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ SEA Investment 
Five Pte Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย บรษิัท มิตซุย ฟโูดซงั จ ากดั  ซึ่งโครงการเหล่านีค้าดว่าจะแลว้เสรจ็ในระหว่างปี 2557 ถึงปี 
2559 
 
นอกจากนี ้บริษัทยงัเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่อีก 2 โครงการ ภายใต ้ชื่อ  " เอลลิโอ”  ไดแ้ก่ เอลลิโอ สุขุมวิท 64 
และเอลลิโอ เดล เรย  ์ซึ่งตัง้ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 600 เมตร  
 
นอกจากนี ้บริษัทยังไดจ้ัดกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศ เริ่มเมื่อเดือนกันยายน ปี 2556 ซึ่งไดส้รา้งยอดขายใน 
สิงคโปร ์ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น กว่า 870 ลา้นบาท ตลอดปี 2556 
 
นี่คือกา้วแรกในการสรา้งแบรนดแ์ละสรา้งช่องทางการขายที่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการกา้วสู่ตลาด
ต่างประเทศอีกดว้ย และบริษัทคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส าคัญของรายไดโ้ดยรวมของบริษัท ซึ่ง
ขณะนีส่้วนใหญ่มาจากลกูคา้ชาวไทย 
 

 

สถานที่ตัง้ ถนนเพชรบ ุร ี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 37 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

สถานที่ตัง้ ถนนพระราม 4 แขวงบางร ัก  เขตบางร ัก 
กรุงเทพฯ 

จ านวนอาคาร / จ านวนชั้น 1 อาคาร 40 ชั้น 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 270 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน 
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    6 – 7 เดือน ถึงการเริ่มก่อสรา้งโครงการ 
                    3 – 6 เดือน 

รายละเอียดของโครงการทีเ่ปิดขายในปี 2556 
 

 
 

 
กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 
 

แผนภมูิขา้งล่างนี ้แสดงถงึระยะเวลาในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมของบรษิัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ :  (1)  ระยะเวลาเฉลี่ยตัง้แต่การพฒันาโครงการถึงการโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้ในส่วนของคอนโดแนวราบและแนวสงู 
 

บริษัทไดซ้ือ้ที่ดินผ่านบุคคลภายนอกผู้ซึ่งช่วยในการติดต่อซือ้ขายครัง้แรกกับผู้ตอ้งการขาย และเข้าหาเจ้าของที่ดินที่
ตอ้งการขายโดยตรง บรษิัทมีการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนด าเนินการเจรจาต่อรอง ซึ่งทีมงานในการซือ้ที่ดิน
ของบรษิัทจะประเมินจากความเป็นไปไดข้องโครงการและผลตอบแทนในการลงทุน ทัง้ยงัมีฐานขอ้มลูของเจา้ของที่ดินท่ีมี
ศกัยภาพอีกเป็นจ านวนมาก และยงัตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในการสรา้งเครือข่ายทางธุรกิจ และความสมัพนัธท์ี่ดีต่อ
ช่องทางทางการตลาด บริษัทมีทีมงานดา้นกฎหมายซึ่งท าหนา้ที่ในการศึกษาและการประเมินที่ดิน พิจารณากฎระเบียบ
และขอ้บังคับดา้นผังเมือง เพื่อเป็นการลดความเส่ียงก่อนที่จะซือ้ที่ดิน และขัน้ตอนสุดทา้ย ฝ่ายการเงินของบริษัทจะท า
หนา้ที่วิเคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงินของท าเลที่มีศกัยภาพและด าเนินการจดัหาแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน โดย
ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกัเป็นที่ส่วนบุคคลและมกัเป็นที่ตัง้ของอาคารท่ีมีมลูค่าไม่มากนกั หรือรา้นคา้ การ
ซือ้ขายที่ดินส่วนใหญ่จะด าเนินการผ่านการเจรจาต่อรองของทัง้สองฝ่าย หรือการประมลูในวงจ ากดั 

 

โครงการ เปิดขาย คาดว่าจะแล้วเสร็จปี จ านวนห้อง มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

แอชตนั มอรฟ์ 38 มีนาคม 2556 2556 341 2,922 

เอลลิโอ สขุมุวิท 64 มีนาคม 2556 2557 962 1,491 

ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ กรกฎาคม 2556  2557 1,339 3,628 

เอลลิโอ เดล เรย ์ สิงหาคม 2556  2557 1,630 3,285 

ไอดีโอ วฒุากาศ สิงหาคม 2556 2558 979 2,121 

ไอดีโอ โมบิ จรญั-อินตอรเ์ชนจ ์ ตลุาคม 2556  2558 1,196 3,749 

ไอดีโอ คิว ราชเทวี ตลุาคม 2556 2558 323 2,010 

ไอดีโอ คิว จฬุา-สามย่าน ตลุาคม 2556 2559 1,598 6,734 

    8 – 24 เดือน(1) 

ขัน้ตอนการขายถึงการก่อสรา้ง 
เงินสดหมนุเวียนส าหรบัการซือ้ที่ดิน 

การซือ้ท่ีดิน การขายและการตลาด การพฒันาโครงการ การโอน 

3 – 4 เดือน 

1.5 – 3 ปี 
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โดยปกติบรษิัทจะด าเนินการแต่งตัง้ผูร้บัเหมา เพื่อด าเนินงานก่อสรา้งโครงการหลงัผ่านการพิจารณาคุณสมบตัิของบริษัท
รบัเหมาตามเกณฑ์ก าหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา และขอ้มูลของบริษัท ตัง้แต่เดือนเมษายน 2556 บริษัทในเครือ
อย่าง บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากัด ไดเ้ริ่มใหบ้รกิารดา้นการก่อสรา้งในส่วนของโครงการบา้นจดัสรร และเป็นผูร้บัเหมาหลกัในการ
ก่อสรา้งโครงการไอดีโอ วฒุากาศ 
 
บริษัทพิจารณาก าหนดราคาขายของคอนโดมิเนียมจากตน้ทุนบวกดว้ยก าไรขั้นตน้ที่รอ้ยละ 35 โดยค านึงถึงกลุ่มลกูคา้
เป้าหมาย ท าเลที่ตัง้ และโครงการของผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นๆ ในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกนั และการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการ เพื่อบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 
หอ้งชดุส่วนใหญจะขายก่อนท่ีการก่อสรา้งโครงการเสรจ็สมบูรณ ์โดยลกูคา้จะผ่อนช าระเป็นงวดๆ ซึ่งใชก้ารช าระเงินมดัจ า
ล่วงหนา้ในจ านวนรอ้ยละ 5 ในวนัลงนามขอ้ตกลงสญัญาจะซือ้จะขาย และการช าระเงินเป็นงวดจ านวนระหว่างรอ้ยละ 0 
ถึงรอ้ยละ 10 ของราคาซือ้ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้งก่อนถึงวนัที่โอนหอ้งชุด ลกูคา้ส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 60 
จะขอสินเชื่อเพื่อซือ้คอนโดมิเนียม นอกจากนีบ้รษิัทยงัช่วยเจรจาใหไ้ดแ้พคเกจและกิจกรรมส่งเสรมิการขายรว่มกบัธนาคาร 
เพื่อจดัหาสินเชื่อใหก้บัลกูคา้ดว้ย 

 
ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทมีการส่ือสารผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ ์เว็บไซต ์และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบวช์ัวรใ์ห้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีย้ังมีการใชส่ื้ออิเล็คโทรนิกส ์
ไดแ้ก่ การโฆษณาทางอินเทอรเ์น็ต เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร ์(@ IDEO) และ ยทูปู  

 

1.2  โครงการบ้านจดัสรร 
 

โครงการบา้นจดัสรร ด าเนินการโดยบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ โครงการเนอราวาน่า 
เป็นโครงการบา้นจดัสรรสไตลร์ีสอรท์ชายทะเล ตัง้อยู่บนท าเลรอบกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนกั และ
อยู่ใกลส้นามบินสวุรรณภูมิ โดยชื่อของโครงการนีม้ีที่มาจากรีสอรท์ริมชายหาดที่ไดร้บัความนิยมในมัลดีฟส์  ฮาวาย และ
บาหลี  โครงการบา้นจัดสรรนี ้ไดม้ีการเปิดตัวใหม่ ภายใตแ้บรนด ์"เอโทล"  โดยแต่ละโครงการมีคลบัเฮา้ส์ส าหรบัอ านวย
ความสะดวก และเพื่อพักผ่อนส าหรบัผูพ้ักอาศัย  โดยมีราคาขายประมาณ 3 – 5 ลา้นบาทต่อหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดงัต่อไปนี:้ 
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1. โครงการลันตา รีสอรท์ไลฟ์ 

 

 
 
 
 
 

 
2. โครงการมัลดีฟส ์ปาลม์ 
 

 

 
   

 
 
 
 

 
3. โครงการไวกีกิ ชอร ์

 

 
   

 
 
 

สถานที่ตัง้ วงแหวนตะวนัออก อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว และบา้นแฝด 
พืน้ที่โครงการ 34-3-1 ไร่ 

สถานที่ตัง้ วงแหวนตะวนัออก อ าเภอบา งพลี  จังหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว และบา้นแฝด 
พืน้ที่โครงการ 80-1-34 ไร่ 

สถานที่ตัง้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว 
พืน้ที่โครงการ 38-1-45 ไร่ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หนา้ 20 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 
 

4. โครงการสิมิลนั รีฟ 

 

 
   

 
 
 
 

 
5. โครงการมัลดีฟส ์บชี 

 

 
   

 
 
 
 

 
6. โครงการบาหลี บีช 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตัง้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว 
พืน้ที่ 53-0-4 ไร่ 

สถานที่ตัง้ ถนนหนามแดง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว บา้นแฝด และทาวนเ์ฮาส ์
พืน้ที่โครงการ 116-1-5 ไร่ 

สถานที่ตัง้ ถนนอ่อนนชุ-ลาดกระบงั ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว บา้นแฝด และทาวนเ์ฮาส ์
พืน้ที่โครงการ 215-0-32 ไร่ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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7. โครงการจาวา เบย ์

 

 
   

 
 
 
 

 
 
กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร  
 

แผนภมิูขา้งลา่งนี ้แสดงถึงระยะเวลาในการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรของบริษัท 
                                                                                      5 – 7 เดอืน                                                        1 – 2 เดือน  

 
           โครงการบ้านจัดสรร                                          การพัฒนาโครงการ                                   การโอน                                                              

 
                                                                                                                                         การเปิดโครงการ 

 

 

ส าหรบัโครงการบา้นจดัสรร ผูร้บัเหมารบัผิดชอบการจดัซือ้วสัดกุอ่สรา้งหลกั ซึ่งราคาจะรวมตกลงไวใ้นสญัญาการก่อสรา้ง 
โดยบรษิัทมีความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูจ้ดัหาวสัด ุซึ่งช่วยใหส้ามารถซือ้วสัดุไดใ้นราคาที่เหมาะสม 

 
ในการพัฒนาโครงการบา้นจัดสรร โดยปกติบริษัทจะท าสญัญาว่าจา้งผูร้บัเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวัตถุประสงคใ์นการ
ส ารวจที่ดิน และเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น น า้ประปา และไฟฟ้า โดยจ านวนของผูร้บัเหมาส าหรบัการก่อสรา้ง
โครงการบา้นจดัสรรขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ใชใ้นการพฒันาโครงการจนเสร็จสมบรูณ ์นบัตัง้แต่เดือน
เมษายน 2556 บริษัท เฮลิกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไดเ้ป็นผูด้  าเนินการก่อสรา้งโครงการบา้นจดัสรรใหก้ับ
บริษัท โดยได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นผู้รบัเหมาหลักในการด าเนินการก่อสรา้งโครงการสิมิลัน รีฟ โครงการมัลดีฟส ์บีช 
โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย ์

 
บริษัทด าเนินธุรกิจในรูปแบบ "สรา้งและขาย" โดยราคาขายของแต่ละโครงการจะถูกก าหนดขึน้จากการส ารวจความ
ตอ้งการของตลาด ซึ่งน าไปเปรียบเทียบกับราคาขายของโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกันของบริษัทคู่แข่ง โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมการขาย การส่งเสริมการขาย  การประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกับสภาวะการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนั โดยบริษัท
ยงัคงเดินหนา้เปิดตวัโครงการท่ีอยู่อาศยัส าหรบัลกูคา้ดว้ยความเชี่ยวชาญอย่างแทจ้รงิในพืน้ที่ 

สถานที่ตัง้ ถนนกิ่งแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว 
พืน้ที่โครงการ 57-0-11 ไร่ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทก าหนดใหม้ีการช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ในจ านวนรอ้ยละ 5 ของราคาซือ้ขาย โดยเงินจ านวนที่เหลือก าหนดใหช้ าระ
เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิ โดยลกูคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทจ านวนรอ้ยละ 70 – 80 ที่ซือ้โครงการของบรษิัทใชบ้ริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศยักบัธนาคารท่ีทางบรษิัทไดม้ีการเจรจาในการจดัแพ็คเกจและโปรโมชั่นส าหรบัทกุโครงการท่ีมีการเปิดตวั 
 
โครงการบ้านจัดสรรอืน่ๆ  
โครงการบา้นจดัสรรของบริษัท ยงัรวมถึงการพฒันาที่ดินเปล่าส าหรบัสรา้งบา้น การก่อสรา้งบา้น และการขายบา้นพรอ้ม
ที่ดิน ซึ่งไดแ้ก่โครงการ "อนันดา" และ "สิรินดา" และรวมถึงโครงการอนันดา สปอรต์ไลฟ์ โครงการสิรินดา พรานาลี และ
โครงการสิรินดา พรานา โดยโครงการเหล่านีต้ัง้อยู่ใกลส้นามกอลฟ์ แหล่งชุมชน พรอ้มบริเวณสวน โดยมีรายละเอียดของ
โครงการดงันี ้: 
 
โครงการอนันดา สปอรต์ไลฟ์ 

 
 

โครงการสิรินดา พรานา 

 

 

 

 

โครงการสิรินดา พรานาลี 

 

 
 
 
 

 
 
 

สถานทีต่ัง้ 99 หมู่ 16 ต  าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว  การพฒันาทีด่ิน การก่อสรา้งบา้น  
พืน้ที่โครงการ 68-0-78.7 ไร ่

สถานทีต่ัง้ 88 หมู่ 17 ต  าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ การพฒันาที่ดนิ การกอ่สรา้งบา้น 
พืน้ที่โครงการ 8-0-36 ไร ่

สถานทีต่ัง้ 199 หมู่ 12 ต  าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ลกัษณะโครงการ บา้นเดี่ยว การพฒันาทีด่ิน การก่อสรา้งบา้น 
พืน้ที่โครงการ 7-0-39.6 ไร ่



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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1.3 ธุรกิจก่อสร้าง 

 
โครงการคอนโดมิเนียมและบา้นจัดสรร  
ตัง้แต่เดือนเมษายน 2556 บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากัด (เฮลิกซ)์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท ไดด้  าเนินการก่อสรา้งโครงการบา้น
จดัสรรของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสรา้ง
โครงการสิมิลนั รีฟ  โครงการมลัดีฟส ์บีช  โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย ์และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ 
วฒุากาศ 
 

เฮลิกซ ์ด าเนินงานดา้นโครงสรา้งและงานดา้นสถาปัตยกรรมที่ส  าคญัส าหรบัโครงการท่ีไดต้กลงท าสญัญาแลว้ และยงัท า
หนา้ที่เป็นผูร้บัเหมาช่วงส าหรบังานตกแต่งภายในส าหรบัโครงการต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากผูร้บัเหมาหลกัอื่นๆ ท่ีด าเนินงาน
เฉพาะในงานโครงสรา้งและสถาปัตยกรรม โดยบรษิัทมุ่งใชบ้ริการดา้นการก่อสรา้งผ่านทางบรษิัทรบัเหมาในเครือ เพื่อลด
ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษัทรบัเหมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว โดยเฮลิกซจ์ะช่วยเสรมิธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
และปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบรษิัทไดใ้นอนาคต  

 
 

2. ธุรกิจบริการทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

นอกจากธุรกิจหลกัดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ บริษัทยงัมีการด าเนินธุรกิจอื่นๆ อีก ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเสรมิการ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท  โดยไดแ้ต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทใน
เครือ 
 

 

2.1   บริษัท ดิเอเจ้นท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 
ช่วงปลายปี 2553 บรษิัทไดจ้ดัตัง้ บรษิัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั (ดเิอเจน้ท)์ เป็นบรษิัทย่อยที่ท  าหนา้ที่
ดา้นตวัแทนใหบ้รกิารในการซือ้ขาย หอ้งชดุพกัอาศยัในตลาดรอง และช่วยในการจดัหาผูเ้ชา่ใหแ้ก่เจา้ของหอ้งชดุ 

 
การใหบ้รกิารของดิเอเจน้ท ์ไม่จ ากดัอยู่เพียงโครงการของบรษิัทเท่านัน้ แต่มีเป้าหมายในการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นตวัแทนซือ้
ขายชัน้น าดว้ยความเชี่ยวชาญในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ใกลห้รือติดกับสถานีขนส่งมวลชน และมีเป้าหมายในการ
เป็นผูเ้สรมิสรา้งสภาพคล่องตลาดรอง เพื่อเป็นการรกัษามลูค่าการลงทนุของบรษิัทส าหรบัโครงการคอนโดมิเนียม 

 
2.2    บริษัท เดอะเวิรค์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท ์จ ากัด   
บรษิัท เดอะเวิรค์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด (เดอะเวิรค์) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปลายปี 2553  เพื่อใหบ้รกิารดา้นการบริหาร
โครงการประเภทคอนโดมิเนียมหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดในคอนโดมิเนียมใหแ้ก่ผูซ้ือ้เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจะช่วย
ด าเนินการบรหิารโครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกว่าผูพ้กัอาศยัในอาคารชดุจะจดัตัง้นิติบุคคลแลว้เสรจ็ ซึ่งการด าเนินการ
เช่นนี ้มีส่วนช่วยใหบ้รษิัทมีโอกาสในการส่งเสรมิแบรนดไ์อดีโอ และแบรนดเ์อลลิโอได ้ และเพื่อเป็นการรกัษามาตรฐานการ
ใหบ้รกิารระดบัสงูแก่ลกูคา้ โดยมีความมุ่งมั่นมอบการบริการที่มีคุณภาพสงู เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูอ้ยู่อาศยัที่มีต่อ
เดอะ เวิรค์ ในการมีส่วนรว่มกบับรษิัทในฐานะผูจ้ดัการบรหิารคอนโดมิเนียม   
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เดอะเวิรค์  ยงัท างานประสานกบัดิเอเจน้ท ์โดยเจา้ของหอ้งชุดที่มีความประสงคข์ายหอ้งชดุในตลาดรอง จะเลือกใชบ้รกิาร
ผูจ้ดัการบรหิารคอนโดในการใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกบัขัน้ตอนการขาย การท าหนา้ที่บรหิารโครงการของเดอะเวิรค์ จึง
มีส่วนช่วยในการแนะน าการใหบ้รกิารของดิเอเจน้ท ์ใหก้บับคุคลที่สนใจใชบ้รกิารของตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ 
 

เดอะเวิรค์ มุ่งมั่นใหบ้รกิารดา้นการอ านวยความสะดวกใหก้ับโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่โครงการของ
บรษิัทเท่านัน้ 

 
 
 

3. ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล ์
 
▪ ศูนยอ์อกก าลังการและร้านอาหาร 

บลูเด็ค สปอรต์คลับ 
ในปี 2552 บรษิัทไดเ้ริ่มใหบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักายภายใตช้ื่อ บลเูด็ค ซึง่ตัง้อยู่ที่ซอยกิ่งแกว้ 19 จงัหวดัสมทุรปราการ เป็น
การด าเนินงานของบรษิัท บลเูด็ค จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ใหบ้รกิารเชา่สถานท่ีเล่นกีฬา เช่น หอ้งออกก าลงักาย สระว่าย
น า้ สนามเทนนิส สนามแบดมินตนั สนามบาสเก็ตบอล และสนามฟตุซอล ชัน้เรยีนโยคะ ชัน้เรียนแอโรบิก นอกจากนีย้งัมี
บรกิารรา้นอาหารอิตาเลียน ชื่อ แบคโค ซึ่งอยูใ่นพืน้ท่ีสปอรต์คลบัอีกดว้ย 
 
สินค้าหรือบริการของบลูเด็ค ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการ
คอนโดมิเนียม การบริการสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตนี ้ช่วยส่งเสรมิแบรนดข์องบริษัทภายใตแ้นวคิด “ค าตอบของชีวิตคนเมือง” 
ใหก้บัลกูคา้ของบรษิัท 
 
▪ ธุรกิจสนามแข่งรถ 
บรษิัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั ("พีระ เซอรก์ิต วนั")  
บรษิัท พีระ คารท์ จ ากดั ("พีระ คารท์ ")  
บรษิัท พีระ อารท์ี คารท์ จ ากดั ("พีระ อารท์ี คารท์") 
 
ในปี 2552 บริษัทลงทุนในพีระ เซอรก์ิต วนั และพีระ คารท์ ซึ่งเป็นธุรกิจสนามแข่งรถ และธุรกิจสนามแข่งโก-คารท์ ภายใต้
ชื่อ พีระ อินเตอรเ์นชั่นนอล เซอรก์ิต ตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบุรี ห่างจากเมืองพทัยาประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนีบ้ริษัทยัง
ลงทุนในพีระ อารท์ี คารท์ ซึ่งด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่ และชิน้ส่วนอปุกรณย์านยนต ์ซึ่งถือเป็นส่วนสนบัสนุนของธุรกิจ
สนามแข่งรถ และธุรกิจการแข่งโกคารท์ ของพีระ เซอรก์ิต วนั และพีระ คารท์ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในปี 2556 ศูนยข์อ้มลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รียลเอสเตส แอฟแฟรส์ จ ากัด (AREA) 
ไดร้ายงานอปุทานท่ีเปิดตวัใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เป็นจ านวน 131,645 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29 จากปี 2555 
ที่มีจ านวน 102,080 หน่วย โดยคอนโดมิเนียมมีสดัส่วนสงูที่สดุ เท่ากับรอ้ยละ 64 ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2556 และ
หากคิดเป็นมลูค่าการเปิดโครงการใหม่ พบว่ามีจ านวน 385,447 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29 เช่นเดียวกนัจากปี 2555 ซึ่งมี
มลูค่า 299,892 ลา้นบาท ขณะที่ราคาเฉล่ียต่อหน่วยของโครงการท่ีเปิดใหม่ในปี 2556 ลดลงเล็กนอ้ยคิดเป็นรอ้ยละ 0.3 ณ 
สิน้ปี 2555 ที่ระดับ 2.937 ลา้นบาท เหลือ 2.928 ลา้นบาท จากการที่ผู้ประกอบการเน้นพัฒนาสินคา้ระดับปานกลาง
ค่อนขา้งถูกเป็นส าคญั โดยเฉพาะการพฒันาคอนโดมิเนียมต ่ากว่า 1 ลา้นบาท และ 1-2 ลา้นบาท ตามแนวรถไฟฟ้า และ
ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ บางใหญ่-บางซื่อ อ่อนนุช-แบริ่ง-สมุทรปราการ หมอชิต-สะพานใหม่ รงัสิต แอรพ์อรต์ลิง้ค์-
ลาดกระบงั ตลอดจนแหล่งงาน หรือสถานศกึษาเอกชน ที่ออกสู่เขตเมืองชัน้นอกมากขึน้ 
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 ทางดา้นอุปสงคห์รือยอดขายโดยรวม ในปี 2556 มีจ านวน 116,481 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 จากปี 2555 โดย
การเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากยอดขายจากคอนโดมิเนียมที่มีสดัส่วนถึงรอ้ยละ 63 รองลงมาเป็นทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยว 
รอ้ยละ 19 และรอ้ยละ 12 ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 6 มาจากที่อยู่อาศยัอื่นๆ ไดแ้ก่ บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์และ
ที่ดินจดัสรร 
 

 

จากการที่จ  านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2556 เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 29 ขณะที่อปุสงคโ์ดยรวมเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 8 จากปีก่อน
หน้า ส่งผลให้อุปทานคงเหลือทั้งตลาดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8 จากสิน้ปี 2555 ที่มีจ านวน 128,934 หน่วย เป็น 144,098 
หน่วย ณ สิน้ปี 2556 โดยคอนโดมิเนียมมีอุปทานคงเหลือเพิ่มขึน้มากที่สดุจากปี 2555 รองลงมาเป็นทาวนเ์ฮา้ส ์ขณะที่
บา้นเดี่ยวมีอปุทานลดลงเล็กนอ้ย โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้

- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลือมากที่สดุ ที่ระดบั 51,260 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.5 จากปีก่อนหนา้  
- ทาวนเ์ฮา้ส ์มีอปุทานคงเหลือรองลงมาในระดบั 44,639 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.6 จากปีก่อนหนา้ 
- บา้นเดี่ยว มีอปุทานคงเหลือลดลงรอ้ยละ 3.7  จากปีก่อนหนา้ เหลือ 37,361 หน่วย 
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ส าหรบัแนวโนม้ในปี 2557 นัน้ AREA ยงัรายงานว่าแนวโนม้การพฒันาคอนโดมิเนียม อาจจะชะลอความรอ้นแรงลงจาก
การท่ีมีการเปิดโครงการใหม่เป็นจ านวนมากในปี 2556 และส่วนใหญ่ที่เปิดขายโครงการใหม่นัน้ยงัไม่มีการก่อสรา้ง ขณะที่
ราคาที่อยู่อาศัยที่สรา้งใหม่มีแนวโน้มปรบัราคาสูงขึน้จากการหลายปัจจัย ไดแ้ก่ ตน้ทุนราคาที่ดิน ต้นทุนวัสดุก่อสรา้ง 
ตน้ทนุแรงงาน ผูป้ระกอบการขาดแคลนแรงงาน การก่อสรา้งล่าชา้โดยเฉพาะการพฒันาอาคารสงู 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ยังคงมีแผนกระจายการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 โดยเฉพาะจงัหวดัที่อยู่ในเขตพืน้ที่ติดต่อชายแดน ไดแ้ก่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา 
เชียงใหม่ เชียงราย เป็นตน้ ซึ่งท าใหร้าคาที่ดินปรบัตวัสงูขึน้ 

ส าหรับความตอ้งการซือ้โดยรวมในปี 2557 อาจชะลอตัวลงจากปี 2556 เล็กน้อย ทั้งนีข้ึน้อยู่กับปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 
รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 

นอกจากนี ้AREA คาดการณว์่ามลูค่าโครงการท่ีเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัในปี 2557 จะลดลงรอ้ยละ 30-40 
จากปี 2556 ที่เท่ากับ 385,000 ลา้นบาท หลงัจากในเดือนธันวาคม 2556 ที่มีเพียงโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หม่เพียง 30 
โครงการ จ านวน 4,438 หน่วย มลูค่าโครงการ 15,630 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม AREA ยังคงคาดการณว์่าโครงการที่เปิด
ใหม่ในต่างจงัหวดัในปี 2557 จะมีมลูค่าโครงการระหว่าง 330,000 -  340,000 ลา้นบาท 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลง 
โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทจึงไดก้ าหนดใหม้ี
ดูแลการบริหารความเส่ียงทั่ วองค์กร (Enterprise Risk Management) และการบริหารความเส่ียงโครงการลงทุน 
(Investment Project Risk Management) ภายใตก้ารควบคุมดูแลอย่างใกลช้ิดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
บริษัท (Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาปัจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในองคก์ร การจัดล าดับความเส่ียง 
การก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง รวมถึงมอบหมายผูร้บัผิดชอบใหม้ีการก าหนดมาตรการควบคุมและบริหาร
จดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้เพื่อใหบ้รษิัทสามารถบรรลเุป้าหมายและกลยทุธท์ี่ก าหนดไว ้ตลอดจนไดม้ีการ
พิจารณาทบทวนความเส่ียงของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 
 
ในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดน้ าเสนอผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทส าหรบั
ก าหนดนโยบายในการจดัการความเส่ียงและติดตามอย่างใกลช้ิด เพื่อใหค้วามเส่ียงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยตวัอย่าง
ปัจจยัความเส่ียงที่ส  าคญัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
1. ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษทัประกอบธุรกิจทีมี่การแข่งขนัสูง 

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลซึ่งเป็นพืน้ที่หลกัของบา้นและคอนโดมิเนียมของบริษัท โดยในปี 2555 มีจ านวนยูนิตบา้นและคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลออกใหม่ประมาณ 102,080 ยูนิต และเพิ่มขึน้อีกในปี 2556 จ านวน 131,645 ยูนิต ซึ่งการ
เพิ่มขึน้ของอปุทานดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการแข่งขนั (แหล่งขอ้มลู AREA) 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงสภาวะการแข่งขนัที่เกิดขึน้มาโดยตลอด จึงใหค้วามส าคัญดา้นการพฒันาคุณภาพของ
โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบา้นจดัสรร เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคทัง้ในเรื่องท าเล
ที่ตัง้โครงการที่เหมาะสม การออกแบบที่ดี และการก าหนดราคาที่ดี นอกจากนีบ้รษิัทยงัพฒันาการใหบ้รกิารก่อนและหลงั
การขายอย่างต่อเนื่องอีกดว้ย นอกจากนีบ้รษิัทประสบความส าเรจ็ในการสรา้งแบรนด ์และชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัอีกดว้ย 
 

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาทีด่ินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

บริษัทไม่มีนโยบายถือครองที่ดินเปล่าที่ไม่พรอ้มอย่างทนัท่วงทีส าหรบัการพัฒนา เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระตน้ทุนทาง
การเงินในท่ีดินที่ยงัไม่พรอ้มส าหรบัการพฒันา ดงันัน้ หากบรษิัทไม่สามารถซือ้ที่ดินที่เหมาะสมส าหรบัพฒันาโครงการได้
จะท าใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยล์ดต ่าลง ตลอดจนอาจจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงของ
การไม่สามารถซือ้ที่ดินตามขนาดและราคาไดต้ามแผนการลงทุนที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนในการ
ลงทนุ หรือผลการด าเนินงานของบรษิัทได ้ 
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ในการบริหารปัจจยัเส่ียงดงักล่าว บรษิัทจึงวางแผนในการจดัซือ้ที่ดินใหเ้พียงพอต่อแผนลงทุนของบรษิัทในรอบระยะเวลา 
12 เดือนขา้งหนา้ ในการพัฒนาโครงการประมาณ 2-3 ปี และศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเบือ้งตน้ประกอบการ
พิจารณาที่ดินแต่ละแห่งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยเนน้เลือกท าเลที่อยู่ใจกลางเมือง ตามระบบขนส่งมวลชน
ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมไปถึงย่านชุมชนและเมืองส าคญัต่างๆ ส าหรบัการพฒันาโครงการบา้นเดี่ยวและทาวนเ์ฮาส ์
นอกจากนี ้บรษิัทไดส้รา้งเครือข่ายนายหนา้สรรหาที่ดินเพื่อเพิ่มโอกาสในการคดัสรรท่ีดินในอนาคตอีกดว้ย  
 

3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มตน้ทนุการก่อสร้างทีสู่งขึน้ 

จากการที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยม์ีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะหลายปีที่ผ่านมาและดว้ยนโยบายการปรบัเพิ่ม
อตัราค่าแรงขั้นต ่าของรฐับาล ส่งผลกระทบใหต้น้ทุนการก่อสรา้งสงูขึน้อย่างต่อเนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มขึน้และราคาวัสดุ
ก่อสรา้งที่ปรบัตวัสงูขึน้ 
 
ในปี 2556 ดชันีราคาวสัดกุ่อสรา้งเฉล่ีย 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน 2556) เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 สงูขึน้
รอ้ยละ 0.8 (แหล่งขอ้มลู ส านกัดชันเีศรษฐกิจการคา้ ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย)์ จากการปรบั
ราคาขึน้ของวสัดกุ่อสรา้งหลกั เช่น หมวดผลิตภณัฑค์อนกรีตสงูขึน้รอ้ยละ 4.8 หมวดซีเมนตป์รบัราคาสงูขึน้รอ้ยละ 6.5 
และหมวดวสัดกุ่อสรา้งอื่นๆ ปรบัราคาสงูขึน้รอ้ยละ 2.5 
 
บริษัทใหค้วามส าคญัในการติดตามราคาวสัดุก่อสรา้งและค่าแรงอย่างใกลช้ิด โดยบริษัทประเมินตน้ทุนค่าก่อสรา้งและ
ค่าใชจ้่ายในการจัดท าโครงการทั้งหมดตั้งแต่ในช่วงศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนเพื่อสะทอ้นตน้ทุนทั้งหมดและ
พิจารณาราคาขายที่เหมาะสม นอกจากนี ้ในการว่าจา้งผูร้บัเหมาในแต่ละโครงการ บริษัทจะพิจารณาว่าจา้งผูร้บัเหมาที่
เป็นพันธมิตรเป็นล าดบัแรกภายใตง้บประมาณตามแผนการลงทุน และแต่ละโครงการจะก่อสรา้งโดยผูร้บัเหมาเพียงราย
เดียวและท าสญัญาการก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) ส่งผลใหก้ารควบคุมตน้ทุนค่าก่อสรา้ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส าหรบัวสัดุก่อสรา้งบางรายการที่บริษัทจดัซือ้เอง บรษิัทมีการวางแผนการสั่งซือ้วสัดุก่อสรา้งส าหรบัแต่ละโครงการอย่าง
เป็นระบบล่วงหนา้ และจดัซือ้กับผู้ผลิตโดยตรงหรือผูจ้ดัจ าหน่ายที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท โดยจดัใหม้ีการประกวดราคา 
เปรียบเทียบคุณภาพวสัดุ และเลือกวสัดุที่เหมาะสมที่สดุ และก าหนดราคาส่งมอบวัสดุก่อสรา้งไวล่้วงหนา้ เพื่อลดความ
เส่ียงในการปรบัราคาเพิ่มขึน้ของวสัดกุ่อสรา้งในอนาคต 
 

4. ความเสี่ยงเร่ืองการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ 

ปัญหาการขาดแคลนผูร้บัเหมาและแรงงานฝีมือยงัคงเป็นความเส่ียงส าหรบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์จากการเติบโต
ของภาคธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัยอ์ย่างต่อเนื่องซึ่งท าใหใ้นปี 2556 มีโครงการบา้นและคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้ยงัมีงานก่อสรา้งโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรฐับาลจะเป็นแรงกดดนัต่อไป  
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ทัง้นี ้บรษิัทตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงดงักล่าว จึงไดจ้ดัตัง้บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งของตนเองภายใตช้ื่อ “บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากดั” 
รวมทัง้เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูร้บัเหมาพนัธมิตรรายอื่นอยา่งต่อเนื่อง เพื่อรกัษาผูร้บัเหมาและแรงงานท่ีมีคณุภาพ
ใหอ้ยู่กบับรษิัทต่อไป  
 
ส าหรบัการลดการใช้แรงงานดว้ยเทคโนโลยการก่อสรา้ง บริษัทไดป้รบัเปล่ียนวิธีการก่อสรา้งบางส่วนจาก “ระบบการ
ก่อสรา้งแบบดัง้เดิม” (Conventional Construction) มาเป็น “ระบบการก่อสรา้งดว้ยชิน้ส่วนคอนกรีตส าเรจ็รูป” (Precast 
Construction) โดยจะใชผ้นงัและชิน้งานส าเรจ็รูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ซึ่งช่วยใหบ้รษิัทลดการพ่ึงพาแรงงานลง 
และช่วยใหก้ารก่อสรา้งรวดเรว็ขึน้ แต่ยงัคงรกัษาคณุภาพไดต้ามมาตรฐานงานก่อสรา้ง  
 

5. ความเสี่ยงเร่ืองการขอความเหน็ชอบจากส านักวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

จากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส านักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มและยังไม่มีข้อก าหนดเรื่องการจัดท ามาตรการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างชดัเจน จึงท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียงหากโครงการของบริษัทไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านัก
วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือไดร้บัความเห็นชอบล่าชา้กว่ากรอบระยะเวลาที่วางไว ้ 
 
ในการจัดท ารายงานดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งขึน้ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูด้  าเนินการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิและ
รกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 รวมทัง้บรษิัทไดด้  าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทกุประการ  
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  สินทรัพยห์ลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสินทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

1. ต้นทนุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมลูค่าสทุธิตามบัญชีในงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2556 เท่ากบั 7,911.82 ลา้นบาท และมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มลูค่า (ลา้นบาท) 

ค่าที่ดิน 5,113.94 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 2,017.75 

ค่าบรหิารโครงการ 227.61 

บา้นตวัอย่าง 151.73 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 400.79 

รวมต้นทนุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 7,911.82 

 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์คงเหลือสุทธิตามบัญชีในโครงการ
เพื่อขาย ดังต่อไปนี ้

ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ พืน้ทีโ่ครงการ 
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ต้นทุนตามบัญชี 
(สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธ ์ ภาระผูกพัน 

1 ไอดีโอ มิกซ ์สขุมุวิท 103 อาคารชดุพกัอาศยั 7-3-40.0 1.56 

AD2 

ไม่มีภาระผกูพนั 
2 ไอดีโอ คิว พญาไท อาคารชดุพกัอาศยั 2-2-59.0 3.59 

3 ไอดีโอ เวิรฟ์ ราชปรารภ อาคารชดุพกัอาศยั 2-2-5.9 6.14 จดจ านองเป็นหลกัประกนั
สถาบนัการเงิน 4 ไอดีโอ มอรฟ์ 38 อาคารชดุพกัอาศยั 3-1-36.0 80.40 

5 เอลลิโอ สขุมุวิท 64 อาคารชดุพกัอาศยั 7-2-89.3 772.55 

บริษัท จดจ านองเป็นหลกัประกนั
สถาบนัการเงิน 

6 เอลลิโอ เดลเลย ์ อาคารชดุพกัอาศยั 16-2-17.7 713.12 

7 ไอดีโอ สาทร ท่าพระ อาคารชดุพกัอาศยั 4-3-32.2 802.56 

8 ไอดีโอ วฒุากาศ อาคารชดุพกัอาศยั 4-0-26.1 344.08 

9 ไอดีโอ โมบิ  
จรญั-อินเตอรเ์ชน้จ ์ อาคารชดุพกัอาศยั 5-3-68.0 780.86 

10 ไอดีโอ คิว ราชเทวี อาคารชดุพกัอาศยั 1-2-30.4 521.09 

11 ไอดีโอ โมบิ พญาไท อาคารชดุพกัอาศยั 1-2-77.0 440.96 

12 ไอดีโอ โมบิ สาทร อาคารชดุพกัอาศยั 2-2-05.5 455.04 

13 ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท  อาคารชดุพกัอาศยั 6-1-83.5 808.27 

14 ไอดีโอ โมบิ พระรามเกา้ อาคารชดุพกัอาศยั 3-2-85.0 644.41 
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ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ พืน้ทีโ่ครงการ 
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ต้นทุนตามบัญชี 
(สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

เจ้าของกรรม
สิทธ ์ ภาระผูกพัน 

15 สิรินดา พรานาลี ่ โครงการบา้นจดัสรร 0-3-13.7 4.36 BD จดจ านองเป็นหลกัประกนั 
สถาบนัการเงิน 2 แห่ง 16 อนนัดา สปอรต์ไลฟ์ โครงการบา้นจดัสรร 1-3-71.9 18.18 บริษัท 

17 ลนัตา รีสอรท์ไลฟ์ โครงการบา้นจดัสรร 34-3-1 70.36 

ADO 
จดจ านองเป็นหลกัประกนั

สถาบนัการเงิน 
 

18 มลัดีฟ ปาลม์ โครงการบา้นจดัสรร 80-1-34 151.69 

19 ไวกิกิ ชอร ์ โครงการบา้นจดัสรร 38-1-45 159.31 

20 สิมิลนั รีฟ โครงการบา้นจดัสรร 53-0-4 197.23 
21 มลัดีฟ บีช โครงการบา้นจดัสรร 116-1-5 302.95 
22 บาหลี บีช โครงการบา้นจดัสรร 215-0-32 317.47 
23 จาวา เบย ์ โครงการบา้นจดัสรร 57-0-11 315.64 

รวมทัง้สิน้ 7,911,82  

 
 
2. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

อาคารส านกังานใหเ้ช่า 162.25 (12.13) 150.13 

รวม 162.25 (12.13) 150.13 

 
 
3. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์
 

ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์
ณ 31 ธันวาคม 2556 

กรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ เจา้ของ 200.74 ไม่มี 

อาคาร และสิ่งปลกูสรา้ง เจา้ของ 192.11 ไม่มี 

อปุกรณ ์ เจา้ของ 9.98 ไม่มี 

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใชส้  านกังาน เจา้ของ 40.15 ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ 40.61 เช่าซือ้รถยนตแ์ละรถตู ้12 คนั 

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้และก่อสรา้ง เจา้ของ 26.07 ไม่มี 

รวม  509.65  
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4. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
 (ล้านบาท) 

คอมพิวเตอรซ์อฟทแ์วร ์ 27.87 

สญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชดุที่ท  ากบัลกูคา้ 3.35 

ค่าสิทธิรอตดับญัช ี 0.65 

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ 27.45 

รวม 59.33 

 
 
 
เคร่ืองหมายบริการทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยไดด้  าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบรกิาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เคร่ืองหมาย
บริการ 

   

 
 

 

เจา้ของเครื่องหมาย บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท  บลเูดด็ จ ากดั 

ประเภทสินคา้ จ าพวก 36/1 จ าพวก 41/2 

อาย ุ
เครื่องหมายบรกิาร 

10 ปี  
ตัง้แต่  20 พ.ค. 47  
ถึง      19 พ.ค. 57 

10 ปี  
ตัง้แต่  26 พ.ค. 47  
ถึง      25 พ.ค. 57 

10 ปี  
ตัง้แต่  14 มิ.ย. 50  
ถึง       13 มิ.ย. 60 

10 ปี 
ตัง้แต่     22 พ.ค. 55 
ถึง         21 พ.ค. 65 

10 ปี 
ตัง้แต่     11 ส.ค. 53 
ถึง          10 ส.ค.63 

การต่ออาย ุ อาจต่ออายไุดท้กุๆ 10 ปี และตอ้งขอภายใน 90 วนัก่อนวนัสิน้อายุ 
 หมายเหต ุ /1  สินค้าจ าพวกท่ี 36 (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ) หมายถึง บริการจัดการด้าน

อสงัหาริมทรพัย ์

 /2  สินคา้จ าพวกท่ี 40 (ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) หมายถึง บริการสโมสรออกก าลงักาย
สถานบริการดา้นกีฬา 
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4.2   เงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทไดล้งทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามที่ปรากฎในขอ้ 6.2 โดยมีนโยบายการลงทนุ 
ดงัต่อไปนี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

• ธุรกิจหลกั หมายถึง ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
เช่น ธุรกิจเป็นนายหน้าอสังหาริมทรพัย ์ธุรกิจนิติบุคคลอสังหาริมทรพัย ์ธุรกิจรา้นอาหารที่เก่ียวข้องกับโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์ ธุรกิจสปอรต์คลบัที่เก่ียวขอ้งกับโครงการอสงัหาริมทรพัย ์เป็นตน้ หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็น
ธุรกิจหลกัหรือไม่นัน้ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของ คณะกรรมการบรษิัท  

• บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายการลงทนุ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้และมีเงินลงทุนในบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ู
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดและสัดส่วนเงินลงทุนทั้งหมด 
จนกระทั่งบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากัด ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดใหแ้ก่ลูกคา้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 99.99 
ของจ านวนหอ้งชดุทัง้หมด ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่ด าเนินการใดๆ ใหม้ีสดัส่วนการถือหุน้และเงินลงทนุลดลงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 
99.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดและสดัส่วนเงินลงทนุทัง้หมด 

• บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ท่ีมีศกัยภาพในการเจรญิเติบโต และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 

• บรษิัทจะส่งตวัแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมของบริษัทดงักล่าว จ านวนกรรมการท่ีส่งเขา้
เป็น จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น  หรือหากไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ โดยมีเหตผุลอนัสมควร 

• การลงทุนร่วมกันกับพันธมิตรทางการเงิน (Financial investor) หรือพันธมิตรกลยุทธ์ (Strategic investor) บริษัท
จะตอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุบรษิัทรว่มลงทนุนัน้ๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้และการลงทนุ โดยบรษิัทก าหนดไวว้่ามลูค่า
เงินลงทุนในธุรกิจหลักทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วรวมกับส่วนเกิน 
(ส่วนลด) มลูค่าหุน้ของบรษิัท  

• บรษิัทจะลงทนุในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัทัง้หมดรวมกนัไดไ้ม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนเรียกช าระแลว้รวม
กบัส่วนเกิน (ส่วนลด) มลูค่าหุน้ของบรษิัท 

• การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการ
จัดซื ้อ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการ
จะตอ้งน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะ
ได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องการความเห็นจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก บรษิัทจะตอ้งด าเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้
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• การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการท่ีมิใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ และการช่วยเหลือทางการเงินจะตอ้งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทั้งประมาณการทางการเงิน และ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์ี่บริษัท คาดว่าจะไดร้บั และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งการความเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะตอ้งด าเนินการ
จดัหาจดัจา้งมาให ้

• บรษิัทจะเปิดเผยการลงทนุในธุรกิจใดๆ ทัง้ในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกัหรือไม่ใช่ธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการจดัซือ้ ขาย โอน 
หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรพัยใ์ดๆ และการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลกั โดยระบุถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความ
เส่ียงที่เก่ียวขอ้ง มลูค่าเงินลงทุน และสดัส่วนเงินลงทนุต่อทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบรษิัท ในแบบ 56-1 และ
รายงานประจ าปีที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยไม่มีคดีที่มีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยท์ี่สงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วน
ของผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวมของบรษิัท และไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และรบัจา้งบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

ทะเบียนเลขที่  : 0107554000119 

ทนุจดทะเบียน : 333,300,000 บาท 

ทนุช าระแลว้ : 333,300,000 บาท 

ประเภทและจ านวนหุน้ : หุน้สามญั จ านวน 3,333,000,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ : หุน้ละ 0.10 บาท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5)  

  ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

ที่ตัง้ส านกังานสาขา : เลขที่ 139/39–42 ชัน้ 11 อาคารเลครชัดาออฟฟิตคอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภิเษก 

แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : (662) 317-1155 

โทรสาร : (662) 317-1100 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideocondo.com/
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6.2   นิติบคุคลทีบ่ริษทัถือหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของนิติบคุคล ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2556 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท 
หุน้ 

มลูค่าหุน้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือครอง 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1. บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 

99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2317-1155 
โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทบา้นจดัสรร 
บริเวณสนามบินสวุรรณ
ภมิู 

สามญั 5 431,196,281 431,196,276 100.00 

2. บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2317-1155 
โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
ประเภทคอนโดมิเนียม
ติดสถานีระบบขนส่ง
มวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

สามญั 5 60,000,000 59,999,998 100.00 

3. บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 

99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2317-1155 
โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทบา้นจดัสรร 
บริเวณสนามบินสวุรรณ
ภมิู 

สามญั 100 7,000,000 6,999,994/1 
 

100.00 

4. บริษัท ดิเอเจน้ท ์ (พรอพเพอรต์ี ้ เอ็กซเ์พิรท์) 
จ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2655-1177 
โทรสาร 0-2317-1100 

ใหบ้ริการเป็นตวัแทนใน
การซือ้ขายหอ้งชดุ 
พรอ้มทัง้จดัหาผูเ้ช่าหอ้ง
ชดุ 

สามญั 100 12,000 11,998 99.98 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท 
หุน้ 

มลูค่าหุน้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือครอง 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

5. บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2697-3300 
โทรสาร 0-2697-3311 

ใหบ้ริการรบัจา้งบริหาร
โครงการแก่นิติบคุคล
บา้นจดัสรร และนิติ
บคุคลอาคารชดุ 

สามญั 100 10,000 9,998 99.98 

6. บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 

193/47 อาคารเลครชัดาออฟฟิตคอมเพล็กซ ์
ชัน้ 12 A ถนนรชัดาภิเษก แขวง/เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์0-2697-3380-4 
โทรสาร 0-2697-3385 

รบัเหมาก่อสรา้ง สามญั 100 892,000 891,998 100.00 

7. บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2317-1155 
โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 100 1,000 998 99.80 

8. บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

189 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2762-0330 
โทรสาร 0-2762-0204 

ศนูยอ์อกก าลงักายแก่
สมาชิก และด าเนิน
ธุรกิจรา้นอาหาร 

สามญั 100 2,330,000 2,329,000 99.96 

9. บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2762-0330 
โทรสาร 0-2762-0204 

ใหบ้ริการเช่า
สนามแข่งรถ ช่ือว่า 
สนามพีระ เซอรก์ิต ใกล้
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

สามญั 100 450,000 449,000 99.78 

 



 

 
บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หนา้ 40 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 
 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท 
หุน้ 

มลูค่าหุน้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือครอง 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

10. บริษัท พีระ คารท์  จ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2762-0330 
โทรสาร 0-2762-0204 

ใหบ้ริการเช่า
สนามแข่งรถโก-คารท์ 

สามญั 100 365,000 179,993/2 49.31 

11. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 

99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์
ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบาง
พลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2762-0330 
โทรสาร 0-2762-0204 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 100 9,000,000 4,410,000 49.00 

12. บริษัท พีระ อารท์ี คารท์ จ ากดั 

99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์
ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบาง
พลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2762-0330 
โทรสาร 0-2762-0204 

จ าหน่ายอะไหล่รถโก-
คารท์ 

สามญั 100 2 0,000 9,000/3 45.00 

หมายเหต ุ  :  /1  บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั ถือหุน้โดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ วนั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ านวน 
6,999,994 หุน้ หรือรอ้ยละ 100.00  

               /2  บริษัท พีระ คารท์ จ ากัด ถือหุน้โดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) จ านวน 179,993 หุน้ หรือรอ้ยละ 
49.31 และถือหุน้โดยบริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ านวน 185,000 หุน้ หรือรอ้ยละ 50.69 

         /3  บริษัท พีระ อารท์ี คารท์ จ ากดั ถือหุน้โดยบริษัท พีระ คารท์ จ ากดั จ านวน 9,000 หุน้ หรือรอ้ยละ 45.00 
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6.3  บุคคลอ้ำงองิอืน่ๆ    

นำยทะเบียน 

▪ หุ้นสำมัญ  

 บรษิัท  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 
  เลขที่ 62  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์ 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259 

▪ หุ้นกู้บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2557  

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 333  ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2231-4333   โทรสาร 0-2231-4890 

 

ผู้สอบบัญช ี        

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท ส านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั) 
เลขที่  193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวง/เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90 
1. นายโสภณ เพิ่มศิรวิลัลภ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
3. นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496  

 

ทีป่รึกษำกฎหมำย  

บรษิัท วีระวงค.์ ชินวฒัน ์และเพยีงพนอ จ ากดั 
เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

1. หลักทรัพยข์องบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน)  

▪ หุ้นสามัญ 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   

สญัลกัษณ ์ : ANAN 

ทนุจดทะเบียน : 3,333,000,000 บาท 

ทนุช าระแลว้ : 3,333,000,000 บาท 

มลูค่าหุน้ : หุน้ละ 0.10 บาท 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั  ไดอ้อกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจาก
หลักทรพัยอ์า้งอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรพัยอ์า้งอิงจ านวน 
138,659,200 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.16 ของทุนที่เรียกช าระแลว้ของบริษัท  ซึ่งผูถื้อ NVDR ดงักล่าวจะไดร้บั
ผลประโยชนจ์ากหุน้ของบริษัทที่น าไปอา้งอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ยกเวน้กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุน้ออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Delisting)  ดงันัน้  หากมีการ
น าหุน้ของบรษิัทไปออก NVDR  เป็นจ านวนมาก จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลใหสิ้ทธิในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้รายอื่นเพิ่มขึน้ อนึ่ง จ านวนหุน้ของบริษัทที่น าไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่งบริษัท
ไม่สามารถควบคมุได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่ www.set.or.th 

 
▪ หุ้นกู้ 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : หุน้กูบ้รษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2556 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2557   

สญัลกัษณ ์ : ANAN147A 
ประเภท : หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวน : 2,605 ลา้นบาท (จ านวน 2,605,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) 

อาย ุ : 1 ปี 

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 5.20 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

ก าหนดไถ่ถอน : วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ไม่มี 

หลกัประกนั : ไม่มี 

อนัดบัความน่าเชื่อถือ : “BBB-“  แนวโนม้อนัดบัความน่าเชื่อถือ “Stable”  โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั  
เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556 

http://www.set.or.th/
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2. ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อกลุ่มผูถื้อหุน้  จ านวนหุน้และสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสดุ วนัที่ 
16 สิงหาคม  2556 มีดงันี ้ 
 

ล าดับ รายชื่อผูถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มเรืองกฤตยา 1,972,330,700 59.17 

2 Morgan Stanley & Co. International Plc 211,512,300 6.35 

3 Nortrust Nominees Ltd. 180,057,300 5.40 

4 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 138,659,200 4.16 

5 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 78,556,600 2.36 

6 Nortrust Nominees Limited-NT0 Sec Lending Thailand 67,325,900 2.02 

7 กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ์ฟันด ์ 56,433,900 1.69 

8 Deutsche Bank Ag, London Prime Brokerage 25,245,500 0.76 

9 กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 24,269,600 0.73 

10 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากดั ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 

15,002,000 0.45 

รวม 2,769,393,000 83.09 

ทัง้นี ้กลุ่มเรืองกฤตยา ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อผูถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายชานนท ์ เรืองกฤตยา 1,770,998,400 53.13 

2 นางสาวพชัราวลยั  เรืองกฤตยา 100,000,000 3.00 

3 นางสาวณฐัวิภา  เรืองกฤตยา 96,250,000 2.89 

4 นางสาวมลลิกา  เรืองกฤตยา 3,700,800 0.11 

5 นายณฐัดนยั  เรืองกฤตยา 1,381,500 0.04 

รวม 1,972,330,700 59.17 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

▪ บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบรษิัท โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดเ้ป็น
ครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้นได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุคราวต่อไป 
 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การส ารอง
เงินไวเ้พื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 
 
จากผลด าเนินงานประจ าปี 2555 บรษิัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ จ านวน 141,674,327 บาท ซึ่งจดัสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ จ านวน 7,083,716 บาท   
และเนื่องจากบรษิัทตอ้งส ารองเงนิทนุไวข้ยายโครงการในอนาคต ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 
18 เมษายน 2556 จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลด าเนินงานปี 2555  

 

▪ บริษัทย่อย 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์ทู จ ากัด   

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 100 ของก าไร
สทุธิหลงัหักภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีจ้ะตอ้งพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและก าไรสะสมประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ 
 
ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด ครั้งที่  2/2556 เมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม 2556  มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วันที่  31 มีนาคม 2556  ที่มีจ านวน 
429,142,722.14 บาท ในอัตราหุน้ละ 7.00 บาท รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 420,000,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
97.87 ของก าไรสะสมทัง้หมด   

 

บริษัทย่อยอืน่ๆ   

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นัน้ ไม่มีการก าหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นรอ้ยละเท่าไร
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น 
พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบรษิัทย่อยนัน้ๆ เป็นตน้ 
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8.  การจัดการ    
 

โครงสร้างองคก์รของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
นายชานนท ์ เรืองกฤตยา 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
นายธัญลกัษณ ์ นนัทธ์นาวรสิร ิ

 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

ส านกัประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ที ่
สายงานการลงทนุ 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง 

ประธานเจา้หนา้ที ่
สายงานพฒันาธุรกิจ 

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน ์

ประธานเจา้หนา้ที ่
สายงานปฏบิตัิการเชิงพาณิชย ์ 
นายธัญลกัษณ ์ นนัทธ์นาวรสิร ิ

 
ประธานเจา้หนา้ที ่
สายงานการเงิน 

นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 

ประธานเจา้หนา้ที ่
สายงานบริหารทรพัยากรบคุคล 

และพฒันาองคก์ร 
นายลอยด ์วฒันโฆวรุณ 

 

ประธานเจา้หนา้ที ่
สายงานควบคมุการผลิต 
นายสนัทดั ณฎัฐากลุ 
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8.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท  
 
โครงสรา้งการจดัการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ
บรษิัท และคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ดงันี ้:- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรหิาร   
 
โดยที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจะตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ที่ ทจ.24/2551 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์(รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถ 
รวมถึงประสบการณก์ารท างานดว้ย 
 

1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการ  

2. นายนพพร เทพสิทธา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบ  

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ  

5. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการ  

6. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ กรรมการ  

7. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการ  

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการ  
 
โดยมีนางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เลขานกุารบรษิัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
 

▪ ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ก าหนดไวด้งันี ้ 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 
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2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบ วิสยัทศัน ์กลยทุธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบรหิารและ
ฝ่ายจดัการจดัท า 

3. ก ากับดแูลการบรหิารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบคุคล
ใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิัท 

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัใหม้ีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรบัรองงบการเงิน
ดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8. จัดใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรบัใชน้โยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นไดว้่าบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็น
ธรรม 

9. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีคณุสมบตัติอ้งหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต  าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

14. ส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทเขา้รว่มหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัทหรือ
บริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิไว ้

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน  
ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชานนท ์เรืองกฤตยา นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา  
นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ินางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษิัท 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 
 
โดยนายวิบูลย ์รศัมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้อ  านวยการส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

▪ ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดไวด้งันี ้

1.    สอบทานใหบ้รษิัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท  
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท  
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(ก)  รายการท่ีเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข)  การทจุรติ หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

หากคณะกรรมการของบรษิัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ภาวะการณ ์
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบรหิารความเส่ียง   

5. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบรหิารความเส่ียง 

โดยมี นางอมุาพร กติติภมูวิงศ ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีดงันี ้

1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบรหิารความเส่ียงเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนมุตั ิ

2. ติดตามการพฒันากรอบการบรหิารความเส่ียง 

3. ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ละประเมินความเส่ียง 

4. ประเมินแผนการจดัการความเส่ียงเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

6. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงที่ส  าคญั 

 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน 
ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ท าหน้าที่ เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงูของ
บรษิัท  

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการบรษิัทและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู  

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้
คณะกรรมการบรษิัทน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

 
5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
▪ ขอบเขตหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ก าหนดไว ้ดงันี ้ 

1. ก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่ก าหนด 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสรา้งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมขององคก์รโดยใชก้าร
ส่ือความไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอย่างสม ่าเสมอ  

3. ดแูลการด าเนินงานและกจิกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

4. ทบทวนหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ขอ้บังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรม
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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5. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการในรายงานประจ าปี 
6. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธก์ารก ากับดแูลกิจการของบรษิัท และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัท สู่สาธารณชนในวงกวา้ง รวมถึงการปรบัปรุงการเผยแพร่ขอ้มลูการก ากบัดแูลกิจการทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทในอนาคต 

 
6. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท ์เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบรหิาร  

2. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ กรรมการบรหิาร  

3. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบรหิาร  

4. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการบรหิาร  

5. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบรหิาร   

6. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร กรรมการบรหิาร   

โดยมี นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร  

 
▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร ก าหนดไว ้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงคก์ารประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี ้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อ บังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบรษิัทก าหนด นอกจากนี ้ใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ท่ีจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบ  

2. จดัท าวิสยัทศัน ์กลยุทธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดหนีสิ้นหรือภาระผกูพนัใดๆ ท่ีมีมลูค่าเกิน
กว่า 100 ลา้นบาท และมีระยะเวลาผูกพนัเกินกว่า 1 ปี ทัง้นี ้ในส่วนของหนีสิ้นหรือภาระผกูพนัใดๆ ใหร้วมถึงสินเชื่อ
โครงการท่ีบรษิัทท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ดว้ย 
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5. ใหค้ณะกรรมการบรหิาร รายงานผลการด าเนินงานในเรื่องและภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

5.2  รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบรษิัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร
มาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรหิารพิจารณาเห็นสมควร   

6. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหนา้ที่ของตนท่ีก าหนดในค าสั่งนี ้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเขา้รว่มประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุในอนัท่ีจะสามารถด าเนินการใดๆ ดงักล่าวได ้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดท้่านละ 1 
(หน่ึง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมีสิทธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หน่ึง) เสียง 

8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบรหิาร จ าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียง
ทัง้หมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหน่ึงจะเรียกใหม้ีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหนา้แก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหนา้ที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหด้  าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อใหด้  าเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบรหิารก็ได ้

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไว ้ทั้งนี ้การมอบหมายอ านาจ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง
ที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้
ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยของบรษิัท  
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 7. ผู้บริหาร  

ผูบ้รหิาร 4 อนัดบัแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มดีงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
ประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย ์ 

3. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการลงทนุ 

4. นางมณัทนา เอือ้กจิขจร ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงนิ 

5. นายเทด็ โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานพฒันาธุรกิจ 

6. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานควบคมุการผลิต 

7. นายลอยด ์วฒันโฆวรุณ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบรหิารทรพัยากรบคุคลและพฒันาองคก์ร  
 

▪ ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ก าหนดไวด้งันี ้

1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบดูแลเรื่องการด าเนินกิจการ และ/หรือ การ
บริหารงานประจ าวันของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคก์ารประกอบกิจการของบริษัท  ทั้งนี ้ในการบริหาร
กิจการของบริษัทดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บังคับ หรือค าสั่งใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารก าหนด 

2. น าเสนอวิสยัทศัน ์กลยุทธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน 
และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชนใ์นการจดัท าเรื่องดังกล่าวเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ /หรือ
คณะกรรมการบรษิัท  

3. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดหนีสิ้น
หรือภาระผกูพนัใดๆ ที่มีมลูค่าเกินกว่า 50 ลา้นบาท และมีระยะเวลาผกูพนัเกินกว่า 1 ปี ทัง้นี ้ในส่วนของหนีสิ้นหรือ
ภาระผกูพนัใดๆ ใหร้วมถึงสินเชื่อโครงการท่ีบรษิัทท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ดว้ย 

4. น าเสนอเรื่องที่ส  าคญัต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท  
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6. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรบัผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 
พิจารณากลั่นกรองและหาขอ้สรุป 

 

ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรพัย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับ
บรษิัท  หรือบรษิัทย่อยของบรษิัท ได ้

 

8. เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2556 ไดม้ีมติ
อนมุตัิแต่งตัง้ นางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เป็นเลขานุการบรษิัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 
โดยเลขานกุารบริษัท มีหนา้ที่หลกัคือการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ จดัการเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวขอ้ง และการประชุมผูถื้อหุน้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
รวมทัง้การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน
ประจ าปีของบรษิัท หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท าโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวัน
ท าการนบัแต่วนัที่บรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
 
▪ ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

1.    จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั   
(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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8.2 ค่าตอบแทน 

1.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

▪ กรรมการบริษัท 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2556 ไดม้ีมติเป็นเอกฉันทก์ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2556 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) (ปี 2555 ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาทถว้น)) 
 
โดยที่ ปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตาม
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และค่าเบีย้ประชมุ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้  

ประธานกรรมการบริษัท 150,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 50,000 5,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 30,000 - 

 
 

ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2556 
                หน่วย : บาท 

ชื่อ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

ค่าเบีย้ประชุม 

โบนัส คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการ 1,800,000 90,000 - - 25,000 5,000 375,000 

2. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

720,000 70,000 40,000 50,000 20,000 5,000 150,000 

3. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบ 600,000 85,000 35,000 55,000 - - 125,000 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 600,000 90,000 40,000 - 25,000 - 125,000 

5. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการ 360,000 - - - - - - 

6. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ กรรมการ 360,000 - - - - - - 

7. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการ 360,000 - - - - - - 

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการ 360,000 - - - - - - 

รวม 5,160,000 335,000 115,000 105,000 70,000 10,000 775,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการทัง้สิน้ 6,570,000 
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▪ ผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ปี 2556  

หมายเหต ุ ผูบ้ริหาร 2 ราย ในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย ์2 และประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานพฒันาระบบ  
ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานของบรษิัท มีผลตัง้แต่วนัที่ 27 ธันวาคม 2556 

 
2. ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ในระหว่างปี 2556 บรษิัทไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ใหผู้บ้รหิารของบรษิัท รวม 9 ราย เป็นจ านวน 865,896 บาท 

 

8.3  จ านวนบุคลากร 

จ านวนบคุลากรในบรษิัทและบรษิัทย่อย มีรายละเอยีดดงันี ้

บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 379 626 

บริษัทย่อย   

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 0 0 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั  0 0 

บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 0 0 

บริษัท ไอดีโอ คอนโด จ ากดั 0 0 

บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 85 134 

บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 39 54 

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 0 76 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 89 95 

บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั 6 4 

บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 8 8 
รวม 606 997 

 

 

 

 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 9 35,838,160 

โบนสั 9 9,183,214 

ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงาน 9 206,433 
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โดยบรษิัทมีจ านวนบคุลากรแบ่งตามสายงานหลกั ดงันี ้ 

สายงาน ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายปฏิบตัิการ   

     บา้นจดัสรร 39 75 
     คอนโดมิเนียม 119 220 
     อื่นๆ 41 51 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจดัซือ้จดัจา้ง  63 102 
ฝ่ายการเงิน 48 68 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 46 69 

ส านกังานบริหารและตรวจสอบภายใน 16 30 
ฝ่ายการลงทนุ 7 11 

รวม 379 626 
 

ผลตอบแทนรวมของบคุลากร 

ผลตอบแทนรวมของบคุลากรในบรษิัททัง้หมด ไดแ้ก่ เงินเดือน และโบนสัตามผลงาน  มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

เงินเดือน 174,981,159 256,770,048 

โบนสั 13,634,280 65,455,213 

ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงาน/1 4,897,612 7,675,108 

รวม 193,513,051 329,900,369 

หมายเหต:ุ  /1 ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าน า้มนั เบีย้ขยนั ค่าโทรศพัท ์ค่าที่จอดรถ เป็นตน้ 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

ปี 2556 นับเป็นปีแห่งการเติบโตของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  (มหาชน) ภายหลังการก้าวเข้าสู่ตลาด
หลกัทรพัยใ์นช่วงปลายปี 2555 จากเหตนุีเ้อง บริษัทจึงมุ่นใหค้วามส าคญักบัการสรรหาบคุลากร และการบรหิารทรพัยากร
มนุษยเ์ป็นหลกั ซึ่งในปี 2556 บรษิัทและบรษิัทย่อยไดร้บัพนกังานเพิ่มขึน้มากกว่าเดิมถึง 247 อตัรา เพื่อรองรบัการเติบโต
ของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง    

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาทุนมนุษยเ์ป็นความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขันที่ส  าคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงยึดมั่นในการ
เสรมิสรา้งรากฐานท่ีมั่นคงโดยอาศยัปัจจยัพืน้ฐานดงักล่าว ดงันัน้ ผูท้ี่มีศกัยภาพและประสิทธิภาพสงูทัง้ดา้นเทคโนโลยีและ
การบริหารจดัการองคก์รจะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัท รวมถึงการพฒันา
ภาวะผูน้  าใหเ้กิดขึน้ในทกุๆ ระดบัชัน้ ซึ่งถือไดว้่าเป็นส่ิงส าคญัต่อการขบัเคลื่อนใหบ้รษิัทไปขา้งหนา้เพื่อกา้วไปสู่เป้าหมาย
ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 
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ส าหรบัปี 2557 บรษิัทไดก้ าหนดเป้าหมายส าคญัในการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละพฒันาองคก์ร โดยมุ่งเนน้เรื่องการหล่อ
หลอมทัง้พนกังานเก่าและพนกังานใหม่ใหท้ างานอย่างเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การฝึกอบรมกระบวนการเชิงธุรกิจที่ส  าคญั
ต่างๆ และการสรรคส์รา้งวฒันธรรมการท างานใหม่  
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่  และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสรา้งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดว้ยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงไดม้ีการก าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยครอบคลมุ
หลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี ้
 
1.   สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของบรษิัท และการไดร้บัขอ้มลู
ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงมีนโยบายดงันี ้

1.1)  ใหบ้ริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหเ้พียงพอ ระบุวตัถุประสงค์
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง
ได ้บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดย
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัท ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม 

1.2)  มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท จะใชแ้ละจัดเตรียม
สถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่
เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 

1.3)  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดง
ความเห็น รวมทัง้การตัง้ค  าถามใดๆ ต่อที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่  โดยประธาน
กรรมการจะจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม กรรมการและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถาม
ในที่ประชมุดว้ย 

1.4)  ใหเ้พิ่มช่องทางในการรบัทราบขอ้มูลและข่าวสารของผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท โดยน าขอ้มูลและข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดไวท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนั
ประชุมล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวาระการประชุมไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น และ
มีเวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจรงิจากบรษิทั   

1.5) การจดบนัทึกรายงานการประชมุ ใหบ้นัทึกใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้น
รายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้บริษัทจะมีการบนัทึกวีดิทศันภ์าพการประชุมเพื่อเก็บรกัษาไว้
อา้งอิง นอกจากนี ้ใหน้ ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้แผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา รวมถึงส่ง
รายการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ 
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1.6)  เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการไดร้บัเงินปันผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปัน
ผล)   เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้เพื่อใหไ้ดร้บัเงินปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สญูหาย 
หรือส่งถึงผูถื้อหุน้ล่าชา้ 

ในปี 2556 บรษิัทส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในดา้นต่างๆ โดยในการประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ 2 ครัง้ในปีที่ผ่านมา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มี
ขอ้มูลและเวลาเพียงพอในเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชุม พรอ้มกับรายละเอียดขอ้มลูของแต่ละวาระ  รายงานประจ าปี ขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เก่ียวกับ
การประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือมอบฉนัทะของกระทรวงพาณิชยท์ี่ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใช้ไดท้ัง้แบบ ก. แบบ ข. ตามที่แนบใน
หนังสือเชิญประชุม และแบบ ค ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดที่เว็บไซตข์องบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกใหก้ับผูถื้อหุน้ในการมอบ
ฉนัทะ รวมถึงวิธีการมอบฉนัทะ ค าอธิบายถึงเอกสารหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม แผนที่ของ
โรงแรมอนัเป็นสถานที่จดัประชุม  ซึ่งทั้งหมดนีไ้ดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนา้ก่อนวัน
ประชมุ  
 
ในวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2556 วนัที่ 16 
สิงหาคม 2556 มีคณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม พรอ้มผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัท บรษิัท
ไม่ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยการใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ไม่เพิ่มหรือสลบัวาระการประชุม และ
ก่อนเริ่มการประชุมที่ประชุมไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และไดจ้ัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นไดแ้สดง
ความเห็น หรือซกัถาม ในแต่ละวาระอย่างพอเพียง โดยมีผูถื้อหุน้บางรายแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามในประเด็นท่ีสงสยั 
ซึ่งประธานในที่ประชุม กรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดต้อบขอ้ซกัถามจนเป็นที่พอใจ นอกจากคณะกรรมการบรษิัทจดัสรร
เวลาใหก้ับผูถื้อหุน้ในที่ประชุมแลว้  คณะกรรมการบริษัทยงัสนทนากับผูถื้อหุน้หลงัการประชุมเพื่อรบัฟังขอ้แนะน าและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 
บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งขอ้ซักถามในแต่ละวาระอย่าง
ละเอียดใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวันประชุมผูถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่รายงานในเว็บไซต์
ของบรษิัท 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทจึงมีนโยบายดงันี ้ 

2.1)  อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดก้่อนการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

2.2)  ก าหนดหลักเกณฑท์ี่ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่ รวมถึงมี
การก าหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

2.3) ในการประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั หรือเพิ่ม
วาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ 
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2.4)  ใหเ้พิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้ อหุน้สามารถมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้
รายชื่อกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  

2.5) ใหป้ฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ
หุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

2.6) สนับสนุนให้มีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้ใน
ภายหลงั และในวาระการเลือกตัง้กรรมการ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

2.7) มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลักษณอ์ักษรและไดแ้จง้แนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบริษัท ถือปฏิบตัิและไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยต์ามกฎหมาย มีหนา้ที่จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ 

 
ส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ไดพ้ิจารณาเห็นว่ามี
คณุสมบตัิ และ ความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการท าหนา้ที่กรรมการบรษิัท  และเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยได้
ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัท (www.ananda.co.th) ในหัวข้อ  
“นกัลงทนุสมัพนัธ”์ และเลือกที่ “ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้” 
 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทตระหนกัและรบัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูม้ี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ คู่แข่ง ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากบรษิัท ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ่งสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งก าไรใหบ้รษิัท ซึ่ง
ถือว่าเป็นการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหก้ับบริษัท  คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายก าหนดไวใ้นคู่มือ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติควบคู่ไปกับขอ้บังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใตก้รอบจริยธรรม 
คณุธรรม ความซื่อสตัย ์ในวิธีทางที่สรา้งสรรคเ์ท่าเทียมกนั ดงันี ้

3.1) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สรา้งมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  จึง
ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้

3.1.1)  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและ
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.1.2) ก ากบัดแูลการด าเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 
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3.1.3) รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษัท ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ  
ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

3.1.4) ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

3.1.5) บรษิัทตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

3.2) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อภาครฐั 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทัง้ในส่วนงานของภาครฐั โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บริษัทหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจูงใจใหร้ฐั หรือพนักงานของรฐัด าเนินการที่ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเนน้
การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได ้เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะ
ต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

3.2.1) ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เมื่อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที่ หรือหน่วยงานของรฐั 

3.2.2) ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บังคับในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ตอน 
หรือวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างกนั และบรษิัท พึงรบัรูแ้ละปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั  

 

3.3) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน 

บรษิัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรที่ทรงคณุค่าที่สดุของบรษิัท เป็นปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของ
การบรรลเุป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

3.3.1) ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล 

3.3.2) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ 

3.3.3) การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

3.3.4) ใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ 
การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน  

3.3.5) ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบรษิัทในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

3.3.6) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 

3.3.7) เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือรอ้งทุกขเ์ก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 
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3.4) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบที่มีต่อลกูคา้ 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์โดยประสงคท์ี่จะให้มีการสรา้งสรรค ์น าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัท แก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี ้

3.4.1) มุ่งมั่นท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

3.4.2) ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพ ภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม  

3.4.3) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูคา้ 
อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบรกิาร 

3.4.4) จดัใหม้ีกระบวนการที่สามารถใหล้กูคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้
ป้องกันแกไ้ขปัญหาใหก้ับลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและน าขอ้มลูดังกล่าวไปปรบัปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป  

3.4.5) รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนใ์นทางมชิอบ  
 

3.5) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่คา้และคู่สญัญา 

บรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเรจ็ทางธุรกิจที่ส  าคญัประการ
หน่ึงดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั โดยบรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

3.5.1) บรษิัทประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี  ้

• มีการแข่งขนับนขอ้มลูที่เท่าเทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา 

• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 

• จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถว้น และป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

3.5.2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคู่คา้และคู่สญัญาที่มีวตัถปุระสงคช์ดัเจนใน
เรื่องคณุภาพของสินคา้และบรกิารท่ีคุม้ค่ากบัมลูค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

3.5.3) หา้มผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยบริษัทก าหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ /ของก านัล ซึ่งรวมถึงไม่มีนโยบายมอบ
ของขวญั/ของก านลัใดๆ ใหแ้ก่คู่คา้และคู่สญัญา เพื่อการแลกเปล่ียนทางธุรกิจ 

3.5.4)  ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดท้ราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชนส่์วนตัวหรือผูอ้ื่น 
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3.6) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อเจา้หนี ้

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสรา้งความเชื่อถือใหก้ับเจา้หนี ้โดยบริษัทยึดหลัก
ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

3.6.1) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาหรือที่ไดต้กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

3.6.2) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อ
รว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

 
3.7) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงคท์ี่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจ ภายใตก้าร
แข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ดงันี ้ 

3.7.1) ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

3.7.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อ
ผลประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  

3.7.3) ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

3.7.4) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นหรือคู่แข่งทางการคา้  

 

3.8) การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมส่วนรวม 

บรษิัทใหค้วามส าคญักับชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะร่วม
กา้วเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนสืบไป บรษิัทจึงไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี  ้

3.8.1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยู่อย่างเครง่ครดั 

3.8.2) มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายใน
องคก์ร 

3.8.3) ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทมีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

3.8.4) เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

3.8.5) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนที่บริษัท 
ตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชนและชมุชน 

3.8.6) ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 
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3.8.7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวิตและ
ทรพัยสิ์น อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจา้หนา้ที่ภาครฐั 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความ
ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอ่ง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบรษิัทผ่านกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ้ทั้งนี ้ขอ้มูลรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลับ 
โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแกไ้ข (ถ้ามี) และจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่ เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการที่แทจ้รงิของบรษิัท รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษิัท  

4.2)  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเครง่ครดั จดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูในเว็บไซดข์องบริษัท ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพรท่างส่ือมวลชน ส่ือเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบริษัท ไดอ้ย่างทั่วถึง และจะท าการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศใชบ้งัคบั 

4.3) บรษิัทจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุหรือผูถื้อ
หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถื้อหุน้รายย่อย บริษัทจะจดัใหม้ีการประชุมเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็น
ประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซต์
ของบรษิัท  นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจ าผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษิัท  โดยขอ้มลูที่อยู่บนเว็บไซตจ์ะมีการปรบัปรุง
ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบรษิัท 
และผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ในปี 2556 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทใหแ้ก่นกัลงทนุ สรุปไดด้งันี ้

รูปแบบของกิจกรรม  จ านวนคน / จ านวนครัง้ 
การพบปะนกัลงทนุ (คน) 283 
การเขา้พบปะนกัวิเคราะห ์(คน) 85 
การน านกัลงทนุและนกัวเิคราะห ์เยี่ยมเยียนโครงการของบรษิัท (ครัง้) 21 
การจดัประชมุนกัวิเคราะห ์(ครัง้) 4 
การเขา้รว่มประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว ์(ครัง้) 9 
การประชมุกบันกัลงทนุ และนกัวิเคราะหท์างโทรศพัท ์(ครัง้) 7 
การเขา้รว่ม Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรพัย ์(ครัง้) 1 
การจดักิจกรรมของบรษิัท (ครัง้) 1 

 

นอกจากนี ้ บรษิัทไดจ้ดักิจกรรมแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) และเชิญส่ือมวลชนเพื่อเขา้รว่มกิจกรรม
ของบรษิัท เพื่อน าเสนอเหตกุารณต์่างๆ ที่ส  าคญัของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงไดเ้ผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธผ่์าน
ส่ือมวลชนดว้ย 

ผูส้นใจสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดท้ี่ 
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 193/39-42 อาคารเลค รชัดาคอมเพล็กซ ์ชัน้ 11  
ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: 0-2697-3300  โทรสาร : 0-2697-3311 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์: ir@ananda.co.th 
เว็บไซต ์: www.ananda.co.th 
 

4.4) บริษัทใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อใหแ้สดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจ้ริง
ของบรษิัท โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชีที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึ่งเป็นที่
ยอมรบัโดยทั่วไป  

4.5) บรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบรษิัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 

mailto:ir@ananda.co.th
http://www.ananda.co.th/
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท การก ากบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1) คณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ท าหนา้ที่
ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัท  ตลอดจนก ากบัดูแลใหค้ณะ
ผูบ้ริหาร บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั 
ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  
 
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดย
สามารถตัง้ค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือคดัคา้นในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผู้
ถือหุน้ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจ
ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกไดโ้ดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
ส าหรบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปได้ 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล บริษัทไดก้ าหนดหลกัการในเรื่องวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกนั 
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นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1. เสียชีวติ 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
4. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการตรวจสอบให้มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ฉบบัลง
วนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท  

3.   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรพัยร์ายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กูย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีกอ่นวนัที่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคลเดยีวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท สงักัดอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

 
การถ่วงดุลอ านาจ 

บริษัทก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบคุคล
คนเดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครวัเดียวกัน เพื่อใหแ้ต่ละต าแหน่งมีความชดัเจนในหนา้ที่และสามารถแสดงความเห็น
อย่างเป็นอิสระ อนัท าใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจ และความโปรง่ใสของการด าเนินงานภายในอย่างเหมาะสม 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรษิัทตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณแ์ละคุณสมบตัิที่เหมาะสม ประธานกรรมการ
บริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการบริษัทรบัผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

บรษิัทมีนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการบริษัทอย่างชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิที่ดี
ของหน่วยงานก ากบักบัดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่แนะน าใหก้รรมการบรษิัทจดทะเบียนควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นรวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท  
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นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิภายในในการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นโดยใหก้รรมการบรษิัทแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการรบัต าแหน่งอื่นใดในบริษัทและองคก์รต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท์างการ และเลขานุการบริษัทท าหนา้ที่ แจง้การเปล่ียนแปลง
การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี ้ ข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการไดแ้สดงใหท้ราบในขอ้มลูกรรมการ แสดงว่าไม่มีกรรมการคนใดที่ด  ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกัน
เกิน 5 บรษิัท  
 

การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนัน้ บรษิัทใหค้วามส าคญักบับคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณ ์มีประวตัิการท างานท่ีดี และ
มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล  รวมทัง้มีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัท  นอกจากนี ้ยงัไดค้  านึงถึงคุณสมบตัิที่เหมาะสม และสอดคลอ้ง
กับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย มีกระบวนการที่โปร่งใส สรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหนา้ที่ในการสรรหาและคดัเลือก
บุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจะตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ ทจ.24/2551 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกับกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรพัย ์(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถ 
รวมถึงประสบการณก์ารท างานดว้ย ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ ท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 

เลขานุการบริษัท   

เลขานุการบริษัทไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตามที่ปรากฏในข้อก าหนด
ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัท   
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5.1.2) คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ท าหนา้ที่พิเศษ ในการศึกษาและกลั่นกรองงานเฉพาะดา้นต่างๆ โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบรษิัท และมีหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งมีหนา้ที่
ความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ และมีการทบทวนปรบัปรุงอยู่เสมอ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยคณุสมบตัิเป็นไปตามคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
และมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย  
บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูบ้รษิัท  

2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 

3. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได ้

 
ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือใหผู้ท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมดท าการเลือกบคุคลหน่ึงขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผู้อ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ให้
กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน และจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 2 คน โดยประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงควรเป็นกรรมการอิสระ  
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ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะเลือก
กรรมการบรหิารความเส่ียงผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได  ้

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท าโดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการ
จ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างนอ้ย
จ านวน 1 ใน 3 ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
 
ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท และให้ประธานเจา้หนา้ที่สายงาน
บรหิารทรพัยากรบคุคลและพฒันาองคก์รเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยจะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

การแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี กระท าโดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณใ์นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี อย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ทัง้นี ้จะเลือกกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีผูพ้น้จากต าแหน่ง
เขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสงูของ
บรษิัทท่ีสามารถบรหิารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
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5.2) บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท รวมทัง้มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทดว้ย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในขอ้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิัท 

 

5.3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บรษิัทก าหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษิัทไวด้งันี ้
1) คณะกรรมการบรษิัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และการประชุมทุกครัง้จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

2) มีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขา้
วาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก าหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี ้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้
กรรมการไดร้บัเอกสารการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอส าหรบัการศกึษา และพิจารณาเรื่องเพื่อ
การใหค้วามเห็น และการออกเสียงลงคะแนน 

3) คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มูลที่เพียงพอ ครบถว้น ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทั้งนี ้กรรมการ
บรษิัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทไดโ้ดยตรงอย่างอิสระ เลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษาแก่คณะกรรมการ
บรษิัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอส าหรบัคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส าคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ไดจ้ากที่ประชมุ 

5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย  

6) คณะกรรมการสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เชิญผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผูป้ฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท า
ความรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยู่ใน
ที่ประชมุในวาระดงักล่าวๆ  

8) การประชุมทุกครัง้ ตอ้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์ักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 หนา้ 75 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 
 

 

ตารางการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556  

                  หน่วย : คร้ัง
  

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหาร 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี 18/18 - - 5/5 1/1 - 2/2 

2. นายนพพร เทพสิทธา 14/18 8/8 10/11 4/5 1/1 - 2/2 

3. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ 17/18 7/8 11/11 - - - 1/2 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล 18/18 8/8 - 5/5 - - 2/2 

5. นายชานนท ์เรืองกฤตยา 18/18 - - - 1/1 17/17 2/2 

6. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ 17/18 - 11/11 - - 17/17 2/2 

7. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 17/18 - 8/11 - - 17/17 2/2 

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 16/18 - - - - 17/17 2/2 

9. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง - - 8/11 - - 17/17 - 

10. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร - - - - - 17/17 - 

 

5.4) การประเมินตนเองของกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบคุคล 2) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2556 ได้จ้ัดขึน้เป็นปีแรก คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการประเมิน
ตนเองของกรรมการบริษัท ตามแนวทางบรรษัทภิบาล โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็น
แนวทางในการจดัท าแบบประเมิน ซึ่งคณะกรรมการจัดใหก้รรมการแต่ละท่านท าการประเมินตนเองในแบบสอบถามซึ่ง
จดัท าขึน้เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านไดท้บทวนตรวจสอบการท างานและประเมินการท างานของตนเองในฐานะกรรมการ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาในแต่ละประเด็น โดยแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ คือ บทบาทหนา้ที่ของกรรมการ การ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินการ  การประชมุคณะกรรมการ และ อื่น ๆ (กระบวนการสรร
หา การพิจารณาค่าตอบแทน) ส าหรบัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่ไดร้บัจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บรษิัทไดน้ ามาใชใ้นการปรบัปรุงประสิทธิผลของการท างานของคณะกรรมการเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัท อีกทั้งใชก้ารประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นขอ้มูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการ
น าเสนอผูถื้อหุน้ในการพิจารณาวาระการเลือกตัง้กรรมการซึ่งออกตามวาระ 
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5.5) ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาเสนอแนวทางในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดเป็นนโยบายประกอบดว้ย
หลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

1) ผลประกอบการของบรษิัท และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัท จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2) ประสบการณ ์บทบาท ภาระหนา้ที่ และขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

3) ประโยชนท์ี่คาดว่าบรษิัทจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 

4) ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึน้นั้นจะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและสถานการณ์
ของบรษิัทมาเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารได ้ 

 

5.6) ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัในเรื่องการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง ทัง้ในระดบั
องคก์รธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัท อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกบัรายการผลประโยชนท์ี่ขดัแยง้ และก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องดงักล่าวอย่างครบถว้น 
 
ในกรณีที่กรรมการบรษิัท รวมทัง้ผูบ้รหิารคนหนึ่งคนใดมีส่วนไดเ้สียกับผลประโยชนข์องเรื่องที่ก าลงัมีการพิจารณา ก็จะไม่
เขา้รว่มประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

 

5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสาร
และขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทาง
การด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 
 

กรรมการของบริษัททุกท่านไดผ่้านการอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  โดยบาง
ท่านผ่านการอบรมหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP) จากสถาบนัเดียวกนั 
 

ส าหรบัแผนการพฒันาและสืบทอดงานต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร ขณะนี ้บรษิัทอยู่ระหว่างการด าเนินการวางแผน
ในเรื่องดงักล่าว 
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5.8) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดา้นทัง้ดา้นการเงินและการปฏิบัติงาน  ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษัทอยู่เสมอ จดัใหม้ีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมตัิ และความรบัผิดชอบของ
ผูบ้ริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้
รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรษิัท  
 

5.9) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการใช้
ขอ้มลูของบรษิัท ดงันี ้

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

2. บรษิัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัที่มีการซือ้ ขาย โอน 
หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท  จนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน
แลว้ โดยบรษิัทจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาอย่างนอ้ย 
30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลู
ใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 
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บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชนส่์วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่การตกัเตือนเป็น
หนงัสือ ตัดค่าจา้ง พักงานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระท าและความรา้ยแรงของความผิดนัน้ 
 

5.10) รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจดัท า รวมทั้งก าหนดใหม้ีการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูด้แูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท 

นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ัดท าและไดเ้ผยแพร่ รายละเอียดเก่ียวกับ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน ไวบ้นระบบ Intranet และบนเว็บไซตข์องบริษัท www.ananda.co.th ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มลูบริษัท” 
“การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี”  

 

 

 

http://www.ananda.co.th/
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายหลกัที่ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรพัยใ์หเ้ติบโตควบคู่ไป
พรอ้มกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร รวมทัง้ลกูคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ไดม้ีส่วนตอบแทนรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท แบ่งออกได้
เป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  ดา้นการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม และด้านกีฬา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 
ในปี 2556 บรษิัทไดมุ้่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือสงัคมและชมุชนที่ยงัคงขาดแคลน และมีความตอ้งการที่อยู่อาศยัที่มั่นคง
แข็งแรง ซึ่งจากลกัษณะการด าเนินธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรพัย์ บรษิัทจึงพรอ้มใหก้ารสนบัสนุนและร่วมพฒันาส่ิงปลกูสรา้ง
พืน้ฐานใหก้ับชุมชนต่างๆ โดยจดักิจกรรมเพื่อสนับสนุนดา้นที่อยู่อาศัยใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสังคมร่วมกับมลูนิธิที่อยู่อาศัย 
ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชมุชน โดยไดร้่วมส่ง
มอบอาคารอาคารเอนกประสงคแ์ละศูนยพ์กัพิงเพื่อผูป้ระสบอุทกภัย ณ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เพื่อ
เตรียมรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินใหก้บัชุมชน และรเิริ่มโครงการ “คณุไดบ้า้น = คณุใหบ้า้น” โดยการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง
รว่มมือ เพื่อสานต่อความหวงัในการมอบที่อยู่อาศยัใหผู้ด้อ้ยโอกาส ช่วยเหลือจดัสรา้งบา้นพกัอาศยัใหช้าวบา้นในชมุชน
รว่มใจสามคัคี อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

 

คุณชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ไดล้งนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรบัครอบครวัที่ประสบปัญหาดา้นที่อยู่อาศัย ณ ชุมชนร่วมใจสามคัคี จังหวัด
ระยอง ร่วมกับคุณดวงกมล สมสินสวสัดิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศยั ประเทศไทย ในโครงการ “คุณไดบ้า้น = คุณใหบ้า้น” ณ 
วนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2557 
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ผลการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในปี 2556 

บริษัทด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมที่เก่ียวเนื่องกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในทุกภาคส่วน ทัง้ชุมชน สงัคม ลกูคา้ 
พนักงาน ตลอดถึงครอบครวัของพนักงาน เนน้การมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร โดยในปีที่ผ่านมา 
บริษัทมุ่งเนน้การสรา้งจิตอาสาของพนกังานในองคก์ร โดยร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนส่ิงดีๆ กลบัคืนสู่สงัคมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ไดแ้ก่ 

1.  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

บรษิัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมของผูม้ีส่วนไดเ้สียในทกุดา้น โดยในปีที่ผ่านมา บรษิัท
ไดด้  าเนินกิจกรรม CSR หลากหลายโครงการ เช่น โครงการ “คุณไดบ้า้น = คณุใหบ้า้น” เพื่อสานต่อความหวงัในการมอบที่
อยู่อาศยัใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส ดว้ยการช่วยเหลือการจดัสรา้งบา้นพกัอาศยัใหช้าวบา้นในชุมชนร่วมใจสามคัคี อ าเภอบา้น
ค่าย จงัหวดัระยอง โครงการเรารกับางบาล เพื่อสนบัสนนุการก่อสรา้งศนูยพ์กัพิงเพื่อผูป้ระสบอุทกภยัใหแ้ก่ชาวอ าเภอบาง
บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  การสนบัสนนุการซ่อมแซมอาคารและวสัดทุางการแพทยข์องศนูยส์าธารณสขุฯ ชมุชนมอร์
แกน หมู่เกาะสรุินทร ์จงัหวดัพงังา การบรจิาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอุทกภยัในพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย และการบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภยัในประเทศฟิลิปปินสจ์ากเหตกุารณพ์ายุไตฝุ้่ นไห่เยี่ยน ผ่าน
ทางสภากาชาดไทย การจดักิจกรรมบริจาคโลหิตรว่มกบัศูนยบ์รกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การสนบัสนุนโครงการ
กระดาษหนา้ที่สามโดยการรบับรจิาคกระดาษและปฏิทินใหก้บัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ การสนบัสนนุกิจกรรมการ
กศุลในการระดมทนุส าหรบัมลูนิธิเพื่อสนุขัในซอย และแมวจรจดั ฯลฯ  
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นอกจากนี ้บริษัทยงัเห็นถึงความส าคญัในการสนบัสนุนการศกึษาของเยาวชน โดยรว่มลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงดา้นการ
เรียนการสอนแบบระบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก สมทุรปราการ เพื่อผลิตบุคลากรฝีมือระดับเทคนิค 
และระดบัเทคโนโลยี 

 
 

 
2. ด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการรกัษาและอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้ที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัและไม่ส่งผลต่อ
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยการก าหนดนโยบาย CSR ดา้นการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนของการท างาน เริ่มตัง้แต่การออกแบบอาคารโดยใชเ้กณฑ์
มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ซึ่งมีโครงการน าร่องคือ ไอดีโอ โมบิ ทั้ง 4 โครงการ ขัน้ตอนการก่อสรา้งที่เน้น
บริษัทผูร้บัเหมาที่มีการป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution) เพื่อการบริหารจัดการ และป้องกันการเกิดมลพิษและ
สาเหตุต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังสนับสนุนการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน 
(Sustainable resource use) โดยกิจกรรม "งานคุง้กระเบนเทิดไทอ้งคร์าชนั พฒันาชายหาดรว่มกนั เพื่อสานฝันทะเลงาม" 
ณ ศนูยศ์กึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบรุี เป็นประจ าทกุปี เพื่อสรา้งจิตส านึกใน
การอนุ รักษ์ ทรัพยากรชาย ฝ่ังให้กับ เยาวชน และชุมชน  และการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติใหก้บับคุลากรในองคก์ร ฯลฯ 
 
3. ด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 

บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสรมิดา้นการกีฬาเพื่อพฒันาศกัยภาพทางรา่งกาย และการส่งเสรมิกิจกรรมทาง
ศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตใจ เช่น การสนับสนุนกิจกรรม "Cancer Care Charity FUN 
RUN" วิ่งมินิมาราทอน เพื่อหารายไดส้มทบกองทนุศนูยว์ิจยัโรงมะเรง็ สภากาชาดไทย การเขา้ร่วมกิจกรรมฟุตซอลกระชบั
มิตรระหว่างบรษิัทและทีมบรษิัทพนัธมิตรทางธุรกิจ และกิจกรรมประเพณีต่างๆ เป็นตน้ 
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บทสรุป  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใตก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และส่ิงหนึ่งที่ยงัคงให้
ความส าคญัและด าเนินการควบคู่ไปกบัการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลกูจิตส านึกใหทุ้กภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อตอบแทนส่ิงที่ดีงามกลบัคืนสู่สงัคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยงัคงเดินหนา้สานต่อกิจกรรมที่มี
ประโยชนเ์หล่านีค้วบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัใหม้ีและรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายใน  
รวมทั้งด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐานความเป็นธรรมของผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  และคณะกรรมการ
บริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคมุภายในท่ีฝ่ายบรหิารจดัใหม้ีขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าระบบการควบคมุภายในของบรษิัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้ง
กบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลกัการการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ค รอบ คลุ ม ก า รค วบ คุ ม ภ าย ในด้ าน ก า รบ ริห า ร 
(Management Control) การด าเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Control) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พิจารณาผลการตรวจสอบของส านัก
ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิัทและรายงานขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัท  
 
เมื่อพิจารณาปัจจยัขา้งตน้ประกอบกบัระบบการควบคมุภายในและการปฏิบตัิงานที่บริษัทจดัใหม้ีขึน้แลว้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสมสามารถป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทจากการที่ผูบ้รหิารและพนกังานน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ ไม่ให้
เกิดความเสียหายอย่างมีสาระส าคญั และที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยไดร้บัรายงาน
ว่ามีขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคัญจากส านักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด และพิจารณาว่าขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี ไม่ใช่ขอ้บกพรอ่งที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 
 
จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษิัท ในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ดา้น มีสาระส าคญัดงันี ้คอื  

1. องคก์รและสภาพแวดล้อม 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และวตัถปุระสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
ของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการก าหนดตัววัดผลการด าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard 
(BSC) และวัดผลได้มีการก าหนดตัวชี ้วัด  (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานและติดตามผลเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เพื่อใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 คณะกรรมการบริษัท จัดโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสมและปรบัปรุงเมื่อสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป เพื่อ
รองรบัการเติบโตของธุรกิจและมีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิ ตลอดจนหนา้ที่อย่างชดัเจนตามแต่ละล าดบัขัน้ 
ท าใหก้ารปฏิบตัิงานมีความคล่องตวั เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจ 
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1.3 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งการจัดอบรมใหพ้นักงานใหม่มีความเขา้ใจและรบัทราบ และฝ่ายบริหารก าหนดใหม้ีระเบียบ
ปฏิบัติและค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบในเรื่อง การบัญชี การเงิน การจัดซือ้ ไว้เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และประกาศใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบและปฏิบตัิตาม  

1.4 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายใหบ้ริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณใ์นการต่อตา้น
คอรปัชั่น (Anti Corruption) ในปลายปี 2556 

 
2. การบริหารความเสี่ยง 

2.1 โครงสรา้งขององคก์รปัจจุบนั มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการ
ฝ่ายบริหาร ท าหนา้ที่ก าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสรา้งการบริหารความ
เส่ียง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเส่ียงที่สอดคลอ้งต่อทิศทางกลยุทธก์ารด าเนินงานและ
แผนธุรกิจ พรอ้มกับการก ากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงที่ส  าคัญ และมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยตัวแทนฝ่ายบริหาร โดยมีรองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ท า
หนา้ที่เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียง โดยการประเมินปัจจัยความ
เส่ียง ผลกระทบ โอกาสเกิด และจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงทัง้
ภายในและภายนอก  

2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรบัได้ของบรษิัท (Risk Appetite) และมี
ตัวชีว้ัดความเส่ียงส าคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสาน
เชื่อมโยงระบบการบริหารความเส่ียงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ร โดยก าหนดให้ผูร้บัผิดชอบ
บรหิารความเส่ียง รายงานตรงกับส านกังานประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ท่ีรบัผิดชอบงานวางกลยุทธ์องคก์รและ
แผนงานธุรกิจ ท าหนา้ที่ประสานงาน ติดตามความคืบหนา้ของแผนปฏิบตัิการในการควบคุมความเส่ียงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ท าใหม้ีความมั่นใจว่าการบริหาร
ความเส่ียงสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเชิงกลยทุธท์ี่ก าหนดไว ้ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 บรษิัทปรบัโครงสรา้งองคก์ร มอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหก้บัผูบ้รหิารตามสายงานต่างๆ ใหม้ีการควบคมุภายในที่
เหมาะสม รวมถึงมีการปรบัปรุงคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบรหิารการตลาด คณะกรรมการปรบัปรุงและ
พฒันาการผลิต และคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความสมดลุในการปฏิบตัิงาน  

3.2 บริษัทก าหนดใหม้ีนโยบาย ระเบียบ ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อควบคุมกิจกรรมการ
ปฏิบตัิงานที่ส  าคญัและใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามเป้าหมายองคก์ร และปี 2556 
การทบทวนปรบัปรุงระเบียบการจดัซือ้/จดัจา้ง ใหก้ารปฏิบตัิงานมีความโปรง่ใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมี
ความคล่องตวัรวมทัง้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
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3.3 บริษัทก าหนดดัชนีวดัผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผน
และควบคมุ ติดตามการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิาร มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจรงิว่าสามารถบรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3.4 บริษัทก าหนดอ านาจด าเนินการและระดบัวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรใน “ตารางอ านาจด าเนินการ” (Table of Authority) ตามแต่ละล าดบัขัน้ สามารถตอบสนองต่อการขยาย
งานและการเติบโตของบรษิัท และเพื่อตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 

3.5 บรษิัทจดัแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบงานท่ีส าคญัออกจากกนัชดัเจน เช่น การอนมุตัิ การบนัทึกรายการ การ
ประมวลผลข้อมูล การดูแลรกัษาทรพัยสิ์น เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันไดต้ามหลักการ 
Check & Balance   

3.6 บรษิัทก าหนดมาตรการในการท าธุรกรรมที่เขา้เงื่อนไขเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจะตอ้งผ่านการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลส าคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเผยแพรข่อ้มลูใหก้บัพนกังาน กรรมการ และบคุคลภายนอก ดงัต่อไปนี ้ 

4.1 บรษิัทจดัช่องทางการส่ือสารภายในผ่านระบบ Intranet ท าใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง
กบันโยบาย ระเบียบ/ค าสั่งของบรษิัท เพื่อน าไปปฏิบตัิงาน และท าใหผู้บ้รหิารติดตามผลการขายของโครงการ
ลงทนุต่างๆ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าวนั และจดัใหม้ีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบ
กบัเป้าหมาย รายงานผูบ้รหิารระดบัสงูทราบประจ าเดือน 

4.2 บริษัทพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning จากระบบ Microsoft Dynamic AX 
เป็น SAP ECC 6 ใหก้บับรษิัทในกลุ่ม (ธุรกิจก่อสรา้ง) เพื่อใหส้ามารถประมวลผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
และสามารถใชข้อ้มลูต่างๆ ไดอ้ย่างทั่วถึงทัง้องคก์ร ทัง้ในเชิงวิเคราะหแ์ละการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

4.3 บรษิัทจดัจา้งที่ปรกึษาประเมนิการควบคมุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน (Windows Server 2003, SQL 
Server and Microsoft Dynamic AX) เพื่อทบทวนปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

4.4 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหารจดัประชุม Business Weekly Meeting ระหว่างผูบ้ริหาร
สายงาน เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของงาน แกไ้ขปัญหา (ถา้มี) ท าใหผู้บ้ริหารทกุระดบัมีขอ้มลูเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน และการตดัสินใจ 

4.5 บริษัทจัดเก็บเอกสารขอ้มูลประกอบการจัดท ารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารส าคัญต่ างๆ ไว้
ครบถว้นเป็นหมวดหมู่  



 

 
บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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4.6 บริษัทก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสหรือรอ้งเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(Whistleblower) โดยสามารถแจง้ไดท้ัง้กับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้รหิาร
ส านกัตรวจสอบภายใน  

4.7 การจดัการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะไดร้บัหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมที่มีขอ้มลูที่จ  าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหนา้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบนัทึก
รายงานการประชมุเพื่อเป็นขอ้มลูอา้งอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ 

4.8 คณะกรรมการตรวจสอบจดัการประชมุระหว่างกับผูส้อบบญัชีและฝ่ายบรหิาร เพื่อทบทวนการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

4.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และจัดท าเว็บไซต ์
www.ananda.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถรบัขอ้มูลของ
บรษิัทอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา เพียงพอต่อการตดัสินใจ  
 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 บรษิัทก าหนดเป้าหมายปี 2556 ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารและพนักงาน มี
การก าหนดตวัวดัผลการด าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวดัผลไดม้ีการก าหนดตวัชีว้ดั 
(Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุม 
Business Weekly Meeting เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของงานและแกไ้ขปัญหา (ถา้มี)  

5.2 บริษัทคัดเลือก บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด ์ยัง จ ากัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
ประจ าปี 2556 โดยไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ผูส้อบบญัชีท าหนา้ที่ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีและสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบรษิัท ซึ่งจากรายงานขอ้สงัเกต
จากการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า ขอ้สงัเกตดงักล่าวไม่ใช่
ขอ้บกพรอ่งที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 

5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ของกระบวนการต่างๆ โดยส านัก
ตรวจสอบภายใน โดยมีหัวหน้าส านักงานที่ ได้รับพิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย  จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2556 และรายงานให้
ผูบ้ริหารของหน่วยรบัตรวจทราบเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขงาน  ทั้งนีร้วมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาไม่พบว่ามี
ขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน  

5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี  2556 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท าขึน้ตามแนวทางของ 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท  
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12.  รายการระหว่างกัน 

 

12.1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ในปี 2556 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการธุรกจิที่ส  าคญักับบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่าง
บรษิัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้
 
(1)   รายการระหว่างกันกับบริษัท 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55 
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(บาท) 

1.  บริษัท กรีนวลัเล่ พรอพเพอรต์ีส้ ์จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดย 
นายชานนท ์เรืองกฤตยา  
นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา  
นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา  
นางสาวมลลิกาเรืองกฤตยา  
ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบรษิัทถือหุน้
รวมกนัรอ้ยละ 22.84  
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการถกูฟ้องลม้ละลาย  

 
ลกูหนีเ้งินทดรองจ่าย 

เกิดจากบริษัททดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ้ า น ข อ ง ลู ก บ้ า น ใ น
โครงการที่ด  าเนินงานโดย 
บริษั ท  กรีนวัล เล่  พรอพ
เพอรต์ีส้ ์จ ากดั 

 
2,146,195.07 

 
 
 
 

 
2,146,195.07 

 
 
 

 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ก าชับให้บริษัทระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวไม่ให้มีการด าเนินการดังกล่าวอีก 
บริษัทด าเนินการเรียกเก็บตามที่บริษัทไดจ้่ายจริง และบริษัทไดต้ัง้ส ารองไวเ้ต็ม
จ านวนและมีการยื่นค ารอ้งขอรบัช าระหนีต้่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยแ์ลว้ 
 
ในปี 2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
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(2)   รายการระหว่างกนักับบริษัท พีระ เซอรก์ติ วนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55 
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(บาท) 

1. บริษัท พีระ เซอรก์ิต จ ากดั 
นายชานนท ์เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามในบริษัท พีระ เซอรก์ิต 
จ ากดั  
(ทั้ งนี ้  น ายชานนท์  เรืองกฤตยา ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการในเดือน 
พฤษภาคม 2555) 

 

 
ค่าเช่าสนาม 

 

 
797,209.84 

 

 
- 
 

 
รายการดงักล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2550 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่
ไดจ้ัดท าในการพิจารณาการลงทุนในปี 2550 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว
เป็นการท าสัญญาระยะยาวซึ่งมีผลผูกพันกับบริษั ท ต่อไปในอนาคต  
คณะกรรมการตรวจสอบก าชับใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างใกลช้ิด พรอ้มทัง้ทบทวนสัญญาเช่าเป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2555 
บริษัทได้แก้ไขสัญญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่จะสามารถยกเลิกสัญญา
ดงักล่าวก่อนครบอายุสญัญาได ้หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าชับใหฝ่้ายจัดการใชค้วามระมดัระวงั
เกี่ยวกบัรายการลกัษณะนี ้และในอนาคตตอ้งมีการน าเสนอแผนธุรกิจ และการ
ประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการ
พิจารณาการลงทนุตามนโยบายการลงทนุอีกครัง้ 
ในปี 2555 รายการดงักล่าว เป็นคา่เช่าสนามระหวา่งเดือน ม.ค. – เม.ย. 2555  
จ านวนเงิน 797,209.84 บาท ทัง้นีบ้ริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั ไม่เป็นบคุคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 
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(3) รายการระหว่างกนักับบริษัท พีระ คารท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธ.ค. 55 
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(บาท) 

1. บริษัท พีระ เซอรก์ิต จ ากดั 
นายชานนท ์เรืองกฤตยา เป็นกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามในบริษัท พีระ เซอรก์ิต 
จ ากดั 
(ทั้ งนี ้  น ายชานนท์  เรืองกฤตยา  ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการในเดือน 
พฤษภาคม 2555) 

 

 
ค่าเช่าสนาม 

 

 
420,820.16 

 

 
- 
 

 
รายการดงักล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่
ไดจ้ัดท าในการพิจารณาการลงทุนในปี 2548 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว
เป็นการท าสญัญาระยะยาวซึ่งมีผลผกูพนักับบริษัทต่อไปในอนาคต  กรรมการ
ตรวจสอบไดก้ าชับใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกลช้ิด 
พรอ้มทัง้ทบทวนสญัญาเช่าเป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถนุายน 2555 บริษัทไดแ้กไ้ข
สญัญาเพ่ือใหบ้ริษัทมีทางเลือกที่จะสามารถยกเลิกสัญญาดงักล่าวก่อนครบ
อายุสัญญาได้ หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ
รายการลกัษณะนี ้และในอนาคตตอ้งมีการน าเสนอแผนธุรกิจ และการประเมิน
ความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณา
การลงทนุตามนโยบายการลงทนุอีกครัง้ 
ในปี 2555 รายการดงักล่าว เป็นค่าเช่าสนามระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. 2555  
จ านวนเงิน 420,820.16 บาท ทัง้นีบ้ริษัท พีระ คารท์ จ ากัด ไม่เป็นบุคคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 

 

 

 

 



 

 

 

บริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
  

 

 หนา้ 90 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 
 

12.2  รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทไดร้ะมัดระวงัและทราบถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกันท่ี
อาจเกิดขึน้ โดยไดพ้ิจารณารายการดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส  ทั้ งนีใ้นการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท หากเห็นว่ามีเรื่องใดที่กรรมการท่านใดเขา้ข่ายที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการท่านนัน้จะ
ไม่อยู่รว่มพิจารณาในที่ประชมุและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ๆ  นอกจากนัน้บริษัทยงัไดก้ าหนดมาตรการที่จ  าเป็นเพื่อยืดถือ
ปฏิบตัิดงันี ้:- 
 
1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบรษิัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดส่้วนเสีย คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในรายการดั งกล่าว
ตอ้งสอดคลอ้งกับราคาตลาด และราคาที่ใชส้  าหรบัรายการดังกล่าวตอ้งประเมินไดแ้ละเปรียบเทียบไดก้ับราคาตลาด ใน
กรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส าหรบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่
อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อา จมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกันดงักล่าว อีกทัง้จะมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทใน
รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี  
 
2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเขา้ท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับบุคคล หรือ
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกนัซึ่งก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบรษิัท  
 
นอกจากนี ้ หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึน้  บรษิัทจะจดัใหม้ีบคุคลที่มีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลท่ีมีความรูค้วามช านาญพิเศษ 
จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสินของคณะกรรมการ  หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ีความมั่นใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทหรือผูถื้อหุน้ของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่ได้
ค  านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุราย 
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ทัง้นี ้บรษิัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เขา้ท ารายการระหว่างกนักับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ปกติในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกบักิจการที่เก่ียวขอ้ง และรายชื่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นประจ า

ทกุไตรมาส  
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
  
งบการเงนิบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

1)  ผู้สอบบัญชีทีท่ าการตรวจสอบ  

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบัญช ี

งวดบญัชีปี 4255  บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย 

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เลขทะเบียน 3972 จากบริษัท ส านักงาน เอินสท์ 
แอนด ์ยงั จ ากดั 

งวดบญัชีปี 5255  บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย 

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เลขทะเบียน 3972 จากบริษัท ส านักงาน เอินสท์ 
แอนด ์ยงั จ ากดั 

งวดบญัชีปี 6255  บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัทย่อย 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
เลขทะเบียน 3182  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
(เดิมชื่อ บรษิัท ส านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั) 

 
 

2)  รายงานของผู้สอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รายงานการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2554 ถึง 2556 ของ       
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปไดด้งันี ้

งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบัญช ี

งวดบญัชีปี 2554 ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และงบ
การเงินเฉพาะบรษิัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างตน้ ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรบัปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
เพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงินนี ้

งวดบญัชีปี 2555 ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีว่างบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และงบ
การเงินเฉพาะบรษิัท  แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบัญช ี

งวดบญัชีปี 2556 ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีว่างบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และงบ
การเงินเฉพาะบรษิัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  

 

ข้อมูลและเหตกุารณท์ีเ่น้น 

ผูส้อบบญัชีขอใหส้งัเกตการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 

12 เรื่องภาษีเงินได ้มาถือปฏิบตัิในระหว่างปี 2556  บรษิัทไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการ

ปรบัปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบาย

การบญัชีเก่ียวกับภาษีเงินไดท้ี่ไดน้ ามาถือปฏิบตัิใหม่ดว้ยเช่นกนั  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2554 ถึง ปี 2556 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธ.ค. 54 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธ.ค. 55 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62.18    0.69  2,058.53 21.68 2,308.81 18.50 
เงินลงทนุชั่วคราว -    -    100.00 1.05 - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 95.11    1.06  21.12 0.22 351.31 2.81 
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 6,958.46  77.19  6,014.88 63.36 7,911.82 63.39 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้ง 55.38 0.61 138.59 1.46 410.40 3.29 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 242.40 2.69 197.81 2.08 219.45 1.76 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,413.53  82.24  8,530.93 89.86 11,201.79 89.75 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 410.91    4.56 87.34 0.92 9.36 0.08 
เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ - - - - 347.02 2.78 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - - 108.84 1.15 150.13 1.20 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  443.48    4.92 420.89 4.43 509.65 4.08 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  525.02    5.82 154.80 1.63 59.33 0.48 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 221.81 2.46 191.11 2.01 204.56 1.64 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,601.22  17.76  962.98 10.14 1,280.05 10.25 
รวมสินทรัพย ์ 9,014.75 100.00  9,493.91 100.00 12,481.84 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น            
หนีสิ้นหมุนเวียน            
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 17.96   0.20  - - - - 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 456.72   5.07  368.65 3.88 989.04 7.92 
เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 672.68   7.46  798.24 8.41 811.91 6.50 
หุน้กู ้ - - - - 2,597.75 20.81 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,009.10  44.47  42.75 0.45 44.51 0.36 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,640.94 18.20 805.33 8.48 573.27 4.59 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,797.40    75.40  2,014.97 21.22 5,016.48 40.19 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาว สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,065.11  22.91  2,106.49 22.19 1,520.36 12.18 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 202.34 2.24 302.48 3.19 66.38 0.53 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,267.45    25.15  2,408.97 25.37 1,586.74 12.71 
รวมหนี้สิน 9,064.85   100.56  4,423.94 46.6 6,603.22 52.90 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 200.00   2.22  333.30 3.51 333.30 2.67 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั - - 5,210.30 54.88 5,210.30 41.74 
ก าไรสะสม (ขาดทนุ) (282.65) (3.14) (481.67) (5.07) 331.11 2.65 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 32.55   0.36  8.04 0.08 3.91 0.03 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (50.10) (0.56) 5.069.97 53.40 5,878.62 47.10 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,014.75   100.00  9,493.91 100.00 12,481.84 100.00 
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งบก าไรขาดทนุ 
31 ธ.ค. 54* 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 55 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 5,483.31    96.43  4,960.21 96.53 8,807.66 96.02 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 177.51 3.14 142.61 2.79 365.34 3.98 

รวมรายได้ 5,660.82 100.00 5,102.82 100.00 9,173.00 100.00 

ต้นทุน       

ตน้ทนุการขายอสงัหาริมทรพัย ์ (4,333.81) (76.56) (3,355.81) (65.76) (5,529.40) (60.28) 

ตน้ทนุการขายและบริการ (118.32) (2.09) (92.77) (1.82) (211.59) (2.31) 

รวมต้นทุน (4,452.12) (78.65) (3,448.58) (67.58) (5,740.99) (62.59) 

ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 1,208.70 21.35 1,654.24 32.42 3,432.01 37.41 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร (798.53) (14.11) (1,290.94) (25.30) (2,136.44) (23.29) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 410.17 7.25 363.30 7.12 1,295.57 14.12 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน  (232.22)      (4.10)  (349.74) (6.85) (119.50) (1.30) 

รายไดอ่ื้น  25.19 0.45 35.44 0.69 54.53 0.59 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ     1.17      0.02  8.34 0.16 (93.88) 0.16 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
  และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 204.31      3.61  57.34 1.12 1,136.72 12.39 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกบัการซือ้ธุรกิจ (571.92) (10.10) (287.52) (5.63) - - 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินอ่ืนๆ (9.49) (0.17) (19.77) (0.39) (112.24) (1.22) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (377.10) (6.66) (249.95) (4.90) 1,024.48 (11.17 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล   (6.76)      1.06  50.93 1.00 (212.94) (2.32) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (383.86) (5.61) (199.02) (3.90) 811.54 (8.85) 

* การปรบัปรุงยอ้นหลงัจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 2554 ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ

หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด  31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     545.84  1,729.66 (538.33)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (462.98) 36.51 (948.70) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (327.24) 230.18 1,737.32 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (244.38) 1,996.35 250.28 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 
31 ธ.ค. 54 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธ.ค. 55 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธ.ค. 56 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    1.09  4.23 2.23 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า)    0.02  1.08 0.53 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)    0.07  0.39 NA /4 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า)  35.60  82.09 48.95 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  10.11  4.39 7.35 

อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) /1    0.61  0.52 0.79 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)     591.95 695.31 453.02 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า)  20.21  19.40 19.50 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  17.82  18.55 18.46 

Cash Cycle (วนั)     584.24  681.14 441.91 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  21.35  32.42 37.41 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)    3.59  0.96 13.42 

อตัราก าไรอ่ืน (%)   -    - - 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%)     268.71  3,524.83. NA /4 

อตัราก าไรสทุธิ (%) (6.75) (3.87) 8.79 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%)  N.A./3  N.A./3 14.82 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) (4.14) (2.15) 7.39 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) (33.39) 56.75 214.36 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)  61.31  55.52 83.97 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)  N.A./3  0.87 1.12 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)    2.54  15.57 NA/4 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.17 0.27 NA/4 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N.A/2   N.A/2 20.41 
 

/1 สินคา้คงเหลือของบริษัทฯ คือรายการ “ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย”์ 
/2 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากผลก าไรสทุธิมีค่าเป็นลบ 
/3 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากส่วนของผูถ้ือหุน้มีค่าเป็นลบ 
 /4 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากเงินสดสทุธิจากการกิจกรรมด าเนินงานมีค่าเป็นลบ 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานในปี 2556 

ในปี 2556 นี ้บริษัทมีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทั้งสิน้ 9,173.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มี
รายไดร้วม 5,102.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 79.7 ณ สิน้ปี 2556 บรษิัทมีก าไรสทุธิรวมทัง้สิน้ 811.5 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 8.8 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2555 ที่ขาดทนุสทุธิ 199.0 ลา้นบาท โดยผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัทในปี 2556 มีรายละเอียดดงันี ้

ในปี 2556 บรษิัทไดส่้งมอบหอ้งชดุโครงการคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรใหแ้ก่ลกูคา้รวมทัง้สิน้ 2,123 หน่วย มีรายไดจ้าก
การขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 8,807.7 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นร้อยละ 77.6 จากปี 2555  ที่ ได้ส่งมอบห้องชุดโครงการ
คอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรใหแ้ก่ลกูคา้รวมทัง้สิน้ 1,274 หน่วย และมีรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์4,960.2 ลา้นบาท 
โดยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2556 คิดเป็นรอ้ยละ 95.5 ของรายไดร้วมของบรษิัท  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 เปล่ียนแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยอดรบัรูร้ายได(้ยนิูต) 2,123  1,274  841 66.6 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์(ลา้นบาท) 8,807.7 100.0 4,960.2 100.0 3,847.4 77.6 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์(ลา้นบาท) 5,529.4 62.8 3,355.8 67.7 2,173.6 64.8 

ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 3,278.3 37.2 1,604.4 32.3 1,673.9 104.3 

 

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์

ส าหรบัปี 2556  บรษิัทและบริษัทย่อยมีตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 5,529.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 62.8 ของ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะท่ีตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555 คิดเป็นรอ้ยละ 67.7 ของรายไดจ้ากการ
ขายอสังหาริมทรพัย ์มีสาเหตุการลดลงของตน้ทุนขาย เนื่องจากมีการควบคุมตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลใหก้ าไร
ขัน้ตน้ของธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ในปี 2556 เพิ่มขึน้เท่ากับ 1,673.9 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 37.2 ของ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่สงูขึน้จากปี 2555 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.3   

รายได้จากการขายและบริการ 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการบริหารโครงการและนายหนา้ 214.1 58.6 20.4 14.3 193.7 949.9 
รายไดค้่าบริการ 122.2 33.5 94.0 65.9 28.2 30.0 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 28.9 7.9 28.2 19.8 0.8 2.7 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 365.2 100.0 142.6 100.0 222.7 156.2 

 

ในปี 2556 บริษัทมีรายไดจ้ากการบริหารโครงการและรายไดจ้ากค่านายหน้าเท่ากับ 214.1 ลา้นบาท จากการรบัจา้ง
บรหิารโครงการและค่านายหนา้จากการขายโครงการ ไอดิโอ คิว จฬุา-สามย่าน ที่บรษิัทเขา้รว่มลงทนุกบั SEA Investment 
Five Pte. Ltd โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 49 ส่งผลใหบ้รษิัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 193.7 ลา้นบาท  
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รายไดค้่าบริการ เป็นรายไดท้ี่มาจากบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อาทิเช่น รายไดจ้ากการบริหารนิติบุคคลจากบริษัท 
เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด รายไดต้ัวแทนนายหนา้จากบริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ๊กซเ์พิรท์) 
จ ากัด รายไดค้่าบริการธุรกิจศูนยอ์อกก าลังกายจากบริษัท บลู เด็ค จ ากัด รายไดค้่าบริการสนามแข่งรถจากบริษัท พีระ 
เซอรก์ิต วนั จ ากดั และบริษัท พีระ คารท์ จ ากดั เป็นตน้ โดยในปี 2556 รายไดค้่าบรกิารของบริษัทเท่ากับ 122.2 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30 โดยรายไดค้่าบริการเพิ่มขึน้จากการเติบโตของรายไดก้ารบริหารนิติบุคคลและรายไดต้ัวแทนค่า
นายหนา้ ซึ่งขยายตัวตามโครงการที่เพิ่มขึน้ของบริษัท 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายไดท้ี่มาจากรา้นอาหารแบคโค ภายใตบ้ริษัท บลเูด็ค จ ากัด ซึ่งใหบ้ริการ
ลกูคา้ภายในบริเวณธุรกิจศูนยอ์อกก าลงักาย ทั้งนี ้รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2556 เท่ากับ 28.9 ลา้นบาท 
ซึ่งใกลเ้คียงกบัปี 2555 ที่มีรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มเท่ากบั 28.2 ลา้นบาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
31ธ.ค. 2556 31ธ.ค. 2555 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
ร้อยละ 
ต่อรายได้ 

ค่าใช้จ่ายการขาย       
   ค่าใชจ้่ายในการขาย 932.7 43.7 532.9 41.3 399.8 47.3 
   ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 351.4 16.4 212.5 16.5 138.8 16.4 
รวมค่าใช้จ่ายการขาย 1,284.1 60.1 745.4 57.7 538.7 63.7 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 852.4 39.9 545.6 42.3 306.8 36.3 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,136.5 100.0 1,291.0 100.0 845.4 65.5 

 
ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัของบริษัท ประกอบดว้ยค่านายหนา้ ค่าใชจ้่ายทางการตลาด ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

โดยค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปี 2556 เท่ากับ 1,284.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการขาย 932.7 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิและคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 351.4 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายใน
การส่งเสรมิการขายและค่าใชจ้่ายทางการตลาด เพื่อสนบัสนุนการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการบา้นเดี่ยวและโครงการอาคารชุด
คอนโดมิเนียมของบริษัท และสนับสนุนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 6 โครงการในปี 2556 โดยมีมูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 16,000 ลา้นบาท  ในขณะท่ีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 138.8 ลา้นบาท ซึ่ง
เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่เพิ่มสงูขึน้ในปีนี ้

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ้่าย
อื่นๆ โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรบัปี 2556 เพิ่มขึน้จ านวน 306.8  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 จากปี 
2555 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายดา้นพนักงานและการบริหารงานต่างๆ  เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ซึ่ง
บรษิัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันารวม 17 โครงการ ณ 31 ธันวาคม 2556  

ค่าใช้จ่ายอื่น 
ในปี 2556 บรษิัทไดม้ีการบนัทึกค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่ายส่วนเกินมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชดุที่ท  ากบัลกูคา้
เป็นค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินมลูค่ายุติธรรมในขัน้ตอนการจดัสรรราคาซือ้จากการรวมกิจการในปี 2553  
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ทั้งนี ้ในปี 2556 มูลค่า “สัญญาจะซือ้จะขายห้องชุดที่ท  ากับลูกคา้” เท่ากับ 119.5 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 
ค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่ายดงักล่าวเท่ากบั 349.7 ลา้นบาท 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบัตน้ทุนทางการเงินส าหรบัปี 2556 เท่ากับ 112.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของรายไดร้วม ซึ่งเพิ่มขึน้ 92.5 
ลา้นบาทจากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการออกหุน้กู้จ  านวน 2,605 ลา้นบาท เพื่อลดภาระตน้ทุนทาง
การเงินและรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  
 
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบัปี 2556 เท่ากบั 212.9 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.3 ของรายไดร้วม เพิ่มสงูขึน้กว่าค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินไดข้องปีก่อนจ านวน 263.9 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได ้
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์
ณ 31 ธันวาคม 2556 สินทรพัยร์วมของบริษัทเท่ากับ 12,481.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากับ 2,987.9 ลา้นบาท   
ที่มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 9,493.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.5 ทั้งนีร้ายละเอียดการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่ส  าคัญ    
มีดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
บรษิัทมีนโยบายรบัรูร้ายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัยเ์มื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้ับลกูคา้ ส าหรบัเงินจอง เงินมดัจ า และเงิน
ท าสญัญา จะไม่เขา้เกณฑร์บัรูเ้ป็นรายไดแ้ละจะถูกบนัทึกเป็นเงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีลกูหนีก้ารคา้
จากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัย ์ลูกหนีก้ารคา้ของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายไดจ้ากการบริหาร
โครงการของบรษิัท ซึ่งเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกั 

ในปี 2556 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเท่ากับ 351.3 ลา้น คิดเป็นรอ้ยละ 2.8 ของสินทรพัยร์วม โดยส่วนประกอบหลกั คือ
รายการลูกหนีก้ารคา้กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ซึ่งมาจากค่าบริหารโครงการและค่านายหนา้คา้งรบัของโครงการไอดิโอ คิว 
จฬุา-สามย่าน จ านวน 144.1 ลา้นบาท ที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 และลกูหนีส้ถาบนัการเงินจ านวน 152.9 ลา้นบาท 

ต้นทนุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่เกิดขึน้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบนัทึกอยู่ในรายการตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์
ในงบแสดงฐานะการเงินของบรษิัท และจะถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทนุการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เมื่อมีการ
โอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ือ้  ในปี 2556 ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 7,911.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 63.4 ของ
สินทรพัยร์วมของบริษัทเพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากับ 1,896.9 ลา้นบาทที่มีตน้ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัยส์ุทธิเท่ากับ
6,014.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.5  
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เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าก่อสร้าง 
ตามปกติของธุรกิจอสงัหารมิทรพัยน์ั้นจะตอ้งว่าจ้างบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้งเพื่อพฒันาโครงการของบริษัท บริษัทรบัเหมา
ก่อสรา้งจะมีการเก็บเงินจ่ายล่วงหนา้จากบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทจะหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าจา้งที่บริษัทรบัเหมา
ก่อสรา้งจะไดร้บัในแต่ละงวด เพื่อชดเชยกบัเงินจ่ายล่วงหนา้ที่รบัไปจนกว่าจะครบถว้น  พรอ้มทัง้หกัเงินค่าประกันผลงาน
ของบริษัทรบัเหมาก่อสรา้งไวอ้ีกส่วนหนึ่ง และจะคืนเงินประกันผลงานใหแ้ก่บริษัทรบัเหมาก่อสรา้งเมื่อหมดระยะเวลา
ประกนัผลงาน ในปี 2556 บรษิัทไดเ้ปิดพฒันาใหม่ 6 โครงการ จึงท าใหม้ีรายการเงินค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้งจ านวน 
410.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 271.8 ลา้นบาท จากปี 2555 ที่มียอดรายการเงินค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 138.6 ลา้นบาท 

เงนิลงทนุในการร่วมค้า 
ณ มิถุนายน 2556 บริษัทไดเ้ข้าร่วมลงทุนกับ  SEA Investment Five Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui Fudosan 
Residential Co., Ltd บรษิัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด (Mitsui Fudosan  Co.,Ltd ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น โดยบรษิัททเขา้ร่วมลงทุนในบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากัด 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 900 ลา้นบาท โดยไดเ้รียกช าระค่าหุน้ครบตามจ านวนของทนุจดทะเบียนแลว้ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 
ในปี 2555 บริษัทไดม้ีการเปล่ียนแปลงการบนัทึกรายการจาก “ตน้ทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย”์ ในส่วนที่เป็นพืน้ที่เช่า
ของรา้นคา้ในโครงการคอนโดมิเนียมของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั มาเป็นรายการ “อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน” เนื่องจากพืน้ที่ดงักล่าวมิไดเ้ป็นพืน้ที่ที่มีไวเ้พื่อขาย แต่เป็นพืน้ที่ที่บริษัทมีไวเ้พื่อปล่อยเช่าแก่รา้นคา้ โดย ณ สิน้ปี 
2556 บรษิัทมีอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุจ านวน 150.1 ลา้นบาท  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์
ในปี 2556 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิเท่ากบั 509.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.1 จากปี 2555 ที่มีที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณส์ทุธิเท่ากบั 420.9 ลา้นบาท โดยในปี 2556 รายการหลกัที่เพิ่มขึน้มาจากการท่ีบรษิัทไดเ้ช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน
เพิ่มขึน้ และไดต้กแต่งอาคารส านกังานเพื่อรองรบัการเพิ่มขึน้ของพนกังานของบรษิัท  

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
ในปี 2556 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิเท่ากับ 59.3 ลา้นบาท ลดลง 95.5 ลา้นบาทจากปี 2555 ที่มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ
เท่ากับ 154.8 ลา้นบาท ทัง้นีสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยคอมพิวเตอร ์ซอฟทแ์วร ์และสินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ ตัง้แต่ปี 
2553 บริษัทมีการบันทึกมลูค่ายุติธรรมรายการสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุดที่ท  ากับลกูคา้ซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจกับ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ทู จ ากัด จึงท าให้สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยรายการ
สญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุดที่ท  ากับลูกคา้ดังกล่าวจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ือ้ ดังนั้น    
ในปี 2556 รายการดงักล่าวจงึลดลง เนื่องจากมีการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้า่ยตามการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุใหผู้ซ้ือ้ระหว่าง
ปี 2554-2556 ส าหรบั ณ สิน้ปี 2556 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิลดลงจากการท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหล้กูคา้เพ่ิมเติม
เช่นเดียวกนั 
 
หนีส้ิน 
ณ 31 ธันวาคม  2556 หนีสิ้นรวมของบริษัทเท่ากับ 6,603.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากับ 2,179.3 ลา้นบาท ที่มี
หนีสิ้นรวมเท่ากบั 4,423.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.3 ทัง้นี ้รายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นที่ส  าคญัมีดงันี ้
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
ในปี 2556 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเท่ากับ 989.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.0 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จากปี 2555 
เท่ากับ 620.4 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ตามโครงการใหม่ของบรษิัท 6 โครงการที่เริ่มพัฒนาในปี 2556 โดยเจา้หนีก้ารคา้หลัก
เกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากเจ้าหนี ้การค้ากิจการที่ ไม่เก่ียวข้องกันซึ่งได้แก่ บริษัทก่อสรา้งและบริษัทโฆษณา
ประชาสมัพนัธโ์ครงการของบรษิัท  

หุ้นกู้ 
บริษัทไดอ้อกหุน้กูอ้ายุ 1 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 2,605 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงที่
รอ้ยละ 5.2 ต่อปี เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงินและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ณ 31 ธันวาคม 2556 มี
ยอดหุน้กูส้ทุธิหลงัจากหกัค่าค่าใชจ้่ายการออกหุน้กู ้เท่ากับ 2,597.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 39.3 ของหนีสิ้นรวม ในการ
ออกหุน้กูด้งักล่าว บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 14 ลา้นบาท ซึ่งบนัทึกหกัออกจากมลูค่าหุน้กู ้
และบรษิัทจะตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยน าไปเพิ่มมลูค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู้ 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.1 ต่อ 1 
เท่า มีอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 0.7 ต่อ 1 เท่า  

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
เงินท่ีบริษัทไดร้บัจากผู้ซือ้ก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมัดจ า และเงินท าสัญญา จะถูกบันทึกเป็นเงินรับ
ล่วงหนา้จากลกูคา้ และจะถูกตดัเป็นรายไดเ้มื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ือ้ ทัง้นี ้เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสญัญาคิด
เป็นประมาณรอ้ยละ 10 ถึง 25 ของราคาขายขึน้อยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดยในปี 2556 เงินรบัล่วงหน้าจาก
ลกูคา้เท่ากบั 811.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.3 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จากปี 2555 รอ้ยละ 1.7 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
ในปี 2556 มีเงินกูย้ืมระยะยาวสทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 1,520.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.0 
ของหนีสิ้นรวมลดลง 586.1 ลา้นบาท จากปี 2555 ที่มีเงินกูย้ืมระยะยาวสทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 
2,106.5 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทไดค้ืนเงินกูต้ามโครงการที่รบัรูร้ายไดใ้นปี 2556 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม
กลุ่มโมบิ 5 โครงการ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2556 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 5,878.6 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 47.1 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
โดยส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 จากผลก าไรของบรษิัทจากการท่ีบรษิัทสามารถโอนหอ้งขดุเป็นจ านวนมาก
ในปี 2556  ณ 31 ธันวาคม 2556 มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เท่ากบัรอ้ยละ 14.8 
 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ในปี 2556 บรษิัทมีเงินสดสทุธิจากใชไ้ปในกจิกรรมการด าเนินงานเท่ากบั 538.3 ลา้นบาท โดยการใชเ้งินกิจการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เพื่อพฒันาโครงการของบรษิัทท่ีมจี านวน 17 โครงการ 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 
ส าหรบัปี 2556 เงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุของบริษัทเท่ากบั 948.7 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกิจการรว่ม
คา้ในบรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั จ านวน 441 ลา้นบาท และช าระค่าซือ้หุน้ของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากัด 
จ านวน 500 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
ในปี 2556 บรษิัทมเีงินสดสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 1,737.3 ลา้นบาท โดยมีรายการหลกัมาจากการออกหุน้กูอ้าย ุ
1 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 จ านวน 2,605 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการของบรษิัทและ
บรษิัทไดค้ืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินตามโครงการท่ีรบัรูร้ายไดใ้นปี 2556  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
บรษิัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การ
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ และการไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปีใหม้ีความเหมาะสมกบัขอบเขตของการ
สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม พรอ้มทัง้จ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

บริษัท 
ผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(เดิมขื่อ บริษัท ส านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั) 

1,750,000 1,600,000 

บริษัทย่อย 3,255,000 2,360,000 

รวม 5,005,000 3,960,000 
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14.2   ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ตามที่บรษิัทไดด้  าเนินงานตามแผนพฒันาโครงการอยา่งต่อเนื่อง ตัง้แต่ขบวนการบรหิารงานขาย การก่อสรา้ง การส่งมอบ
หอ้งขดุและการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลใหบ้รษิัทมีสภาพคล่อง สรา้งการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมั่นคง 
โดยในปี 2556 บรษิัทไดพ้ฒันาโครงการคอนโดมเินียมเพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 6 โครงการ ไม่รวมโครงการไอดีโอ คิว จฬุา-สามย่าน 
ซึ่งเป็นโครงการในกจิการรว่มคา้ของบรษิัทคดิเป็น 6,429 ยนูิต มลูค่ารวม 16,284 ลา้นบาท 

นโยบายบัญชี  
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส  าคัญ เนื่องจากบริษัทน ามาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบตัิ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้  กล่าวคือมาตรฐานฉบับนีก้  าหนดใหก้ิจการระบุผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมลูค่าสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรบัรู ้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรพัยห์รือหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

บรษิัทและบรษิัทย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจบุนัและปรบัยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรพัยห์รือหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีมาโดยตลอด 

นโยบายของรัฐบาล 
รฐับาลมีนโยบายส าคัญในการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  ซึ่งรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้งโครงการ
รถไฟฟ้าและรถไฟใตด้ิน เพื่อแกปั้ญหาจราจร บรษิัทคาดว่าจะไดร้บัประโยชนก์ารจากขยายการลงทุนดงักล่าว เนื่องจาก
แผนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท คือ การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมตามเสน้ทางขนส่งมวลชนทางราง ประกอบกับ
ราคาน า้มันที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ท าใหผู้้บริโภคตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองมากขึน้เพื่อ
ประหยดัค่าใชจ้่ายการเดินทาง นอกจากนี ้มาตรการลดภาษีบา้นหลงัแรกของรฐับาลส าหรบัท่ีอยู่อาศยัใหม่ที่มีราคาไม่เกิน 
5 ลา้นบาท โดยผูซ้ือ้จะไดร้บัสิทธ์ิคืนภาษีบคุคลธรรมดารอ้ยละ 10 ของมลูค่าท่ีอยู่อาศยัแต่ไม่เกิน 100,000 บาท รวมแลว้
ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน คาดว่าจะช่วยส่งผลดีต่อการขายที่อยู่อาศยัของบริษัท เนื่องจาก
หอ้งชดุของบรษิัท ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาที่ไดร้บัสิทธิพิเศษจากมาตรการภาษีดงักล่าว  

ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง 
ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซือ้ลดลง หรืออาจตัดสินใจชะลอการซือ้ออกไป ซึ่งท าให้บริษัทอาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการขายโครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึ ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของ
บรษิัทได ้
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 68 -   ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ์ ไม่มี ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท   
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง  
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
5 ตลุาคม 2555 

  Johns Hopkins University, 
U.S.A.  

-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์
Johns Hopkins University, 
U.S.A.  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์  
University of Western 
Australia, Australia  

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ที่ 
5/2003 

  2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 

 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 
2546 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี  

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ  

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 
 
บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน)  
    /  ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลไม ้และ 

 น า้ผลไมก้ระป๋อง 
 

บริษัท ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
/  ผูผ้ลิตและจ าหนา่ยสแตนเลส 

 
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

/  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
 
บริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

/  ที่ปรกึษาการลงทนุและอสงัหาริมทรพัย ์
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 107 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     2555 – ปัจจบุนั 

 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 

 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
 
 
ประธานคณะกรรมการแห่ง
ประเทศไทย 

 
กรรมการ 
 
 
 
 
นายกคณะกรรมการสภา 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ประธานคณะกรรมการด าเนิน 
การ และรองประธานสภา 

 
 

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ ากดั  
    / ประกนัภยั 
 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 
สภาความรว่มมือทางเศรษฐกิจภาคพืน้ 
แปซิฟิค  

 
บริษัท เอฟ พี อาร ์ไอ แอดไวเซอรี่ จ ากดั  

/  ที่ปรกึษาดา้นการบริหารจดัการ 
บริษัท ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั  

/  สนามกอลฟ์ 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
บริษัท เจเนอรลั เอาทซ์อรส์ซิ่ง จ ากดั  

/  ที่ปรกึษาเกี่ยวกบัการผลติพาณิชยกรรม 
อตุสาหกรรม การตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

สถาบนัความรว่มมือเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน า้
โขง 

 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 108 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 
2540 - ปัจจบุนั 
 
 
2527 - ปัจจบุนั 

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรกึษา
กิตติมศกัดิ์  

 
ประธานกรรมการ 
 
 
สมาชิกคณะกรรมการ และ
กรรมการสภา 

 

มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
 
 
บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส ์จ ากดั  

/  ที่ปรกึษาการลงทนุ 
 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

2. นายนพพร เทพสิทธา 59 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์ ไม่มี ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
รองประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 

 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee 

Program รุน่ที่ 14/2006,  
- หลกัสตูร Director 

Certification Program รุน่ที่ 
62/2005  

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุน่
ที่ 43/2005 

  2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 
 
 
 

บริษัท บางปะกง เทอรมิ์นอล จ ากดั (มหาชน) 
/  ขนส่งและโลจิสติกส ์
 

บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  ผลิตและจ าหน่ายผลติภณัฑย์างมะตอย 

 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 109 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Finance for Non- 
Finance Director Program
รุน่ที่ 21/2005 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 

2547 - 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

รองประธานอาวโุส สายงาน
การจดัส่ง 

 

บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
/  ผูน้  าเขา้-ส่งออก ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 

บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
/  ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต ์  

     กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
   

 
  2554 - 2555 

 
 
 

2553 - 2554 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั  
/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท
ดอนโดมิเนียม   

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
3. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ 55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

  2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

/  ผูน้  าเขา้-ส่งออก ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 110 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสตูร Director   กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 
 

 Accreditation Program  รุน่
ที่ 50/2006  

- หลกัสตูร Audit Committee 
Program รุน่ที่ 31/2010 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program รุน่ที่ 
144/2011  

  2540 - ปัจจบุนั 
 
 

2539 - ปัจจบุนั 
 
 

2532 - ปัจจบุนั 
 
 

2554 - 2555 
 
 
 

2553 - 2554 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท เดอะ บอสส ์คลบั จ ากัด 
/  คลบัสโมสรเพื่อใหบ้ริการแกส่มาชิก 
 

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 
/  ส านกังานกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร 
 

บริษัท บี.บราเดอรส์ จ ากดั 
/  ส านกังานตรวจสอบบญัช ี

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 

/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท
ดอนโดมิเนียม   

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล 52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี การบญัชี   
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
 

  2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 111 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ประวตัิการอบรม 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director 

2546 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
/  ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย 
 

ค่าตอบแทน  Accreditation Program รุน่ที่   กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก  
29 เมษายน 2554 
 

 28/2004 
- หลกัสตูร Director 

Certification Program รุน่ที่ 
147/2011  

- หลกัสตูร Role of the 
Compensation Committee  
รุน่ที่ 13/2011 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud 
Risk Management รุน่ที่ 
8/2012 

- หลกัสตูร Monitoring of the 
Quality of Financial 
Reporting รุน่ที่ 16/2012 

- หลกัสตูร Monitoring the 
Internal Audit Function รุน่
ที่ 13/2012 

- หลกัสตูร Monitoring 
system of Internal Control 
and Risk Management รุน่
ที่ 13/2012 

  2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2535 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

บริษัท เทคนอร ์จ ากดั 
/  น าเขา้ จ าหน่าย และติดตัง้ อปุกรณ์
อิเล็คโทรนิค และอปุกรณเ์ทคโนโลยี
เกี่ยวกบัการโทรคมนาคม 

 
บริษัท ไทยเฮิรบ์ เรสซีพี จ ากดั 

/  ขายสินคา้ผ่านสื่อออนไลน ์
 

บริษัท เอลเทค พาวเวอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
/  น าเขา้ จ าหน่าย และติดตัง้ อปุกรณ์
อิเล็คโทรนิค และอปุกรณเ์ทคโนโลยี
เกี่ยวกบัการโทรคมนาคม 

 
บริษัท ไซมอนด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล เอเซีย มาร์
เก็ตติง้ จ ากดั 
/  น าเขา้ และจ าหนา่ยใบเลื่อยอตุสาหกรรม 

 
บริษัท ส านกังาน วรชัญไ์พศาล จ ากดั 

/  ส านกังานผูส้อบบญัช ี
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 112 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Audit Committee 
Program รุน่ที่ 41/2012 

2554 - 2555 
 
 
 

2553 - 2554 
 

กรรมการตรวจสอบ 
  
 
 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 
/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท
ดอนโดมิเนียม   

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
5. นายชานนท ์เรืองกฤตยา 40 - ปริญญาโท การบญัชแีละ - นอ้งชายคณุณฐัวิภา ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ  

 การเงินระหว่างประเทศ  
London School of 
Economics, U.K. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์ 
University of California at 
Berkeley, U.S.A. 

   เรืองกฤตยา  
- พี่ชายคณุพชัราวลยั  
   เรืองกฤตยา 

 2554 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี     กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 
 

 ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่
ที่ 23/2004 

  2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 

 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 113 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2550 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ เอ็กซ์เพิร ์ท) 
จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท เดอะเวิรค์ส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท ์
จ ากดั 
/  รบัจา้งบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคาร
ชดุและบา้นจดัสรร 

 
บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้น
จดัสรร 

บริษัท พีระ อารท์ี คารท์ จ ากดั 
/  จ าหน่ายอะไหล่รถโกคารท์ 

บริษัท ดีเซมเบอร ์ซนั จ ากดั 
/  ซือ้ขายเรือ ใหเ้ช่าเรือ น าเที่ยวทางเรือ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทดอนโดมิ
เนียม   

 
บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 

/  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถ 
 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 114 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 

2544 - ปัจจบุนั 
 
 

2545 - 2554 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 

บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั 
/  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถโกคารท์ 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
/  ศนูยอ์อกก าลงักายแก่สมาชิก  และด าเนิน
ธุรกิจรา้นอาหาร 

 
บริษัท มาดโูร จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน ์จ ากดั 

/ คา้ ออกแบบ เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เครื่องแต่งกาย 
 

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท วินดมิ์ลล ์อารค์ิเท็ค จ ากดั 

/  ออกแบบ รบัสรา้งบา้นและอาคาร 
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวลัเล่ จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 115 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2543 - 2555 
 
 

2543 - 2554 
 
 
 

2548 - 2552 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการ 

บริษัท พีระ เซอรก์ิต จ ากดั 
/  จดัตัง้สนามแข่งรถ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท  ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอรต์ี ้ เอ็กซ์เพิร ์ท) 
จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์

 
6. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ 49 - ปริญญาโท การจดัการ ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
ปฏิบตัิการเชิงพาณิชย ์

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่
ที่ 85/2010 

-  

  2554 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
ปฏิบตัิการเชิงพาณิชย ์ 

 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 116 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ครัง้แรก : 
29 เมษายน 2554 
 

    2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท ์วนั จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 

บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 

/  รบัเหมาก่อสรา้ง 
บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท ์ท ูจ ากดั 
/  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิ
เนียม   

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอรต์ี ้ เอ็กซ์เพิรท์) 
จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท เดอะเวิรค์ส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท ์
จ ากดั 
/  รบัจา้งบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคาร
ชดุและบา้นจดัสรร 

 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 117 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 

2544 - ปัจจบุนั 
 
 

2543 - 2554 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 
/  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถ 

 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูยอ์อกก าลงักายแก่สมาชิก  และด าเนิน
ธุรกิจรา้นอาหาร 

บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั 
/  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถโกคารท์ 

 
บริษัท มาดโูร จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์

7.  นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 41 - ปริญญาโท การจดัการ - พี่สาวคณุชานนท ์ ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
 
 

 Webster University, U.K. 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
University of Richmond, 
U.K. 
 

เรืองกฤตยา  
- พีส่าวคณุพชัราวลยั  
เรืองกฤตยา 

 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประจ าส านกังานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 118 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประจ าส านกังานเจา้หนา้ที ่

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย      
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่
ที่ 85/2010 

2554 - 2556 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
  สายงานจดัซือ้ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 

    บริหาร        กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ครัง้แรก 
29  เมษายน 2554 
 

    2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 กรรมการ 
  
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท ์วนั จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 

บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 
 

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 
/  รบัเหมาก่อสรา้ง 

บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทดอนโดมิ
เนียม   

บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์

 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 119 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2545 - 2554 
 
 
 

2543 - 2554 
 

 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานจดัซือ้ 

บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั  
/  รบัจา้งบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคาร
ชดุและบา้นจดัสรร 

 
บริษัท มาดโูร จ ากดั  

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน ์จ ากดั 

/ คา้ ออกแบบ เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เครื่องแต่งกาย 
 
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวลัเล่ จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 32 - ปริญญาตรี  Hospitality - นอ้งสาวคณุณฐัวิภา  ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ประเภท  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
 

 Administration,  
Boston University, U.S.A. 

 
 
 

   เรืองกฤตยา  
- นอ้งสาวคณุชานนท ์ 
   เรืองกฤตย 

 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ประจ าส านกังาน
เจา้หนา้ที่บริหาร  

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 120 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประจ าส านกังานเจา้หนา้ที่  

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่  

2555 - 2556 กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผูช้่วยผูบ้ริหาร สายงาน
พฒันาธุรกิจ 

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

บริหาร  ที่ 85/2010      กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 

    2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท ์วนั จ ากดั 
/   พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 

บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทดอนโดมิ
เนียม   

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 
/  รบัเหมาก่อสรา้ง 

บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ เอ็กซ์เพิร ์ท) 
จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 121 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2546 - 2556 
 
 

2545 - 2554 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษัท เดอะเวิรค์ส ์ คอมมิวนิตี ้ แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั 
/  รบัจา้งบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคาร
ชดุและบา้นจดัสรร 

 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูยอ์อกก าลงักายแก่สมาชิก  และด าเนิน
ธุรกิจรา้นอาหาร 

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั 
/  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถโกคารท์ 

บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 
/  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถ 

บริษัท มาดโูร จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท มอร ์ครีเอชั่น จ ากดั 

/   จดัท าสื่อโฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน ์
 
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวลัเล่ จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 หนา้ 122 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2550 - 2554 
 

กรรมการ 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ ์

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
9. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง 54 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์  ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ต าแหน่ง  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการ
ลงทนุ 

 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร ์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director  

  2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2549 - 2550 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
การลงทนุ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
 
ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงาน
การเงิน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 
บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

/  ธุรกิจโรงภาพยนตร ์โบวล์ิ่ง คาราโอเกะ
ลานสเกต็น า้แข็ง พืน้ที่เช่า และศนูยก์ารคา้  

  Certification Program รุน่ที่   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  18/2002   2545 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 

2550 - 2553 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
ประธานเจ้าหน้าที่  สายงาน
บริหารการเงิน 

 

บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั 
/  ที่ปรกึษาธุรกิจ 

บริษัท ที่ปรกึษาธุรกิจ บีวีพี จ ากดั 
/  ที่ปรกึษาธุรกิจ 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 47 - ปริญญาโท สาขาการบญัช ี ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ต าแหน่ง  
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
การเงิน 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรทางการสอบ
บญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

  2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2549 - 2553 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่  สายงาน
การเงิน  

 
ผูอ้  านวยการ กลุ่มงานบญัชี 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด บริษัท 
(มหาชน) 
/ ธุรกิจรา้นอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัด
จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น ธุรกิจรา้นอาหาร 

 
  กรรมการบริษัทไทย   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

  - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุน่ที่ 
93/2011 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program รุน่ที่ 
173/2013  
 

  2545 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

บริษัท ไทคณู แทรคเตอร ์จ ากดั 
/  ตวัแทนจ าหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร ์

 
 

11. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ 49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
ควบคมุการผลิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์
อตุสาหกรรม เอกวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

  2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
ควบคมุการผลิต 

 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2554 – 2556 
2549 - 2553 

 
 

ผูอ้  านวยการโครงการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง 
 

บริษัท แอล.พี .เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
12.  นายเท็ด โปษะกฤษณะ  42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ถิระพฒัน ์
 

ต าแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานพฒันา
ธุรกิจ 

 

 Boston College, USA. 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื่องกล 

North Carolina State 
University, U.S.A. 

  2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - 2556 
 
 
 

2553 - 2555 
 
 

2548 - 2555 

ประธานเจ้าหน้าที่  สายงาน
พฒันาธุรกิจ 

 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ
ระหว่างประเทศแผนกกล
ยทุธอ์งคก์ร 

 
หวัหนา้ฝ่ายพฒันาธุรกิจอาวโุส
(ที่ปรกึษา) 

 
Managing Director 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

/  พฒันาและใหเ้ช่าพืน้ที่ในศนูยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  

 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

/  ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต ์  
 
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
     กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

     2555 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บริษัท โซเชียล เอ็ม จ ากดั 
/  ซอฟตแ์วร ์

 
บริษัท ย.ูที.ซี.โฮลดิง้ จ ากดั 

/  ที่ปรกึษา 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2554-2556 
 

กรรมการบริหาร บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จ ากดั 
/  ที่ปรกึษาการลงทนุ 

 
13. นายลอยด ์วฒันโฆวรุณ 42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานบริหาร
ทรพัยากรบคุคลและพฒันา
องคก์ร 

 

 University of Southern 
California, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า 
California State University, 
Long Beach U.S.A. 
 

  2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 
 
 
 

2551 - 2554 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ สายงาน
บริหารทรพัยากรบคุคล
และพฒันาองคก์ร 

 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์
องคก์รและบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

 
ผูจ้ดัการกลุ่มสื่อสารองคก์ร
และเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท ทิปโก ้ฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 

/  ผูผ้ลิตและส่งออกสบัปะรดกระป๋อง และน า้
ผลไม ้

 
บริษัท ทิปโกแ้อสฟัสท ์จ ากดั (มหาชน) 

/  ผลิตและจ าหน่ายผลติภณัฑย์างมะตอย 
     กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     2555 – 2556 

 
 

2548 - 2550 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรพัยากร
บคุคลและธุรการ 

 
HR Advisor 
 

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จ ากดั  
/  พฒันาและผลิตวคัซีนเด็ก 
 

ธนาคาร ออมสิน 

14.นางสวุรรณา วานิชสมบตัิ 50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ต าแหน่ง  
เลขานกุารบริษัท 

 Strayer University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

  2556 - ปัจจบุนั 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / ประเภท / ต าแหน่ง 
/ วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประวตั ิ
การถกูลงโทษ*
ยอ้นหลงั 5 ปี 

ประสบการณท์ างานอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Company 

Secretary Program รุน่ที่ 
41/2011 

- หลกัสตูร Company 
Reporting Program รุน่ที่ 
1/2011 

- หลกัสตูร Corporate 
Secretary Development 
Program  

2543 - 2555 ผูช้่วยผูอ้  านวยการส านกังาน
กรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
วางแผน นกัลงทนุสมัพนัธ ์
และประชาสมัพนัธ ์

เลขานกุารบริษัท 

บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
/  เงินทนุ 

หมายเหต ุ  : 1. *  หมายถึง ประวตัิการถกูลงโทษ เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 
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2. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในปี 2556 

ล าดบั รายชื่อ 
จ านวนหุน้* จ านวนหุน้ 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

สดัสว่นการถือหุน้ 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

(รอ้ยละ) ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555 

1 ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี - - - - 

2 นายนพพร เทพสิทธา - - - - 

3 นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ - - - - 

4 นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล - - - - 

5 นายชานนท ์เรืองกฤตยา 1,770,998,400 1,770,998,400 0 53.130 

6 นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ 3,579,800 800 3,579,000 0.107 

7 นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 77,250,000 100,000,000 (22,750,000) 2.318 

8 นางสาวพชัราวลยั  เรืองกฤตยา 86,500,000 100,000,000 (13,500,000) 2.595 

9 นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง 1,313,500 - 1,313,500 0.039 

10 นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 1,455,000 - 1,455,000 0.044 

11 นายสนัทดั  ณฎัฐากลุ 30,000 N/A 30,000 0.001 

12 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน ์ - N/A N/A - 

13 นายลอยด ์วฒันโฆวรุณ - N/A N/A - 

14 นางสวุรรณา วานิชสมบตั ิ - N/A N/A - 

 

หมายเหต ุ  : 1. *  หมายถึง จ านวนหุน้ นบัรวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
2. รายชื่อล าดบัที่ 11 – 13  เป็นผูบ้ริหาร ในปี 2556 จึงไม่แสดงจ านวนหุน้ที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 เพ่ือการเปรียบเทียบ 
3. รายชื่อล าดบัที่ 14  เป็นเลขานกุารบรษิัท ในปี 2556 จึงไม่แสดงจ านวนหุน้ทีถ่ือ ณ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ 
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3. การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 

ล าดบั รายชื่อ 

บร
ิษัท

 อน
นัด
า ด

ีเวล
ลอ
ปเ
มน้
ท ์
จ า
กดั
 (ม
หา
ชน
) 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

บร
ิษัท

 อ
นนั
ดา
 ดี
เวล

ลอ
ปเ
มน้
ท ์
วนั
 จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 อ
นนั
ดา
 ดี
เวล

ลอ
ปเ
มน้
ท ์
ท ู
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 บ
า้น
นิร
าว
าน
า จ

 าก
ดั 

บริ
ษัท

 ด
ิเอ
เจ
น้ท
 ์(พ
รอ
พเ
พอ
รต์
ี ้เอ
็กซ
เ์พ
ิรท์
) จ
 าก
ดั 

บริ
ษัท

 เด
อะ
เวิร
ค์ส
 ์ค
อม
มิว
นติ
ี ้แม

นเ
นจ
เม
น้ท
 ์จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 เฮ
ลิก
ซ ์จ

 าก
ดั 

บร
ิษัท

 ไอ
ดีโ
อ ้ค

อน
โด
 จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 บ
ล ู
เด็
ค 
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 พ
ีระ
 เซ
อร
ก์ิต
 วนั

 จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 พ
ีระ
 ค
าร
ท์ 
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 อ
นนั
ดา
 เอ
็มเ
อฟ
 เอ
เซ
ีย 
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 พ
ีระ
 อ
าร
ท์ี 
คา
รท์
 จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 พ
ิมา
นด
า ดี

เวล
ลอ
ปเ
มน้
ท ์
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 ม
าด
โูร 
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 เศ
รณี

 โฮ
ลดิ
ง้ส
 ์จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 เด
อะ
 โม
เด
อร
น์ 
ซิส
เต
็ม 
ออ
ฟเ
ซท
 จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 ส
รร
พิจ
ธรุ
กา
ร จ

 าก
ดั 

บร
ิษัท

 บ
ี. บ
รา
เด
อร
ส์ 
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 เด
อะ
วลั
เล
่ จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 ค
ลอ
เส
็ท 
ดีไ
ซน
 ์จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 ม
ิตซ
ู ณ
ฐัด
นยั
 จ
 าก
ดั 

บร
ิษัท

 ชา
นน
ท ์
สรุ
ินท
ร ์จ

 าก
ดั 

บร
ิษัท

 เข
็มล
กัษ

ณ
 ์จ
 าก
ดั 

  บ
ริษ
ัท 
โซ
เช
ียล
 เอ
็ม 
จ า
กดั

 
   บ
รษิ
ัท 
ย.ู
ที.
ซี.โ
ฮล
ดิง้
 จ
 าก
ดั 

 บร
ิษัท

 ไน
นเ์
ฟส

 อ
ินเ
ตอ
รเ์น

ชั่น
แน
ล 
จ า
กดั

 

บร
ิษัท

 อ
อโ
ต ้
ยิม
 จ
 าก
ดั 

1 ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี CD               S             

2 นายนพพร เทพสิทธา CA                            
3 นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ A                S S S          
4 นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล A                            
5 นายชานนท ์เรืองกฤตยา D,E,S D D D D D  D D D D D D D,S D     S         
6 นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ D,E D D D D D D D D D D D  D D              
7 นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา D,E D D D D D D D       D,S     S S S S S     
8 นางสาวพชัราวลยั  เรืองกฤตยา D,E D D D D D D D D D D D  D D,S     S    S     
9 นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง E,C                            
10 นางมณัทนา เอือ้กิจขจร E,C                            
11 นายสนัทดั  ณฎัฐากลุ C                            
12 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน ์ C                        S S S S 
13 นายลอยด ์วฒันโฆวรุณ C                            

หมายเหต ุ :  1.  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง เป็นไปตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.  
  2. CD =   ประธานคณะกรรมการบริษัท    CA = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     A = คณะกรรมการตรวจสอบ     D= กรรมการ      E = กรรมการบริหาร      C = ผูบ้ริหาร      S  =  ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่

3. * หมายถึง บริษัทที่กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงบคุคลที่เกี่ยวขอ้งไปถือหุน้อย่างมีนยัส าคญัในบริษัทดงักล่าว  ส าหรบัการที่กรรมการและผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน สามารถดรูายละเอียดในขอ้ 1.   
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย  

รายชื่อกรรมการของบรษิัทย่อยที่มีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดงันี ้ 

ล าดบั บริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

นา
ยช
าน
นท

 ์เร
ือง
กฤ
ตย
า 

นา
ยธ
ัญ
ลกั
ษณ

 ์น
นัท

ธ์น
าว
รส
ิริ 

นา
งส
าว
ณ
ฐัว
ิภา
 เร
ือง
กฤ
ตย
า 

นา
งส
าว
พชั
รา
วล
ยั 
 เร
ือง
กฤ
ตย
า 

นา
งเอ

ือ้อ
นชุ
 เล
ีย้ง
สปุ
รีย

 ์

นา
ยจ
ฑุา
 พ
รม
ชิน
งศ

 ์

นา
ยส
วุิท
ย ์
เก
ียร
ติส
มัพ

นัธ
 ์

นา
ยจ
ิระ
ศกั
ดิ์  
พุ่ม

เงิน
 

นา
ยป
รา
จีน
 เอ
ี่ยม
ล า
เน
า 

นา
ยอ
โณ
ทยั
 เอ
ี่ยม
ล า
เน
า 

นา
ยส
รุศ
กัด
ิ์  ศ
ิริจ
รร
ยา

 

นา
ยเ
ทพ

อา
จ ก

วิน
อน
นัต

 ์

นา
ยช
วา
ณ
 ส
ินธ
ุเข
ียว

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) D D D D          

บร
ิษัท

ย่อ
ย 

1 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั D D D D D         

2 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั D D D D D         

3 บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั D D D D D         

4 บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั D D D D D         

5 บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั D D D D D         

6 บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั  D D D D D D       

7 บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด จ ากดั D D D D D         

8 บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั D D  D          

9 บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั D D  D D   D D D D D D 

10 บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั D D  D D        D 

หมายเหต ุ:  D = กรรมการ   
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ : นายชชัวาลย ์ อปุนิ 
ต าแหน่ง   :  ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน  
 :  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   
ประวัติการศึกษา : ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ  จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ประวัติการท างาน  :  
บริษัท ชารป์ไทย จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ  :  ผูจ้  าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ต าแหน่งงาน   :  ผูจ้ดัการพฒันาระบบ 

บริษัท บริษทั ไลฟ์ อนิคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  :  บรกิารผลิตรายการบนัเทงิส าหรบัโทรทศันร์ะบบบอกรบัสมาชิกและส่ือโฆษณา 
ต าแหน่งงาน   :  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อีจีวี เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ  :  บรกิาร โรงภาพยนตร ์โบวล่ิ์ง ส่ือโฆษณา และเช่าพืน้ท่ี 
ต าแหน่งงาน   :  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ 

บริษัท สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)     
ประเภทธุรกิจ  : อสุาหกรรมการผลิตอาหาร ส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ 
ต าแหน่งงาน   :  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและประกนัคณุภาพ / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

ประวัติการอบรม : 
การตรวจสอบภายใน 

1. การตรวจสอบภายใน (ภาคปฏิบตัิ) 5. เทคนิคการตรวจสอบระบบขอ้มลูทางคอมพวิเตอร ์
2. การตรวจสอบทจุรติ 6. การเขยีนรายงาน Internal Audit 
3. การประเมินความเส่ียง 7. การสรา้งทกัษะในการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
4. เทคนิคการตรวจสอบและการวางแผน   

การบริหารระบบคุณภาพ 
1. ระบบคณุภาพ  ISO 9000 3. KPIs & Balance Score Card 
2. Internal Quality Audit 4. หลกัเกณฑแ์ละสขุลกัษณะที่ควรปฏิบตัิในโรงงานผลิตสตัวน์ า้แช่เยือกแข็ง 

การจัดการ 
 1. การวางแผนการท างาน 5. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 2. ผูน้  ากบัการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 6. Management by Objective 
 3. มนษุยสมัพนัธแ์ละจิตวิทยาในการท างาน 7. การรายงานการผลิตและส่วนสญูเสียจากการผลิต 
 4. การบรหิารทรพัยากรบคุคล 



 

 
บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หนา้ 131 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 
 

เอกสารแนบ 4 
อื่นๆ 

- ไม่มี - 


