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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

วิสัยทัศน์ 
เรามุง่มัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความสขุอยา่งยัง่ยืน ได้รับบ้าน ดอนโดมิเนียม และบริการท่ีโดนใจ ด้วยนวตักรรมที่ทนัสมยัและ
มีคุณภาพระดบัสากล ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรที่ให้ความส าคญัต่อพนกังาน สงัคม 
สิง่แวดล้อม และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
 
พันธกิจ 
ที่อนนัดา ... เราไตร่ตรอง ตัง้ใจพฒันาบคุลากรและองค์กรเพื่อสง่มอบที่อยูอ่าศยัและบริการอนัเป่ียมไปด้วยคณุค่า ภายใต้
การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งโปร่งใส มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

ค่านิยมองค์กร 
• คน    มีความฉลาดทางอารมณ์  
• ความตัง้ใจ   ต้องการเติบโตอยา่งยัง่ยืน  
• การพฒันาองค์กร / ตนเอง มีวิสยัทศัน์  
• การจดัการ   บริหารจดัการเป็นเลศิมาตรฐานสากล  
• นวตักรรม   มีนวตักรรมทางด้านรูปแบบธุรกิจซึง่สง่ผลถึงโครงสร้างก าไร  
• การมุง่เน้นลกูค้า  ขยายฐานลกูค้าไปกลุม่ใหม่ๆ  

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัท และลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจระหวา่งปี 2554 – 2557 ดงันี ้
 
ปี 2554 
เดือนเมษายน: 

- บริษัทได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ “โครงการอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2554” ส าหรับโครงการมลัดีฟส์ บีช จาก
ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย Agency for Real Estate Affairs (AREA) 

เดือนพฤษภาคม: 
- บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั พร้อมทัง้ปรับมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 75 บาท เป็น

หุ้ นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วคงเดิมเท่ากับ 187.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
187,500,000 หุ้น 

เดือนมิถนุายน: 
- บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั เปิดจ าหนา่ยห้องชดุพกัอาศยัในโครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 (Tower B) แอชตนั 
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เดือนสงิหาคม: 
- ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้น

ละ 0.10 บาท และอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 12.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
125,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม สง่ผลให้บริษัทมีหุ้นสามญัทัง้หมด 2,000, 000,000 หุ้น 

เดือนกนัยายน: 
- ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 ได้อนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวนจากเดิม 200.00 ล้านบาทเป็น 

366.63  ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,666, 300,000  หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
พร้อมทัง้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,333,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายตอ่ประชาชน (Initial Public Offering)  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 200, 000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน (Right 
Offering) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,333,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนที่ได้จองซือ้และได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขายตอ่ประชาชน (Initial Public Offering) 
 

ปี 2555 
เดือนกมุภาพนัธ์: 

- บริษัทเปิดจ าหนา่ยห้องชดุพกัอาศยัใหมอ่ีก 4 โครงการ ซึง่ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 5 อาคาร ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ 
โมบ”ิ มลูคา่โครงการประมาณ 9,360 ล้านบาท โครงการทัง้ 4 โครงการ คือ โครงการไอดีโอ โมบิ สาทร โครงการไอดีโอ 
โมบิ พญาไท  โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท และโครงการไอดีโอ โมบิ พระราม 9 

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

Construction Information จ ากดั โดยรางวลัดงักลา่วมอบให้แก่บริษัทผู้พฒันาที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมที่มี
การดีไซน์และตกแตง่อาคารได้อยา่งสวยงามทนัสมยั และใสใ่จสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้BCI Asia  เป็นบริษัทที่ท าหน้าที่ใน
การให้ข้อมลูด้านธุรกิจการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแก่ผู้ออกแบบและ
ผู้ผลติและพฒันาวสัดกุ่อสร้าง ซึง่มีสาขาของบริษัทกระจายทัว่โลก 23 สาขา 

เดือนสงิหาคม: 
- บริษัทลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กบั กองทุนทีเอ็มดบับลิว อนนัดา จีเอ็มบีเอช (TMW) ซึ่งเป็นกองทุน

ต่างประเทศถือหุ้นอยู่จ านวนประมาณร้อยละ 49 ในการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั 
จ ากดัจาก TMW 
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เดือนตลุาคม: 
- ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 มีมตินมุตัิให้บริษัทยกเลกิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุของบริษัท จ านวน 333,300,000 หนว่ย รวมถึงยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีออกเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจ านวน 333,300,000 หุ้น และบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
33,330,000 บาท จาก 366,630,000 บาท เป็น 333,300,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท
ในสว่นของหุ้นส าหรับรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันัน้ บริษัทคงเหลือเพียงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,333,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชน 

เดือนธนัวาคม: 
- บริษัทน าหุ้นสามญัเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภท
โครงการบ้านจดัสรรระดบักลางราคาประมาณ 1 – 5 ล้านบาท บริเวณรอบสนามบินสวุรรณภมูิ ในรูปแบบของบ้าน
สไตล์รีสอร์ทริมชายทะเล (Ananda Sea Sense) ภายใต้ช่ือ “อนนัดา”  

 
ปี 2556 

เดือนกมุภาพนัธ์ : 
- เปลี่ยนช่ือบริษัท ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด เพื่อรองรับการด าเนิน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ทัง้โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจดัสรร รวมถึงการตกแตง่ภายใน 

เดือนมีนาคม : 
- เปิดตวัโครงการเอลลโิอ สขุมุวิท 64  ซึง่เป็นคอนโดมิเนียมที่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีอดุมสขุและปณุณวิถี  ไม่เกิน 

600 เมตร  โดยมีมลูคา่โครงการ 1,491 ล้านบาท  

เดือนพฤษภาคม: 
- บริษัทได้รับรางวลัจากงานประกาศผลสดุยอดรางวลัด้านอสงัหาริมทรัพย์ประจ าภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค ( Asia Pacific 

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

1. คอนโดมิเนียมที่มีการตกแตง่ภายในยอดเยี่ยม (Best Interior Design Show Home Thailand) จากการออกแบบ

ห้องขนาด 21 ตร.ม. ภายในโครงการ ไอดีโอ โมบิ   

2. โครงการแนวสงูที่มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม (Best High-rise Architecture Thailand)  

เดือนมิถนุายน:  
- บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui Fudosan Residential 

Co., Ltd บริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ น โดยบริษัทเข้าร่วมลงทนุในบริษัท อนนัดา เอ็ม เอฟ เอเซีย จ ากดั ใน
สดัสว่นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 900 ล้านบาท โดยได้พฒันาโครงการแรก คือ โครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน 
มลูคา่โครงการกวา่ 6,734 ล้านบาท มีห้องชดุรวมทัง้สิน้ 1,605 ยนูิต  
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เดือนกรกฎาคม: 
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ช่ือ “หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 

2557” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 2605 ล้านบาท อาย ุ1 ปี 
อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.2 บาทตอ่ปี ครบก าหนดไถถ่อนเดอืนกรกฎาคม 2557 ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2556  

- เปิดตวัโครงการไอดีโอ สาทร-ทา่พระ คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า BTS โพธ์ินิมิตร มลูคา่โครงการโดยรวม 3,628 ล้านบาท  

เดือนสงิหาคม: 
 เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเอลลโิอ เดล เรย์  ซึง่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อดุมสขุ มลูคา่

โครงการโดยรวม 3,285 ล้านบาท และโครงการไอดีโอ วฒุากาศ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS วฒุากาศ มลูค่าโครงการ

โดยรวม 2,121 ล้านบาท  

เดือนกนัยายน:  
- บริษัทเร่ิมจัดกิจกรรมการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลอดปี 2556 สามารถสร้าง

ยอดขายในประเทศสงิคโปร์ ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น กวา่ 870 ล้านบาท  

เดือนตลุาคม: 
- เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ไอดีโอ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินตอร์เชนจ์ อยู่ใกล้สถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินบางขนุนนท์ มีมลูคา่โครงการ 3,749 ล้านบาท โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 

ราชเทวี มลูคา่โครงการ 2,010 ล้านบาทและโครงการไอดีโอ จฬุา-สามยา่น อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามยา่น ซึง่มี

มลูคา่โครงการสงูถึง 6,734 ล้านบาท  

เดือนธนัวาคม: 
- บริษัทแสดงเจตนารมย์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยโครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อมุ่งเน้นการริเร่ิมและผลกัดนั
ให้ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคญัของการตอ่ต้านการทจุริตและร่วมมือกนัเพื่อให้เกิดการตอ่ต้านการทจุริตในวงกว้าง 

 
ปี 2557 
เดือนมกราคม 

- บริษัทเพิ่มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั จากเดิมที่ถือหุ้นจ านวน 4,410,000 หุ้น หรือร้อยละ 
49 ของทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว เป็นถือหุ้นในจ านวน 4,589,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน
และทนุช าระแล้ว 

เดือนพฤษภาคม 
- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ช่ือ “หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 ครบก าหนดไถ่

ถอนปี พ.ศ. 2560” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 4,000 ล้านบาท 
อาย ุ 3 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.4 บาทตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน โดยมีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ”BBB-“ 
แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  
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เดือนสงิหาคม 
- บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยในช่ือ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั เพื่อรับท าสื่อโฆษณา โดยบริษัทมีสดัสว่นการ

ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของทนุจดทะเบียน 

-    บริษัทยอ่ย “บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ ากดั” เปลีย่นช่ือเป็น “บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั” เพื่อรองรับการ
พฒันาโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 

-   บริษัทลงทนุในบริษัท ซิตีไ้ลน์ (2014) จ ากดั ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน 100,000 บาท และ
เปลีย่นช่ือเป็น “บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั” เพื่อรองรับการพฒันาโครงการแอชตนั อโศก 

เดือนกนัยายน 
- บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui Fudosan Residential 

Co., Ltd. บริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากดั (Mitsui Fudosan Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม
ร่วมกนั 3 โครงการ ผา่น 3 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
850,000,000 บาท เพื่อพฒันาโครงการแอชตนั อโศก   

2. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากัด โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
550,000,000 บาท เพื่อพฒันาโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี  

3. บริษัทที่จะจดัตัง้ใหม่ภายในปี 2558 เพื่อรองรับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
ของทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท  

- บริษัทเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการใหม ่ใกล้ 7 สถานนีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “แอชตนั” และ “ไอดีโอ” 

ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสขุมุวิท มีมลูคา่โครงการกวา่ 

6,700 ล้านบาท โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี และรถไฟฟ้าสายสีส้ม มลูค่า

โครงการ กว่า 3,800 ล้านบาท โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท-อีสท์เกต อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา มลูค่า

โครงการกวา่ 2,700 ล้านบาท  และโครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สวา่ง อินเตอร์เช้นจ์ อยูใ่กล้รถไฟฟ้าสายสมีว่ง และสายสี

แดง สถานีบางซอ่น มลูคา่โครงการกวา่ 1,800 ล้านบาท 

เดือนตลุาคม 
- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ช่ือ “หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2557 ครบก าหนดไถ่

ถอนปี พ.ศ. 2559” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 2,395 ล้านบาท 

อายุ 2 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.0 บาทต่อปี ช าระดอกเบีย้ทุก 3 เดือน โดยมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ”BBB-“ 

แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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เดือนธนัวาคม 
- บริษัทได้รับรางวัล “นักลงทุนสมัพันธ์ดีเด่น ประจ าปี 2557” ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหวา่ง 2,000 – 10,000 ล้านบาท ในงาน “SET Awards 2014” ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบั
วารสารการเงินการธนาคาร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ โดยบริษัทมุ่งมัน่อย่างต่อเนื่องในการสื่อสารให้
นกัลงทนุ ซึง่เป็นองค์ประกอบของตลาดทนุ ได้รับทราบข้อมลูขา่วสารทัง้ในแง่มมุของบริษัท การลงทนุ รวมถึงการท า
กิจกรรมเพื่อสงัคมตา่งๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมลูการบริหารงานท่ีชดัเจนและโปร่งใสตอ่ไป 

- หลกัทรัพย์ของบริษัท “ANAN” ได้รับคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เป็นหนึง่ในหลกัทรัพย์ที่อยูใ่น
การค านวณดชันี SET100 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึง่แสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพย์ ANAN มีมลูคา่ตลาดสงูและ
การซือ้ขายมีสภาพคลอ่งสงูอยา่งสม ่าเสมอในชว่งเวลาที่ผา่นมา 

- บริษัทได้รับรางวลัสดุยอดโครงการแหง่ปี 2014 โดยผลโหวตจากเว็บไซต์ Think of Living ตามคณุลกัษณะเด่น ดงันี ้ 
โครงการแอชตนั อโศก  ได้รับรางวลัอนัดบั 1 ด้านสดุยอดท าเลที่ตัง้ ด้านสดุยอดการออกแบบพืน้ที่ภายในโครงการ 
ได้รับรางวลัอนัดบั 2 ในด้านสดุยอดงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตวัอาคาร และโครงการไอดิโอ คิว สยาม -
ราชเทวี ได้รับรางวลัอนัดบั 2 ในด้านสดุยอดการออกแบบพืน้ที่สว่นกลางและสิ่งอ านวยความสะดวก และรางวลั
อนัดบั 3 ในด้านสดุยอดการออกแบบพืน้ท่ีภายในโครงการ 
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บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
(ANAN) 

 

adc 

ผ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มไลฟ์สไตล์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 
(ADO) 

 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 
(Helix) 

 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
(IDCO) 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท)  จ ากดั 
(Agent) 

 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

(Work) 

 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
(BD) 

 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 
(PCO) 

 

 บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 
(BN) 

 

     99.98%      99.96% 

     99.78% 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 
(BK) 

 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 
(BRT) 

 

     50.69% 

     45.00% 

     51.00% 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 
(AMF) 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 
(AMF-A) 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากดั 
(AMF-R) 
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ซี อินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 
(SEAI5) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทเป็น
ผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในกรุงเทพ โดยได้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” และ 
“เอลลโิอ” ซึง่มีความทนัสมยัและเน้นรูปแบบการใช้ชีวิต เน้นผู้ซือ้บ้านหลงัแรก และลกูค้าที่เน้นความสะดวกสบาย และง่าย
ในการเดินทางซึง่เช่ือมโยงกบัรถไฟฟ้า ในปี 2557 บริษัทก้าวเป็นผู้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่มียอดขายเป็นอนัดบั 2 
ในประเทศไทย และในปี 2558 บริษัทได้ตัง้เป้าหมายในการเป็นผู้พฒันาคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอนัดบัหนึง่ในประเทศ 

ตามรายงานในหวัข้อ “State of the World’s Cities 2012/2013” โดยหนว่ยงานพฒันาที่อยูอ่าศยัของสหประชาชาติกลา่ว
วา่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก าลงัเพิ่มขึน้ และคาดวา่จะยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องในระยะสัน้และ
ระยะกลางตอ่จากนี ้ จากปี 2543 ถึง 2553 จ านวนประชากรของกรุงเทพและปริมณฑล ได้เพิ่มขึน้จาก 6.3 ล้านคน เป็น 
7.0 ล้านคน และคาดวา่จะเพิม่ถงึ 7.4 ล้านคน ในปี 2558 และ 8.5 ล้านคน ในปี 2568 โดยข้อมลูจากกรมการปกครอง 
ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้จาก 3 . 9  ล้านหนว่ยในปี 2 5 5 0  เป็น 4 . 7 ล้านหนว่ยในปี 2 5 5 5  ตามล าดบั โดย
คอนโดมิเนียมเป็นสว่นท่ีอยูอ่าศยัที่เติบโตเร็วที่สดุ จากปี 2552 ถึง 2555 ด้วยอตัราการเจริญเติบโตตอ่ปีเทา่กบัร้อยละ 6.2  

 
จากต าแหนง่ผู้น าทางการตลาดและสถิติที่แข็งแกร่งอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทหวงัวา่คอนโดมิเนียมที่ตัง้อยูบ่นท าเลที่ดีจะเป็นสว่น
ส าคญัของการเจริญเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีที่อยู่ใกล้กบั
ระบบขนสง่มวลชน ที่มีจ านวนผู้โดยสารในระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพเพิ่มขึน้จากจ านวนประมาณ 162,000 คนต่อวนั ใน
วนัธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกวา่ 980,000 คน ในปี 2556 นอกจากนีข้้อมลูบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ระบวุ่าภายในปี 2560 มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพจะมีระบบการขนส่งที่ครอบคลมุระยะทางถึง 248 กิโลเมตร รวม 165 
สถานี โดยเพิ่มขึน้กว่าเท่าตวั จากระยะทางที่ครอบคลมุ ณ สิน้ปี 2557 การท่ีระบบขนสง่รถไฟฟ้าขยายตวัมากขึน้ บริษัท
มองเห็นโอกาสของลกูค้าที่จะเลอืกพกัอาศยัใกล้รถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ซึง่เหมาะกบัวิถีชีวิตคนเมือง 
 
บริษัทให้ค าตอบส าหรับ "ชีวิตคนเมือง" แก่ผู้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพ โดยการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและประสบความส าเร็จใน
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  บริษัทเน้นการออกแบบที่ทนัสมยัและโดดเด่น เพื่อสร้างความสนใจ 
ตอ่กลุม่ "Gen C" ที่เน้น "ความสะดวก" สามารถควบคมุ "คา่ใช้จ่ายและเวลา" "วิถีการด าเนินชีวิตแบบสบายๆ " และการใช้ 
"เงิน" อยา่งชาญฉลาด 

 
บริษัทใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมนุเวียนของสนิทรัพย์อยา่งรวดเร็ว โดยก่อนการซือ้ที่ดิน บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ ทัง้
ในด้านท าเลที่ตัง้ การตลาด การก าหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ความหลากหลายของ
บุคคลภายนอกร่วมกับบุคลากรภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการซือ้ โดยที่ดินที่ได้มานัน้มี
วตัถปุระสงค์ให้เหมาะส าหรับการพฒันาในทนัทีหรือในระยะเวลาอนัใกล้ (สามถึงหกเดือนหลงัจากได้มาเพื่อเปิดตวั) เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานให้บริษัท ส าหรับการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัทได้ว่าจ้างสถาปนิกและผู้ รับเหมา
ที่มีช่ือเสยีง ซึง่สว่นใหญ่เป็นบคุคลภายนอก ราคาคา่ก่อสร้างจะถกูก าหนดภายใต้สญัญาการก่อสร้างที่มีกบัผู้ รับเหมาหลกั 

 
ตัง้แต่ปี 2550 บริษัทเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมทัง้สิน้ 27 โครงการ ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” จ านวน 23 โครงการ 
ภายใต้แบรนด์ “เอลลโิอ” จ านวน 2 โครงการ และภายใต้แบรนด์ “แอชตนั” จ านวน 2 โครงการ 
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ปี 2557 บริษัทเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก โครงการไอดีโอ ควิ 
สยาม-ราชเทวี โครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สวา่ง-อินเตอร์เชนจ์ และโครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสต์เกต 

ในเดือนมิถนุายน 2556 บริษัทลงนามในสญัญาร่วมทนุ กบั SEA Investment Five ซึง่เป็นบริษัทในเครือของ มิตซุย ฟโูดซงั 
เพื่อก่อตัง้บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั  โดยมีวตัถปุระสงค์ของการร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทนุแห่งแรก คือโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซึ่งเปิดตวัโครงการนี ้
เมื่อเดือนตลุาคม 2556 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2559 นอกจากนีใ้นเดือนกนัยายน 2557 บริษัทได้ก่อตัง้
บริษัทร่วมทนุอีก 2 บริษัท ในนามบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั และบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากัด พร้อมกับเปิดตวัโครงการใหม่ในเดือนเดียวกัน ภายใต้ช่ือโครงการคอนโดมิเนียม แอชตนั อโศก และไอดีโอ คิว 
สยาม-ราชเทวี ซึง่คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2560 
 
นอกจากโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทยงัได้พฒันาและขายโครงการบ้านจดัสรรอีกด้วย โดยบริษัทได้เปิดตวั 7 โครงการ
บ้านจดัสรรในยา่นชานเมืองในบริเวณใกล้เคียงสนามบินสวุรรณภมูิ ภายใต้ช่ือ "เอโทล"  
 
เดือนเมษายน 2556 บริษัทก่อตัง้บริษัทยอ่ย ในช่ือบริษัท เฮลกิซ์ จ ากดั (เฮลกิซ์) เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการตา่งๆ ของ
บริษัทเอง โดยคาดหวงัวา่เฮลกิซ์จะด าเนินการก่อสร้างในสดัสว่นหนึง่ในสามของการก่อสร้างโครงการบ้านจดัสรร และเป็น
ผู้บริการรับเหมาหลกัส าหรับโครงการคอนโดมิเนียม (เฮลิกซ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัของโครงการไอดีโอ 
วฒุากาศ) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทควบคมุค่าใช้จ่าย คณุภาพ รวมถึงระยะเวลาการก่อสร้างได้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมี
บริการเพิ่มเติม ได้แก่ บริการตวัแทนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ผา่นดิเอเจ้นท์  การบริหารโครงการผา่นเดอะเวิร์ค   
 
บริษัทได้จัดกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 จากการเปิดขายโครงการแอชตัน อโศก 
โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี และโครงการไอดีโอ โมบิ พระราม 9 โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 732 ล้านบาท ในการ
ขายครัง้นีเ้ป็นการสร้างแบรนด์และช่องทางการขายในตลาดต่างประเทศ และบริษัทคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะ
สามารถเป็นสดัสว่นทีส่ าคญัของรายได้โดยรวมของบริษัท จากปัจจบุนัรายได้สว่นใหญ่มาจากลกูค้าชาวไทย 
 
บริษัทได้รับรางวลัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากหลากหลายสถาบนั และได้รับรางวลัที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอีกด้วย เช่น รางวลั "โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ปี 2554 (ในระดบัราคาปานกลาง)"  โดย
หน่วยงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับการพฒันาโครงการมลัดีฟส์ บีช รางวลั "นกัพฒันา 10 อนัดบัแรก” ที่ได้รับจาก
บริษัท BCI Asia Construction Information Company Limited  ในช่วงปี 2555 รางวลัส าหรับการพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศยั และรางวลั  "Best High-Rise Architecture Thailand" ส าหรับโครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 และ 
“Best Interior Design Show Home Thailand”  ส าหรับ C-21 Urban Pod ไอดีโอ โมบิ โดยเป็นรางวลัจาก Asia Pacific 
Property Awards ในปี 2556 ส าหรับปี 2557 บริษัทได้รับรางวลัจาก Think of Living ส าหรับ “Best Location” และ 
“Best Innovative Planning” จากโครงการแอชตนั อโศก นอกจากนีย้งัได้รับรางวลั “Best Architecture” ส าหรับโคงการ
แอชตัน อโศก และโครงการไอดิโอ คิว สยาม-ราชเทวี อีกทัง้โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ยังได้รับรางวลั “Best 
Facilities” อีกด้วย  
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การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ์  

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการคอนโดมิเนียม 

แผนท่ีตามด้านลา่งนี ้แสดงถงึทีต่ัง้ของโครงการคอนโดมเินียมของบริษัทในกรุงเทพมหานคร : 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท มุ่งเน้นไปที่การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า โครงการ

อาคารชดุพกัอาศยัสว่นใหญ่ของบริษัทจะตัง้อยูต่ิดหรือภายในระยะ 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้ช่ือโครงการ "ไอดีโอ" 

นอกจากนี ้บริษัทยังพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้ช่ือ "เอลลิโอ" ซึ่งตัง้อยู่ในระยะ ระหว่าง 301-600 เมตรจากสถานี โดย

โครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัท คือ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 17 ซึ่งได้เปิดตวัในปี 2550 และได้เปิดตวัอีก 26 

โครงการจนถึงปัจจบุนั  

 
บริษัทมีเป้าหมายเพื่อให้ "ค าตอบส าหรับวิถีชีวิตคนเมือง" เพื่อผู้พกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเช่ือว่าในอนาคตจะใช้

ระบบขนสง่มวลชนมากยิ่งขึน้ เพื่อเดินทางระหวา่งที่อยูอ่าศยักบัสถานท่ีท างาน และสถานที่ท่ีจดักิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ 
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ส าหรับแบรนด์หลกัอย่างไอดีโอ กลุ่มเป้าหมายของบริษัท คือ ลูกค้า กลุ่ม "Gen C" ซึ่งประกอบไปด้วย นกัศึกษา 

ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีรายได้ปานกลาง และผู้ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ท างาน สถานที่พกัผ่อน 

รับประทานอาหาร ช้อปปิง้ และการใช้ชีวิต เป้าหมายของแบรนด์เน้นไปที่ "สะดวกสบาย" ความสามารถในการควบคุม 

"คา่ใช้จ่ายและเวลา"  "วิถีการด าเนินชีวิตแบบสบายๆ" และการใช้ "เงิน" อยา่งชาญฉลาด 

 
ส าหรับแบรนด์ เอลลโิอ กลุม่เป้าหมายจะเป็นลกูค้าที่สนกุไปกบั "ชีวิตทีง่่าย" และเน้นแนวคิดการด าเนินชีวิตที่แสดงความ
เป็นตวัของตวัเอง ("เป็นคณุ") ชอบพบปะสงัสรรค์ (“สงัคมง่ายๆ") ชอบการจดัการพืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ ("พืน้ท่ีง่ายๆ") 
ชอบสถานท่ีที่สะดวก ("ท าเลงา่ยๆ") และการเช่ือมตอ่กบัสถานรีถไฟฟ้าขนสง่มวลชนได้งา่ย ("การเช่ือมตอ่ง่าย") และมี
ความสะดวกในการใช้จา่ย ("จ่ายง่ายๆ") 
 

โครงการ สถานที่ตัง้ เปิดโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ จ านวนอาคาร/
จ านวนชัน้ 

ระยะทาง 
จากสถานีรถไฟฟ้า 

1.  ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 ซอยลาดพร้าว 17 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

กรกฏาคม 2550 กันยายน 2552 2 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินลาดพร้าว 

2.  ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

ตุลาคม 2550 สิงหาคม 2553 1 อาคาร 24 ชัน้ 500 เมตรจากสถานี
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ใ ต้ ดิ น
พหลโยธิน 

3. ไอดีโอ มิกซ์ 
พหลโยธิน 

ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
เ ส น ใ น  เ ข ต พ ญ า ไ ท 
กรุงเทพฯ 

ตุลาคม 2550 ตุลาคม 2553 1 อาคาร 23 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า 
BTS สะพานควาย 

4. ไอดีโอ สาทร-ตากสิน ถ น น ก รุ ง ธ น บุ รี  แ ข ว ง
บางล าภลูา่ง เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

ตุลาคม 2550 พฤษภาคม 2553 1 อาคาร 27 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า 
BTS กรุงธนบุรี 

5. ไอดีโอ คิว พญาไท  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ธันวาคม 2550 พฤศจิกายน 2553 1 อาคาร 38 ชัน้ 30 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS  
ราชเทวี 

6. ไอดีโอ รัชดา-ห้วย
ขวาง 

ซ อ ย ป ร ะ ช า ร า ษ ฐ ร์
บ าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2551 มีนาคม 2553 1 อาคาร 19 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินห้วยขวาง 

7. ไอดีโอ บลโูคฟ สาทร ถนนกรุงธนบรีุ เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ 

กรกฎาคม 2551 กุมภาพันธ์ 2553 2 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 40 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS วง
เวียนใหญ่ 

8. ไอดีโอ มิกซ์ สขุมุวิท 
103 

ซอยอุดมสุข 3 ถนน
สุ ขุ ม วิ ท  เ ข ต บ า ง น า 
กรุงเทพฯ 

พฤศจิกายน 
2550 

สิงหาคม 2553 2 อาคารๆ ละ 21 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า 
BTS อุดมสุข 

9. ไอดีโอ เวิร์ฟ สขุมุวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระ
โ ข น ง  เ ข ต วั ฒ น า 
กรุงเทพฯ 
 

กันยายน 
2551 

พฤษภาคม 2554 1 อาคาร 30 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า 
BTS อ่อนนุช 
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10. ไอดีโอ บลโูคฟ 
สขุมุวิท 

ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

กุมภาพันธ์ 
2553 

ตุลาคม 2554 2 อาคาร มี 18 ชัน้ 
และ 15 ชัน้ 

30 เมตร  จาก
ส ถ า น ีร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
BTS อุดมสุข 

11. ไอดีโอ เวิร์ฟ  
ราชปรารถ 

ถนนราชปรารถ แขวง
มักกะสัน  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

พฤศจิกายน 
2551 

ธันวาคม 2554 1 อาคาร 34 ชัน้ 10 เมตร  จาก
ส ถ า น ีร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
Airport Link ราช
ปรารถ 

12. มอร์ฟ 38 ซอยสุขุมวิท 38 ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2552 ธันวาคม 2555 2 อาคาร มี 32 ชัน้ 
และ 10 ชัน้ 

300 เมตร จาก
ส ถ า น ีร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
BTS ทองหล่อ 

13. ไอดีโอ โมบิ 
พระราม 9 

 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 1 อาคาร 28 ชัน้ 80 เมตรจากสถานี
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ใ ต้ ดิ น
พระราม 9 

14. ไอดีโอ โมบิ พญาไท ถนนศรีอยธุยา แขวงทุง่พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 1 อาคาร 24 ชัน้ 190 จากสถานี
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  BTS 
พญาไท 

15. ไอดีโอ โมบิ สาทร ถนนกรุงธนบรีุ แขวงบางล าภู
ลา่ง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 1 อาคาร 31 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า 
BTS กรุงธนบรีุ 

16. ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท ซอยสุขุมวิท 81 ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 2 อาคาร 23 ชัน้ 
และ 25 ชัน้ 

32 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS อ่อน
นชุ 

17. เอลลิโอ สขุมุวิท 64 ซอยสุขุมวิท 64 ถนน
สขุุมวิท แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 

มีนาคม 2556 เมษายน 2557 4 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 600 เมตรจาก
ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
BTS อุดมสขุ และ
ปณุณวิถี 

18. ไอดีโอ สาทร–ทา่พระ ถนนราชพฤกษ์  แขวง
บุ ค ค โ ล  เ ข ต ธ น บุ รี 
กรุงเทพฯ 

กรกฏาคม 2556 ธันวาคม 2557 1 อาคาร 31 ชัน้ 320 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS โพธ์ิ
นิมิตร 

19. เอลลิโอ เดล เรย์ ซอยสุขุมวิท 64 ถนน
สขุุมวิท แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2556 พฤศจิกายน 2557 8 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 600 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS อุดม
สขุ 

20. ไอดีโอ วฒุากาศ ถนนราชพฤกษ์ วฒุากาศ 
กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2556 2558 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 31 ชัน้ 110 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS วุฒา
กาศ 

21. ไอดีโอ โมบิ วงศ์สวา่ง 
      -อินเตอร์เชนจ์ 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บ า ง ก อ ก น้ อ ย  เ ข ต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ตลุาคม 2556 2558 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 22 ชัน้ 80 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินบางขุน
นนท์ 

22. ไอดีโอ คิว ราชเทวี ถนนเพชรบุรี แขวงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ตลุาคม 2556 2559 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 37 ชัน้ 300 เมตร จาก
ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
BTS ราชเทวี 

23. ไอดีโอ คิว จฬุา-
สามยา่น 

ถนนพระราม 4 แขวงบาง
รัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ตลุาคม 2556 2559 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 40 ชัน้ 270 จากสถานีรถ 
ไฟฟ้าใต้ดินสามยา่น 
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ในปี 2557 บริษัทได้เปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมติดรถไฟฟ้า จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก  โครงการ
ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ี โครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สวา่ง-อินเตอร์เชนจ์ และโครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสต์เกต มลูคา่
กวา่ 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

24. แอชตัน อโศก 

 

  

 

 

 

25. ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 
 

 
 

 
 

26. ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถานท่ีตัง้ ถนนอโศกมนตรี เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ กันยายน 2557 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560 

จ านวนอาคาร / จ านวนชัน้ 1 อาคาร 50 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 20 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท 
และ 230 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS 
อโศก 

สถานท่ีตัง้ ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
เปิดโครงการ กันยายน 2557 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560 
จ านวนอาคาร / จ านวนชัน้ 1 อาคาร 36 ชัน้ 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 390 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

สถานท่ีตัง้ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ กันยายน 2557 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2559 

จ านวนอาคาร / จ านวนชัน้ 1 อาคาร 30 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า  20 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน  
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27. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์เกต 

 

 
 

 
 
พัฒนาการในปัจจุบนั 

ในปี 2557 บริษัทได้เปิดตวัคอนโดมิเนียมใหมต่ิดรถไฟฟ้า 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก  โครงการไอดีโอ คิว 
สยาม-ราชเทว ีโครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สวา่ง-อินเตอร์เชนจ์ และโครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสต์เกต โดยโครงการแอชตนั 
อโศก และโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ีได้พฒันาโดยบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท กบั SEA Investment Five ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัท มิตซุย ฟโุดซงั จ ากดั ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทได้ร่วมทนุกบัมิตซยุ พฒันาโครงการคอนโดมเินียม ไอดีโอ 
คิว จฬุา-สามยา่น ซึง่โครงการเหลา่นีค้าดวา่จะแล้วเสร็จระหวา่งปี 2559 และ 2560 

บริษัทจดักิจกรรมการขายในตลาดตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง โดยเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกนัยายนปีที่ผา่นมา ส าหรับในปี 2557 นี ้
บริษัทได้จดักิจกรรมการขายในประเทศสงิคโปร์ ส าหรับโครงการแอชตนั อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ี และ
โครงการไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ซึง่มยีอดขายมลูคา่กวา่ 732 ล้านบาท  

บริษัทสร้างแบรนด์และช่องทางการขายที่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ และ
บริษัทคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส าคญัของรายได้รวมของบริษัท จากเดิมที่มาจากลกูค้าชาวไทย
เกือบทัง้หมด 

 

 

 

 

 

สถานท่ีตัง้ ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 
เปิดโครงการ กันยายน 2557 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2559 

จ านวนอาคาร / จ านวนชัน้ 1 อาคาร 30 ชัน้ 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 150 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา 
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รายละเอียดของโครงการท่ีเปิดขายในปี 2557 

 

กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 
 

จากฐานข้อมลูด้านการเป็นเจ้าของที่ดิน และสมัพนัธภาพอนัดีกบัเครือขา่ยทางธุรกิจ เมื่อมีที่ดินในท าเลที่บริษัทสนใจ โดย
เลอืกจากที่ดินสว่นบคุคล หรือเป็นอาคารท่ีมีความสงูไมม่ากนกั หรือเป็นร้านค้า บริษัทจะติดต่อผู้ ต้องการขายโดยตรงหรือ
ผา่นผู้แนะน า ซึง่จะท าให้ต้นทนุในการพฒันาที่ดินไมส่งูจนเกินไป จากนัน้บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อน
การเจรจาตอ่รอง กลา่วคือ ทีมงานด้านการซือ้ที่ดินจะประเมินจากความเป็นไปได้ในด้านของความคุ้มค่าและผลตอบแทน
ในการลงทนุ ทีมงานด้านกฎหมายท าหน้าที่พิจาณากฎระเบียบ ข้อบงัคบัด้านผงัเมือง เพื่อลดความเสี่ยงก่อนการลงทนุซือ้
ที่ดิน  และงานด้านบญัชีและการเงินท าหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน และวางแผนการจดัหาแหลง่เงินกู้  
 

บริษัทจะด าเนินการแตง่ตัง้ผู้ รับเหมา เพื่อด าเนินงานก่อสร้างโครงการหลงัผ่านการพิจารณาคุณสมบตัิของบริษัทรับเหมา
ตามเกณฑ์ก าหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผา่นมา และข้อมลูของบริษัท ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2556 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท 
เฮลิกซ์ จ ากัด ได้เร่ิมให้บริการด้านการก่อสร้างในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และเป็นผู้ รับเหมาหลกัในการก่อสร้าง
โครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ วฒุากาศ 
 

บริษัทพิจารณาก าหนดราคาขายของคอนโดมิเนียม โดยค านงึถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ท าเลที่ตัง้ และโครงการของผู้พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั และศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

ห้องชดุสว่นใหญ่จะขายก่อนที่การก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบรูณ์ โดยลกูค้าจะผ่อนช าระเป็นงวดๆ  ซึ่งใช้การช าระเงินมดั
จ าลว่งหน้าในจ านวนร้อยละ 5 ในวนัลงนามข้อตกลงสญัญาจะซือ้จะขาย และการช าระเงินเป็นงวดจ านวนระหว่างร้อยละ 0  
ถึงร้อยละ 10 ของราคาซือ้ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างก่อนถึงวนัท่ีโอนห้องชดุ  
 

 

ในส่วนของการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ บริษัทมีการสื่อสารผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
รวมทัง้ยงัมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบว์ชัวร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีย้ังมีการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ 
ได้แก่ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ ( @ IDEO) และ ยทูปู  

 
 
 
 
 

โครงการ เปิดโครงการ แล้วเสร็จ จ านวนห้อง มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

แอชตนั อโศก กนัยายน 2557 2560 783 6,701 

ไอดีโอ ควิ สยาม-ราชเทวี กนัยายน 2557 2560 550 3,811 

ไอดีโอ โมบ ิวงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ กนัยายน 2557   2559  559   1,814 

ไอดีโอ โมบ ิสขุมุวทิ-อีสต์เกต กนัยายน 2557   2559   844   2,624 

ยอดรวม 2,736 14,950 
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โครงการบ้านจัดสรร 
 

โครงการบ้านจดัสรร ด าเนินการโดย บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้แก่ โครงการเนอราวานา่ 
เป็นโครงการบ้านจดัสรรสไตล์รีสอร์ทชายทะเล ตัง้อยู่บนท าเลรอบกรุงเทพฯที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนกั อยู่
ใกล้กบัสนามบินสวุรรณภมูิ โดยช่ือของโครงการนีม้ีที่มาจากรีสอร์ทริมชายหาดที่ได้รับความนิยมในมลัดีฟส์  ฮาวาย และ
บาหลี  โครงการบ้านจดัสรรนีไ้ด้มีการเปิดตวัใหม่ ภายใต้แบรนด์ "เอโทล"  โดยแต่ละโครงการมีคลบัเฮ้าส์ส าหรับอ านวย
ความสะดวก และเพือ่พกัผอ่นส าหรับผู้พกัอาศยั  โดยมีราคาขายประมาณ 3 – 5 ล้านบาทตอ่หลงั ซึง่รายละเอียดของแตล่ะ
โครงการมีดงันี ้
 

 

 
กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร  
 

จากการท่ีบริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัหาวสัด ุซึง่ชว่ยให้สามารถซือ้วสัดไุด้ในราคาที่เหมาะสม ผู้ รับเหมารับผิดชอบ
การจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างหลกั ซึง่ราคาจะรวมตกลงไว้ในสญัญาการก่อสร้าง 
 

ในการพฒันาโครงการบ้านจดัสรร บริษัทจะท าสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวตัถปุระสงค์ในการส ารวจที่ดิน 
และเช่ือมต่อระบบสาธารณปูโภค เช่น น า้ประปา และไฟฟ้า โดยจ านวนของผู้ รับเหมาส าหรับการก่อสร้างโครงการบ้าน
ขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการพฒันาโครงการจนเสร็จสมบรูณ์ นอกจากนี ้บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เป็นผู้ ด าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรให้กับบริษัท โดยได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการสิมิลนั รีฟ โครงการมลัดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา 
เบย์ 
 

โครงการ สถานที่ตัง้ ลักษณะโครงการ พืน้ท่ีโครงการ 

1.  เอโทล ลนัตา รีสอร์ทไลฟ์ วงแหวนตะวันออก อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 34-3-1 ไร่ 

2. เอโทล มลัดีฟส์ ปาล์ม วงแหวนตะวันออก อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 80-1-34 ไร่ 

3. เอโทล ไวกิกิ ชอร์ แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

บ้านเดี่ยว 38-1-45 ไร่ 

4. เอโทล สิมิรัน รีฟ แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

บ้านเดี่ยว 53-0-4 ไร่ 

5. เอโทล มลัดีฟส์ บีช ถนนหนามแดง อ า เภอบางพลี  จังหวัด
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ
ทาวน์เฮาส์ 

116-1-5 ไร่ 

6. เอโทล บาหลี บีช ถนนอ่อนนชุ-ลาดกระบัง ต าบลคลองหลวง
แพง่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ
ทาวน์เฮาส์ 

215-0-32 ไร่ 

7. เอโทล จาวา เบย์ ถนน ก่ิ ง แ ก้ ว  อ า เ ภ อบ า งพลี  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว 57-0-11 ไร่ 
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บริษัทด าเนินธุรกิจในรูปแบบ "สร้างและขาย" ส าหรับโครงการบ้านจัดสรร  โดยราคาขายของแต่ละโครงการจะได้รับการ
ก าหนดขึน้จากการส ารวจความต้องการของตลาด ซึง่น าไปเปรียบเทียบกบัราคาขายของโครงการท่ีมีความใกล้เคียงกนัของ
บริษัทคูแ่ขง่ โดยมีการด าเนินกิจกรรมการขาย การสง่เสริมการขาย  การประชาสมัพนัธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวะการแข่งขนั
ในตลาดปัจจบุนั พร้อมมีโปรโมชัน่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 
 

บริษัทก าหนดให้มกีารช าระเงินมดัจ าลว่งหน้าในจ านวนร้อยละ 5 ของราคาซือ้ขาย โดยเงินจ านวนที่เหลอืก าหนดให้ช าระ
เมื่อโอนกรรมสทิธ์ิ  
 
ธุรกิจก่อสร้าง 
 
โครงการคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร  

 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด (เฮลิกซ์) บริษัทย่อยของบริษัท ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจดัสรรและคอนโดมิเนียมของ
บริษัท และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการสิมิลนั รีฟ โครงการมัลดีฟส์ บีช 
โครงการบาหล ีบีช โครงการจาวา เบย์  และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ วฒุากาศ 
 

บริษัทด าเนินการก่อสร้างผา่นเฮลกิซ์เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พิงบริษัทรับเหมาจากภายนอกเพียงอยา่งเดียว โดยเฮลิกซ์ 
จะช่วยเสริมธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต  

 
 
 ธุรกิจเสริมด้านอสังหาริมทรัพย์  
 

บริษัทยงัมีการด าเนินธุรกิจอื่นๆ อีก ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเสริมการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท  โดยได้แต่งตัง้ตวัแทน
ของบริษัทเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ  

 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากัด (ดิเอเจ้นท์) 

ดิเอเจ้นท์ เป็นบริษัทยอ่ยที่ท าหน้าที่ด้านตวัแทนให้บริการในการซือ้ขาย ห้องชดุพกัอาศยัในตลาดรอง และช่วยในการจดัหา
ผู้ เช่าให้แกเ่จ้าของห้องชดุ การให้บริการของดิเอเจ้นท์จะไมถ่กูจ ากดัอยูเ่พยีงโครงการของบริษัทเทา่นัน้ แตม่ีเป้าหมายใน
การเป็นผู้ให้บริการด้านตวัแทนซือ้ขายชัน้น า ซึง่มีความเช่ียวชาญในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูใ่กล้หรือตดิกบัสถานี
ขนสง่มวลชน โดยดเิอเจ้นท์ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ เสริมสร้างสภาพคลอ่งตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามลูคา่การลงทนุของ
บริษัทส าหรับโครงการคอนโดมเินียม 

 
บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  (เดอะเวิร์ค) 

เดอะเวิร์ค ให้บริการด้านการบริหารโครงการประเภทคอนโดมิเนียม  เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในคอนโดมิเนียม
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะช่วยด าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกว่าผู้พกัอาศยัในอาคารชุดจะจดัตัง้นิติ
บคุคลแล้วเสร็จ ซึ่งการด าเนินการเช่นนี ้มีสว่นช่วยสร้างเสริมแบรนด์ “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ของบริษัท  และเพื่อเป็นการ
รักษามาตรฐานการให้บริการระดบัสงูแก่ลกูค้าของบริษัท โดยมีความมุ่งมัน่มอบบริการที่มีคุณภาพสงู เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผู้อยูอ่าศยัที่มีตอ่เดอะเวิร์คในการมีสว่นร่วมกบับริษัทในฐานะผู้จดัการบริหารคอนโดมิเนียม   
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เดอะเวิร์ค ยงัท างานประสานกบัดิเอเจ้นท์ โดยเจ้าของห้องชดุที่มีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรอง จะเลือกใช้บริการ
ผู้จดัการบริหารคอนโดในการให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกบัขัน้ตอนการขาย การท าหน้าที่บริหารโครงการของ เดอะเวิร์ค จึง
มีสว่นช่วยในการแนะน าการให้บริการของดเอเจ้นท์ ให้กบับคุคลที่สนใจใช้บริการของตวัแทนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ได้  

 
เดอะเวิร์ค มุง่มัน่ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกให้กบัโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่โครงการของ
บริษัทเทา่นัน้ 

 
 

 ธุรกิจด้านอื่น ๆ 

 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั ("พีระ เซอร์กิต วัน")  
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ("พีระ คาร์ท")  
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั ("พีระ อาร์ที คาร์ท ") 
 

ในปี 2552 บริษัทลงทนุใน บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั และ บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั และได้เร่ิมจดัการแขง่รถ 
เช่นเดียวกบัการจดัการแขง่ขนัโกคาร์ท ภายใต้ช่ือ พีระ อินเตอร์เนชัน่นอล เซอร์กิต ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัชลบรีุ หา่งจากเมือง
พทัยาประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนีบ้ริษัทยงัลงทนุใน บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจขายชิน้สว่นยาน
ยนต์ และอะไหล ่เพื่อสนบัสนนุการแขง่รถ และธุรกิจการแขง่โกคาร์ท ของพีระ เซอร์กิต และ พีระ คาร์ท 

 

บริษัท บลู เด็ค จ ากัด 

 

บริษัทให้บริการศนูย์ออกก าลงักายภายใต้ บลเูด็ค สปอร์ตคลบั ซึง่ตัง้อยูท่ี่ซอยก่ิงแก้ว 19 จงัหวดัสมทุรปราการ ผา่นบริษัท 
บล ู เด็ค จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย มีให้บริการเชา่สถานท่ีเลน่กีฬา ชัน้เรียนโยคะ ชัน้เรียนแอโรบิก นอกจากนีย้งัมีบริการ
ร้านอาหารอติาเลยีน ช่ือ แบคโค ่ซึง่อยูใ่นพืน้ทีส่ปอร์ตคลบัอีกด้วย 

 

สินค้าหรือบริการของบลูเด็ค  ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการ
คอนโดมิเนียม การบริการสอดคล้องกบัวิถีชีวิตนี ้ช่วยสง่เสริมแบรนด์ของบริษัทภายใต้แนวคิด “ค าตอบของชีวิตคนเมือง” 
ให้กบัลกูค้าของบริษัท 
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ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2557 ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากดั (AREA) 
รายงานอปุทานที่เปิดตวัใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นจ านวน 114,094 หน่วย ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2556 ที่มี
จ านวน 131,645 หนว่ย โดยคอนโดมิเนียมมีสดัสว่นสงูที่สดุ เทา่กบัร้อยละ 57 ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2557 และหาก
คิดเป็นมูลค่าการเปิดโครงการใหม่แล้ว พบว่ามีจ านวน 344,549 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2556 ซึ่งมีมูลค่า 
385,447 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 อยู่ที่ระดบั 3.042 ล้าน
บาท จากระดบั 2,928 ล้านบาทในปีก่อนหน้า จากการท่ีผู้ประกอบการเน้นพฒันาสนิค้าระดบัปานกลางมากขึน้ โดยเฉพาะ
พัฒนาคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคา 1-2 ล้านบาท ตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และแหล่งงานหรือ
สถาบนัการศกึษาเอกชน ที่ออกสูเ่ขตเมืองชัน้นอกมากขึน้ รวมถึงการพฒันาทาวน์เฮ้าส์ที่มีราคา 2-3 ล้านบาท ในเขตติดตอ่
เมืองมากขึน้ 

 

 

ทางด้านอปุสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2557 มีจ านวน 90,635 หนว่ย ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 โดยการลดลงสว่น
ใหญ่มาจากยอดขายจากคอนโดมิเนียม ที่มีสดัสว่นถงึร้อยละ 59 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 23 และ
ร้อยละ 13 ตามล าดบั สว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 6 มาจากที่อยูอ่าศยัอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจดัสรร    
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แม้วา่จ านวนอปุทานเปิดใหมใ่นปี 2557 จ านวน 114,094 หนว่ย ขณะที่อปุสงค์โดยรวม มจี านวน 90,635 หนว่ย สง่ผลให้
อปุทานคงเหลอืทัง้ตลาด เพิม่ขึน้ร้อยละ 16 จากสิน้ปี 2556 ที่มจี านวน 144,098 หนว่ย เป็น 167,557 หนว่ย ณ สิน้ปี 
2557 โดยคอนโดมเินียมมีอปุทานคงเหลอืเพิม่ขึน้มากที่สดุจากปี 2556 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามล าดบั 
โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลอืมากที่สดุ ที่ระดบั 63,536 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า  
- ทาวน์เฮ้าส์ มีอปุทานคงเหลอืรองลงมาในระดบั 51,144 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า 
- บ้านเดีย่ว มีอปุทานคงเหลอืในระดบั 39,380 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า 

 
ส าหรับแนวโน้มในปี 2558 นัน้ AREA รายงานว่าแนวโน้มการพฒันาคอนโดมิเนียม ยงัคงมีการพฒันามากที่สดุ จาก
โครงการที่รอเปิดขายเกือบ 200 โครงการ ขณะที่ราคาที่อยู่อาศยัที่สร้างใหม่มีแนวโน้มปรับราคาสงูขึน้จากหลายปัจจัย 
ได้แก่ ต้นทุนราคาที่ดิน ต้นทุนวสัดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีค่าแรงสงู โดยเฉพาะการ
พฒันาอาคารสงู  

แนวโน้มยอดทิง้ดาวน์คอนโดมิเนียมสูงขึน้โดยเฉพาะกลุ่มที่ซือ้เพื่อเก็งก าไร หรือท าเลที่ไม่ติดรถไฟฟ้า เนื่องจาก มี
คอนโดมิเนียมที่เปิดขายเป็นจ านวนมากในปี 2555 – 2556 และแล้วเสร็จในปี 2557 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

หน
่วย

 

ยอดขาย (หน่วย) 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

หน
่วย

 

อปุทานคงเหลือ … 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 21 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

จากความไมช่ดัเจนของโครงการรถไฟฟ้า สง่ผลตอ่การชะลอการพฒันาโครงการในพืน้ที่ ทัง้ในสว่นของผู้ประกอบการและ
ผู้ซือ้ 

ที่อยูอ่าศยัในสว่นภมูิภาคบางจงัหวดั บางประเภทท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมอิ่มตวั เนื่องจากความต้องการซือ้มีจ ากดั รวมถึงการชะงกั
ของโครงการรถไฟความเร็วสงู เป็นรถไฟรางคู่ขนานแทน อีกทัง้การเลื่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ยงัคงมีการทบทวนแผน เป้าหมายการลงทนุ ทัง้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้เขตภมูิภาค 

ส าหรับความต้องการซือ้โดยรวมในปี 2558 อาจเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-10 จากปี 2557 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
คลีค่ลาย ภาครัฐมีการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มขึน้ ราคาน า้มันลดลง ภาวะเศรษฐกิจเร่ิมปรับตวัดีขึน้ สง่ผลให้ผู้บริโภคมี
ก าลงัซือ้มากขึน้ 
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ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล 
ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย (AREA) รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 4 โครงการ (ระยะทาง 85 กม.) 
โครงการ กิโลเมตร ช่วง 

Airport Rail Link 28.5 พญาไท – สวุรรณภมู ิ

รถไฟฟ้าสายสเีขยีวเข้ม 22 หมอชิต – ออ่นนชุ – แบร่ิง 

รถไฟฟ้าสายสเีขยีวออ่น  14.5 สนามกีฬา – ตากสนิ – วงเวียนใหญ่ – บางหว้า 

รถไฟฟ้าสายสนี า้เงิน 20 บางซื่อ – หวัล าโพง 

 
เร่งรัดก่อสร้าง 4 โครงการ (ระยะทาง 89 กม.) 

โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

รถไฟฟ้าสายสมีว่ง 23 บางใหญ่ – บางซื่อ ปี 2560 

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสแีดงเข้ม 26 บางซื่อ – รังสติ ปี 2562 

รถไฟฟ้าสายสนี า้เงิน 27 บางซื่อ – ทา่พระ / หวัล าโพง – บางแค ปี 2562 

รถไฟฟ้าสายสเีขยีวเข้ม 12.8 แบร่ิง – สมทุรปราการ ปี 2563 

 
เร่งรัดโครงการระหว่างประกวดราคา 1 โครงการ (7 กม.) 

โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

รถไฟฟ้าสายสเีขยีวเข้ม 7 หมอชิต – สะพานใหม ่–คคูต ปี 2560 

 
โครงการเตรียมขออนุมัติประกวดราคา 6 โครงการ (ระยะทาง 144 กม.) 

โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสแีดงเข้ม 10 รังสติ – มธ ศนูย์รังสติ ปี 2560 

รถไฟชานเมืองสายสแีดงออ่น 25.5 บางซื่อ – หวัล าโพง – หวัหมาก ปี 2561 

Airport Rail Link 21.8 ดอนเมือง – พญาไท  ปี 2562 

รถไฟฟ้าสายสส้ีม 20 ศนูย์วฒันธรรม – มีนบรีุ ปี 2563 

รถไฟฟ้าสายสชีมพ ู 36 แคราย – มีนบรีุ ปี 2564 

รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง 30.4 ลาดพร้าว – พฒันาการ ปี 2564 

 
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด 1 โครงการ (ระยะทาง 8 กม.) 

โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
รถไฟฟ้าสายสนี า้เงิน 8 บางแค – พทุธมณฑลสาย 4 ปี 2564 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 
จากการท่ีธุรกิจของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   คณะกรรมการบริษัท
ยงัคงตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ เพื่อความมัน่ใจว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่แสดงตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท    

 
บริษัทจึงจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 
ร่วมกนัรับผิดชอบการประเมินปัจจยัเสี่ยงและมาตรการป้องกนัความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) 
ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (Compliance Risk) 
รวมถึงการประเมินปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงานทางธุรกิจ (Project Risk 
Management) โดยเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทีก่ าหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ
หนึง่ครัง้ และการประชมุพิเศษตามความเหมาะสม  ส าหรับปี 2557 มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้ 
11 ครัง้ โดยปัจจยัเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่การด าเนินการธุรกิจมีดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้รับผลกระทบตอ่เนื่องจากความไมแ่นน่อนทางการเมืองภายในประเทศตัง้แต่ไตรมาสสดุท้าย
ของปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งส่งกระทบถึงความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึน้ทัง้ในโครงการ
คอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจดัสรร  อย่างไรก็ตาม ด้วยช่ือเสียงของบริษัทซึ่งเป็นผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใน
ท าเลใกล้ระบบขนสง่มวลชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการท่ีอยูอ่าศยัที่เดินทางสะดวกและช่วยลดเวลาในการเดินทาง ท าให้โครงการของบริษัทยงัคงเป็นท่ีต้องการ
ของลกูค้าอยูเ่สมอ  

 
จากปัจจยัเสีย่งดงักลา่ว อนัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ยอดขาย บริษัทจึงทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาด การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายต่างๆ และการวางแผนงานปฏิบตัิการ
ในด้านตา่งๆ เพื่อรักษาไว้ซึง่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั และเพื่อบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงาน
ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวกบัสมาชิกอนนัดา (หรือ Ananda Member Club) ด้านการพฒันาคณุภาพของ
โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร นอกจากนี ้บริษัทยงัพฒันาการให้บริการก่อนและหลงัการขายอย่าง
ตอ่เนื่องอีกด้วย    
 

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

บริษัทไม่มีนโยบายถือครองที่ดินเปลา่ก่อนการลงทนุ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระต้นทนุทางการเงินในที่ดินที่ยงัไม่พร้อม
ส าหรับการพฒันา ดงันัน้ หากบริษัทซือ้ที่ดินในท าเลและราคาที่ไม่เหมาะสมส าหรับพฒันาโครงการ จะท าให้ผลตอบแทน
จากการลงทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ลดต ่าลง  
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อย่างไรก็ตาม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงได้นีบ้ริษัทมีการวางแผนการลงทุนระยะยาวลว่งหน้า ซึ่งจะน าไปใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาท าเลและราคาที่เหมาะสมกบันายหน้าที่เป็นเครือขา่ยพนัธมิตรกบับริษัท ท าให้สามารถลดความเสีย่งอนัเนื่องจาก
การไม่สามารถจดัหาที่ดินในท าเลที่สอดคล้องกบัแผนงานทางธุรกิจของบริษัทได้  อีกทัง้มีการจดัตัง้คณะท างานเพื่อดแูล
ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง
รอบคอบ รวมทัง้ที่จะประกาศใช้ในอนาคตอนัใกล้ เช่น ข้อบญัญัติเก่ียวกบัผงัเมือง ข้อบญัญัติเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 
ข้อบญัญตัิเก่ียวกบัการจดัสรรที่ดิน และข้อบญัญัติย่อยแต่ละท้องถ่ินซึ่งมีผลต่อการพฒันาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบ
กรรมสทิธ์ิและการโอนสทิธ์ิต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน ในการนีบ้ริษัทยงัได้ประเมินความเป็นไปได้เชิงธุรกิจจากการเข้า
ลงทนุ เพื่อสร้างความมัน่ใจถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมก่อนพิจารณาเข้าลงทนุในที่ดินด้วย  
 
3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึน้ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเผชิญการปรับเพิ่มอตัราค่าแรงขัน้ต ่าตามนโยบายของ
รัฐบาลและการเพิ่มขึน้ของราคาวสัดุก่อสร้างในหมวดต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสงูขึน้  จากดชันีราคาวสัดุ
ก่อสร้างเฉลี่ยของปี 2557 เทียบกบัปี 2556 ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7 (แหล่งข้อมลู: ส านกัดชันีเศรษฐกิจการค้า ส านกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์) เช่น หมวดผลติภณัฑ์ซีเมนต์ปรับราคาสงูขึน้ร้อยละ 0.7  หมวดผลติภณัฑ์ไม้ปรับ
ราคาสงูขึน้ร้อยละ 0.3 เป็นต้น 

 
บริษัทให้ความส าคญัในการติดตามราคาวสัดกุ่อสร้างและคา่แรงอยา่งใกล้ชิด โดยประเมินต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่ใช้จ่าย
ในการจัดท าโครงการทัง้หมดตัง้แต่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) เพื่อสะท้อนต้นทุน
ทัง้หมดและพิจารณาราคาขายที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานที่ติดตามแนวโน้มราคาวสัดกุ่อสร้างและค่าแรงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อน ามาประเมินและวางแผนการจดัซือ้อยา่งมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัแผนงานการก่อสร้างอยา่งเหมาะสม    

 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ริเร่ิมโครงการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของพนัธมิตรในด้านตา่งๆ เช่น เครือขา่ยพนัธมิตรทาง
ธุรกิจกบัผู้ รับเหมา และเครือขา่ยพนัธมิตรกบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น โดยในการวา่จ้างผู้ รับเหมาในแต่
ละโครงการ บริษัทจะพิจารณาว่าจ้างผู้ รับเหมาที่เป็นพนัธมิตรเป็นล าดบัแรก โดยแต่ละโครงการจะก่อสร้างโดยผู้ รับเหมา
เพียงรายเดียวและท าสญัญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) สง่ผลให้การควบคมุต้นทนุค่า
ก่อสร้างเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
ส าหรับวสัดกุ่อสร้างบางรายการที่บริษัทจดัซือ้เอง บริษัทมีการวางแผนการสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างส าหรับแต่ละโครงการอย่าง
เป็นระบบลว่งหน้า และจดัซือ้กบัผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้จดัจ าหน่ายที่เป็นพนัธมิตรกบับริษัท  โดยจดัให้มีการประกวดราคา 
เปรียบเทียบคุณภาพวสัดุและเลือกวสัดทุี่เหมาะสมที่สดุ และก าหนดราคาส่งมอบวสัดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความ
เสีย่งในการปรับราคาเพิ่มขึน้ของวสัดกุ่อสร้างในอนาคต 

 
4. ความเสี่ยงเร่ืองการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ 

ปัญหาการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือยงัคงเป็นความเสีย่งส าหรับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อนัเนื่องจากความ
ต้องการในการก่อสร้างของภาคธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการคอนโดมิเนียมและ
โครงการบ้านจดัสรรซึง่ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเป็นจ านวนมากในปีที่ผา่นมา 
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ด้วยบริษัทตระหนกัถึงปัจจยัเสีย่งดงักลา่ว  บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างซึง่เป็นบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ “บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั” จึง
ก าหนดวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้น าส าหรับวิธีการกอ่สร้างด้วยระบบชิน้สว่นคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast Construction) โดยใช้
ผนงัและชิน้งานส าเร็จรูปจากโรงงานในกลุม่พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทมาประกอบ ซึง่ช่วยให้บริษัทลดการพึง่พาแรงงาน 
และช่วยให้การก่อสร้างรวดเร็วขึน้ ด้วยคณุภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

 
5. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเข้าขา่ยต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบนัการพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดลุพินิจของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และยงัไมม่ีข้อก าหนดเร่ืองการจดัท ามาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจน จึงท า
ให้บริษัทมีความเสี่ยงหากโครงการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบจากส านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับ
ความเห็นชอบลา่ช้ากวา่กรอบระยะเวลาที่วางไว้  

 
อยา่งไรก็ตาม ในการจดัท ารายงานดงักลา่ว บริษัทได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาซึง่ขึน้ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติสง่เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 รวมทัง้บริษัทได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมทกุประการ  
 
6. ความเสี่ยงเร่ืองการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงนิ  

จากภาวะหนีส้นิภาคครัวเรือนทีม่ีแนวโน้มสงูขึน้ อนัเป็นปัจจยัหนึง่ที่สง่ผลให้สถาบนัการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปลอ่ย
สนิเช่ือแก่ผู้บริโภครายย่อย อตัราการปฏิเสธสินเช่ือรายย่อยจึงสงูขึน้ โดยในปี 2557 อตัราการปฏิเสธสินเช่ือรายย่อยตาม
จ านวนยนูิต คิดเป็นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกบัปี 2556 ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของอตัราการปฏิเสธสินเช่ือมาจากการ
พิจารณาสนิเช่ือรายยอ่ยของโครงการบ้านจดัสรรเป็นหลกั ขณะทีอ่ตัราการปฏิเสธสนิเช่ือของโครงการคอนโดมิเนียมยงัอยู่
ในระดบัต ่า   
 
บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว จึงวางแผนบริหารความเสีย่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินก่อนครบก าหนดการโอนลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยบริษัทได้มีการเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการตดิตอ่ขอสนิเช่ือธนาคารพาณิชย์ สนบัสนนุให้ลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออยา่งรวดเร็วทัง้นี ้
บริษัทยงัได้ก าหนดกระบวนการในการน าห้องชุดจากการถกูปฏิเสธสินเช่ือดงักลา่วกลบัมาขายใหม่ให้กบัลกูค้าที่ยงัคงมี
ความต้องการห้องชดุของโครงการตอ่ไป 



 

 
 

บริษัท  อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั(มหาชน) 

 

 หน้า 26 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์หลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีในงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 9,959.78 ล้านบาท และมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มลูคา่ (ล้านบาท) 

คา่ท่ีดิน 5,167.34 

งานระหวา่งก่อสร้าง 3,866.52 

คา่บริหารโครงการ 513.29 

บ้านตวัอย่าง 180.58 

ต้นทนุดอกเบีย้ 247.02 

หกัปรับลดเป็นมลูคา่สุทธิ (14.97) 

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9,959.78 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์คงเหลอืสทุธิตามบญัชีในโครงการเพื่อขาย ดงันี ้

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

ต้นทุนตามบัญชี 
(สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

1 เอลลิโอ สขุมุวิท 64 อาคารชดุพกัอาศยั 7-2-89.3 305.59 

ANAN 

ไมมี่ภาระผกูพนั 2 เอลลิโอ เดล เรย์ อาคารชดุพกัอาศยั 16-2-17.7 1,140.53 

3 ไอดีโอ สาทร ทา่พระ อาคารชดุพกัอาศยั 4-3-32.2 1,403.68 

4 ไอดีโอ วฒุากาศ อาคารชดุพกัอาศยั 4-0-26.1 771.03 
จดจ านองเป็น

หลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

5 ไอดีโอ โมบิ  
จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ อาคารชดุพกัอาศยั 5-3-68.0 1,394.86 

6 ไอดีโอ คิว ราชเทวี อาคารชดุพกัอาศยั 1-2-30.4 672.68 

7 ไอดีโอ โมบิ พญาไท อาคารชดุพกัอาศยั 1-2-77.0 48.25 

ไมมี่ภาระผกูพนั 8 ไอดีโอ โมบิ สาทร อาคารชดุพกัอาศยั 2-2-05.5 9.86 

9 ไอดีโอ โมบิ พระรามเก้า อาคารชดุพกัอาศยั 3-2-85.0 123.00 

10 ไอดีโอ โมบิ  
วงศ์สวา่ง-  อินเตอร์เชนจ์ อาคารชดุพกัอาศยั 7-3-40.0 359.28 จดจ านองเป็น

หลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 11 ไอดีโอ โมบิ  

สขุมุวิท-อีสท์เกต อาคารชดุพกัอาศยั 2-2-59.0 559.75 

12 ไอดิโอ สขุมุวิท 115 อาคารชดุพกัอาศยั 4-1-55.4 405.45 ไมมี่ภาระผกูพนั 

13 อาเดน ลาดพร้าว 71 ทาวน์เฮ้าส์ 6-3-71 251.71 จดจ านองเป็น
หลกัประกนัสถาบนั

การเงิน 14 อาเดน พระราม 3 ทาวน์เฮ้าส ์ 7-3-66.8 503.73 
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ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ พืน้ที่โครงการ 
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ต้นทุนตามบัญชี 
(สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

15 สิรินดา พรานาลี ่ โครงการบ้านจดัสรร 0-3-13.7 3.60 BD 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

16 อนนัดา สปอร์ตไลฟ์ โครงการบ้านจดัสรร 1-3-71.9 11.38 ANAN 

17 ลนัตา รีสอร์ทไลฟ์ โครงการบ้านจดัสรร 34-3-1 34.87 

ADO&BN 

18 มลัดีฟ ปาล์ม โครงการบ้านจดัสรร 80-1-34 1.89 

19 ไวกิกิ ชอร์ โครงการบ้านจดัสรร 38-1-45 220.14 

20 สิมิลนั รีฟ โครงการบ้านจดัสรร 53-0-4 180.06 
21 มลัดีฟ บีช โครงการบ้านจดัสรร 116-1-5 292.99 
22 บาหลี บีช โครงการบ้านจดัสรร 215-0-32 719.30 
23 จาวา เบย์ โครงการบ้านจดัสรร 57-0-11 516.25 
24 โครงการในอนาคต อาคารชดุพกัอาศยั  29.90 ANAN 

รวม 9,959.78  

 
2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 มีดงันี ้

 ราคาทุน (ล้านบาท) ค่าเสื่อมราคาสะสม (ล้านบาท) มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

อาคารส านกังานให้เชา่ 194.47 (20.76) 173.71 

รวม 194.47 (20.76) 173.71 

 
3. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2557 มีดงันี ้

 กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ บริษัทและบริษัทยอ่ย 188.72 ไมมี่ 

อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 184.64 ไมมี่ 

อปุกรณ์ บริษัทและบริษัทยอ่ย 35.93 ไมมี่ 

เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัทและบริษัทยอ่ย 42.65 ไมมี่ 

ยานพาหนะ สถาบนัการเงิน 35.07 เชา่ซือ้รถยนต์และรถตู้   

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้และก่อสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 3.70 ไมมี่ 

รวม  490.71  

 
4. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  ณ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี ้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  (ล้านบาท) 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 34.77 

คา่สิทธิรอตดับญัช ี 0.95 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 66.11 

รวม 101.83 
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5. เคร่ืองหมายบริการที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เคร่ืองหมาย 
บริการ 

   

    
 

เจ้าของ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท  บลเูดด็ จ ากดั 

ประเภทสนิค้า จ าพวก 36/1 จ าพวก 41/2 

อาย ุ
ตัง้แต ่
ถึง 

10 ปี  
9 ต.ค. 57  

19 พ.ค. 67 

10 ปี  
13 ส.ค. 57  
25 พ.ค. 67 

10 ปี  
14 มิ.ย. 50 
13 มิ.ย. 60 

10 ปี 
30 ก.ค. 56 
21 พ.ค. 65 

10 ปี 
18 ก.ย.57 
8 ส.ค. 66 

10 ปี 
18 มิ.ย.57 
8 ส.ค. 66 

10 ปี 
11 ส.ค. 53 
10 ส.ค.63 

การตอ่อาย ุ อาจตอ่อายไุด้ทกุๆ 10 ปี และต้องขอภายใน 90 วนัก่อนวนัสิน้อาย ุ
 

หมายเหต ุ /1  สินค้าจ าพวกท่ี 36 (ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ) หมายถึง บริการจัดการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

 /2  สนิค้าจ าพวกท่ี 40 (ตามพระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) หมายถึง บริการสโมสรออกก าลงักาย
สถานบริการด้านกีฬา 

 

4.2   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฎในข้อ 6.2 โดยมีนโยบายการลงทนุ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ธุรกิจหลกั หมายถึง ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เช่น ธุรกิจเป็นนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิติบุคคลอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารที่ เก่ียวข้องกับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจสปอร์ตคลบัที่เก่ียวข้องกับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็น
ธุรกิจหลกัหรือไมน่ัน้ให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท  

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทนุ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นและมีเงินลงทุนในบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ู
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดและสดัส่วนเงินลงทุนทัง้หมด 
จนกระทัง่บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากดั ได้โอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้แก่ลกูค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 
ของจ านวนห้องชดุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจะไมด่ าเนินการใดๆ ให้มีสดัสว่นการถือหุ้นและเงินลงทนุลดลงน้อยกวา่ร้อยละ 
99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดและสดัสว่นเงินลงทนุทัง้หมด 

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทนุในกิจการที่
สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 บริษัทจะสง่ตวัแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว จ านวนกรรมการที่สง่เข้าเป็น 
จะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้น  หรือหากไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
โดยมีเหตผุลอนัสมควร 
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 การลงทุนร่วมกนักบัพนัธมิตรทางการเงิน (Financial investor) หรือพนัธมิตรกลยทุธ์ (Strategic investor) บริษัท
จะต้องเป็นผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทร่วมลงทนุนัน้ๆ ตามสดัสว่นการถือหุ้นและการลงทนุ โดยบริษัทก าหนดไว้วา่มลูค่า
เงินลงทุนในธุรกิจหลกัทัง้หมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วรวมกับส่วนเกิน 
(สว่นลด) มลูคา่หุ้นของบริษัท  

 บริษัทจะลงทนุในธุรกิจที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัทัง้หมดรวมกนัได้ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วรวม
กบัสว่นเกิน (สว่นลด) มลูคา่หุ้นของบริษัท 

 การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไมว่า่จะเป็นการลงทนุใหม ่หรือลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็นธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการ
จัดซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการ
จะต้องน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะ
ได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องการความเห็นจาก
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก บริษัทจะต้องด าเนินการจดัหาจดัจ้างมาให้ 

 การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไมว่า่จะเป็นการลงทนุใหม ่หรือลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ และการช่วยเหลือทางการเงินจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญภายนอก บริษัทจะต้องด าเนินการ
จดัหาจดัจ้างมาให้ 

บริษัทจะเปิดเผยการลงทนุในธุรกิจใดๆ ทัง้ในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกัหรือไมใ่ช่ธุรกิจหลกั ซึง่รวมถึงการจดัซือ้ ขาย โอน หรือ
เช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกั 
โดยระบถุึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
มลูค่าเงินลงทนุ และสัดส่วนเงินลงทุนต่อทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วของบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 

 

 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยไมม่ีคดีทีม่ีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ที่สงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัท และไมม่ีคดีที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

ทะเบียนเลขที่  : 0107554000119 

ทนุจดทะเบียน : 333,300,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว : 333,300,000 บาท 

ประเภทและจ านวนหุ้น : หุ้นสามญั จ านวน 3,333,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้น : หุ้นละ 0.10 บาท 

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

  ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ : (662) 317-1155 โทรสาร : (662) 317-1100 

ที่ตัง้ส านกังานสาขา : เลขที่ 139/39–42 ชัน้ 11 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์ : (662) 697-3300 โทรสาร : (662) 697-3311 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideocondo.com/
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6.2   นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของนิติบุคคล ณ วันที่ 5 มกรำคม 2558 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท 
หุ้น 

มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

บริษัทย่อย       

1. บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทบ้านจดัสรร 
บริเวณสนามบินสวุรรณ
ภมิู 

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

2. บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม
ติดสถานีระบบขนสง่
มวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

สามญั 5 60,000,000 59,999,998 100.00 

3. บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทบ้านจดัสรร 
บริเวณสนามบินสวุรรณ
ภมิู 

สามญั 100 7,000,000 6,999,994/1 

 

100.00 

4. บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ เอ็กซ์เพิร์ท) 
จ ากดั 

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

ให้บริการเป็นตวัแทนใน
การซือ้ขายห้องชดุ 
พร้อมทัง้จดัหาผู้ เชา่ห้อง
ชดุ 

สามญั 100 12,000 11,998 99.98 

5. บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 

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

รับเหมาก่อสร้าง สามญั 100 892,000 891,998 100.00 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท 
หุ้น 

มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

6. บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 

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

รับท าสื่อโฆษณา สามญั 100 1,000 998 99.80 

7. บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

189 หมู ่12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 
โทรสาร 0-2762-0204 

ศนูย์ออกก าลงักายแก่
สมาชิก และด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหาร 

สามญั 100 2,330,000 2,329,000 99.96 

8. บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 

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

ให้บริการเชา่
สนามแข่งรถ ช่ือวา่ 
สนามพีระ เซอร์กิต ใกล้
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

สามญั 100 450,000 449,000 99.78 

9. บริษัท พีระ คาร์ท  จ ากดั 

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

ให้บริการเชา่
สนามแข่งรถโก-คาร์ท 

สามญั 100 365,000 179,993/2 49.31 

บริษัทร่วม       

1.  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 

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

จ าหน่ายอะไหลร่ถโก-
คาร์ท 

สามญั 100 2 0,000 9,000/3 45.00 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท 
หุ้น 

มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

กิจกำรร่วมค้ำ       

1. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 9,000,000 4,589,000 51.00 

2. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวีจ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนน
บางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลี
ใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 
โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 5,500,000 2,804,999 51.00 

 

3. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 8,500,000 4,334,999 51.00 

หมายเหต ุ  :  /1  บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จ านวน 
6,999,994 หุ้น หรือร้อยละ 100.00  

               /2  บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 179,993 หุ้น หรือร้อยละ 
49.31 และถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จ านวน 185,000 หุ้น หรือร้อยละ 50.69 

         /3  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั จ านวน 9,000 หุ้น หรือร้อยละ 45.00 
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6.3  บุคคลอ้ำงองิอื่นๆ    

นำยทะเบียน 

 หุ้นสำมัญ  

 บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
  เลขที่ 62  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท์  0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259 

 หุ้นกู้ 

1. หุ้นกู้บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 

2.  หุ้นกู้บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 44  ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2638-8000   โทรสาร 0-2657-3333 

 

ผู้สอบบัญช ี        

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90 
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
3. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496  

 

ที่ปรึกษำกฎหมำย  

บริษัท วีระวงค์. ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั 
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

1. หลักทรัพย์ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

 หุ้นสามัญ 

ช่ือหลกัทรัพย์ : บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)   

สญัลกัษณ์  : ANAN 

ทนุจดทะเบียน : 3,333,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว : 3,333,000,000 บาท 

มลูคา่หุ้น : หุ้นละ 0.10 บาท 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  ได้ออกตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจ านวน 
135,047,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05 ของทนุที่เรียกช าระแล้วของบริษัท  ซึ่งผู้ ถือ NVDR ดงักลา่วจะได้รับ
ผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่น าไปอ้างอิงทกุประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นกรณีออกเสยีงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Delisting)  ดงันัน้  หากมีการ
น าหุ้นของบริษัทไปออก NVDR  เป็นจ านวนมาก จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง สง่ผลให้สิทธิในการออก
เสยีงของผู้ ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึน้ อนึ่ง จ านวนหุ้นของบริษัทที่น าไปออก NVDR นัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัท
ไมส่ามารถควบคมุได้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ www.set.or.th 

 
 หุ้นกู้ 

1. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560   

ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ านวน : 4,000 ล้านบาท (จ านวน 4,000,000 หนว่ย หนว่ยละ 1,000 บาท) 

อาย ุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.40 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

ก าหนดไถ่ถอน : วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ไมม่ี 

หลกัประกนั : ไมม่ี 

อนัดบัความนา่เช่ือถือ : “BBB-“ แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable”  โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2557 

 
 

http://www.set.or.th/
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2. บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559   

ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ านวน : 2,395 ล้านบาท (จ านวน 2,395,000 หนว่ย หนว่ยละ 1,000 บาท) 

อาย ุ : 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

ก าหนดไถ่ถอน : วนัท่ี 9 ตลุาคม 2559 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ไมม่ี 

หลกัประกนั : ไมม่ี 

อนัดบัความนา่เช่ือถือ : “BBB-“ แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable”  โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 

 

2. ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 มีดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อผูถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่เรืองกฤตยา 1,934,195,400 58.03 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 135,047,800 4.05 

3 นายปรีชา แอง่ขมุทรัพย์ 60,000,000 1.80 

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

5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 31,809,900 0.95 

6 นายณฐัชาต ค าศิริตระกลู 31,330,000 0.94 

7 นางสาวพิมพ์ภทัรา ศภุพชัรวงศ์ 29,550,000 0.89 

8 นายยรรยง พนัธุ์วงศ์กลอ่ม 29,239,000 0.88 

9 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)-เคแทม โกรท  
โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั 

28,037,400 0.84 

10 นางสาวสพุตัรา ติรกานนัท์ 24,231,100 0.73 

11 ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 993,424,300 29.81 

รวม 3,333,000,000 100.00 
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ทัง้นี ้กลุม่เรืองกฤตยา ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อผูถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายชานนท์  เรืองกฤตยา 1,670,998,400 50.13 

2 นางสาวพชัราวลยั  เรืองกฤตยา 86,500,000 2.60 

3 นางสาวณฐัวิภา  เรืองกฤตยา 77,250,000 2.32 

4 นางสาวมลลกิา  เรืองกฤตยา 1,728,500 0.05 

5 นายณฐัดนยั  เรืองกฤตยา 97,718,500 2.93 

รวม 1,934,195,400 58.03 

 

 

3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น
ครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 
 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การส ารอง
เงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 
ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

การจา่ยเงินปันผล เงินปันผลจ่าย           
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงินปันผลตอ่หุ้น 
(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล 99,990,000 3,333 0.03 
เงินปันผลประจ าปี 2556 166,650,000 3,333 0.05 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 38 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

 

 บริษัทย่อย 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด   

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีจ้ะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและก าไรสะสมประกอบการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ 
 
 ในปี 2557 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั มีการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

การจา่ยเงินปันผล เงินปันผลจ่าย           
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงินปันผลตอ่หุ้น 
(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล 300,000,000 60 5.00 
 
 

 บริษัทย่อยอื่นๆ   

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นัน้ ไม่มีการก าหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไร
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น 
พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ เป็นต้น 
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8.  การจัดการ    
 

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

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายชานนท์  เรืองกฤตยา 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายธัญลกัษณ์  นนัท์ธนาวรสิริ 

 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

เลขานกุารบริษัท 

ส านกัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
นายเริงชยั  อิงคภากร 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
สายงานการลงทนุ 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 

ประธานเจ้าหน้าที ่
สายงานพฒันาธุรกิจ 

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน์ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
สายงานปฏบิตัิการเชิงพาณิชย์  
นายธัญลกัษณ์  นนัท์ธนาวรสิริ 

 
ประธานเจ้าหน้าที ่
สายงานการเงิน 

นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 

ประธานเจ้าหน้าที ่
สายงานบริหารทรัพยากรบคุคล 

และพฒันาองค์กร 
นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ 

 

ประธานเจ้าหน้าที ่
สายงานควบคมุการผลิต 
นายสนัทดั ณฎัฐากลุ 
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8.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท  
 
โครงสร้างการจัดการในระดบันโยบายของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ดงันี ้:-  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร   
 
โดยที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท างานด้วย 
 

1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการ  

5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ  

6. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการ  

7. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการ  

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการ  

9. นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ กรรมการ 
 
โดยมีนางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจดัการจดัท า 

3. ก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบคุคล
ใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
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4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มีระบบ
ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบการเงิน
ดงักลา่ว เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบาย
ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็น
ธรรม 

9. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัต้ิองห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดงักล่าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

14. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาตา่งๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

 
ทัง้นี ้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้   จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิรายการที่ตน
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ  ก .ล.ต.  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย  หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน  
ช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา  
นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ 
 
โดยนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ และนายชชัวาลย์ อปุนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลอืก เลกิจ้าง เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
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(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการ
กระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ภาวะการณ์ 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสทิธา ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง กรรมการบริหารความเสีย่ง   

7. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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โดยมี  นายอนนัต์ ลาภธนญัชยัวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ าส านกัประธาน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. ติดตามการพฒันากรอบการบริหารความเสีย่ง 

3. ติดตามกระบวนการบง่ชีแ้ละประเมินความเสีย่ง 

4. ประเมินแผนการจดัการความเสีย่งเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

6. สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญั 
 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูรวมทัง้คดัเลอืกบคุคลและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและ 
ผู้บริหารระดบัสงู  

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
1. ก ากบัดแูลให้องค์กรมกีารด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่ก าหนด 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสร้างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมขององค์กรโดยใช้การ
สือ่ความไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ  

3. ดแูลการด าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

4. ทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ข้อบงัคบั คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรม
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน เพื่อให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

5. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการในรายงานประจ าปี 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย

ข้อมลูสารสนเทศของบริษัท สูส่าธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมลูการก ากบัดแูลกิจการทาง
เว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต 

 

6. คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการบริหาร  

3. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

4. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

5. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง กรรมการบริหาร   

6. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร กรรมการบริหาร   
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โดยมี นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทัง้นี  ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ  

2. จดัท าวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไมก่่อให้เกิดหนีส้นิหรือภาระผกูพนัใดๆ ท่ีมีมลูคา่เกิน
กวา่ 100 ล้านบาท และมีระยะเวลาผกูพนัเกินกวา่ 1 ปี ทัง้นี ้ในสว่นของหนีส้ินหรือภาระผกูพนัใดๆ ให้รวมถึงสินเช่ือ
โครงการท่ีบริษัทท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย 

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานในเร่ืองและภายในก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท ซึง่รวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร
มาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

6. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนที่ก าหนดในค าสัง่นี ้จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุในอนัท่ีจะสามารถด าเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 
(หนึง่) เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก 1 (หนึง่) เสยีง 

8. การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จ าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงทา่นใดทา่นหนึง่จะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 
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10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ 
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง
ที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท  

 
 7. ผู้บริหาร  
ผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกนบัจากกรรมการผู้จดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย์  

3. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทนุ 

4. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

5. นายเทด็ โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันาธุรกิจ 

6. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคมุการผลติ 

7. นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กร  

8. นายเริงชยั องิคภากร ผู้บริหารสงูสดุ ประจ าส านกังานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดแูลเร่ืองการด าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงาน

ประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัท  ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดงักลา่ว
จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

2. น าเสนอวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่คณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจดัท าเร่ืองดงักลา่วเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  
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3. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไ ว้ โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้ินหรือ
ภาระผกูพนัใดๆ ที่มีมลูคา่เกินกวา่ 50 ล้านบาท และมีระยะเวลาผกูพนัเกินกว่า 1 ปี ทัง้นี ้ในสว่นของหนีส้ินหรือภาระ
ผกูพนัใดๆ ให้รวมถึงสนิเช่ือโครงการท่ีบริษัทท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย 

4. น าเสนอเร่ืองที่ส าคญัต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  

6. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเร่ือง
ดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ มีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ 
พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

 

ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัท  หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้ 

 

8. เลขานุการบริษัท 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2556 ได้มีมติ
อนมุตัิแตง่ตัง้ นางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
 
โดยเลขานกุารบริษัท มีหน้าที่หลกัคือการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบ จดัการเร่ืองการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวข้อง และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
รวมทัง้การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และจดัสง่ส าเนารายงานการมี
สว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนั
ท าการนบัแตว่นัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1.    จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
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(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท   
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
8.2 การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2557 คณะกรรมการแตล่ะคณะ มีการประชมุตามตารางตอ่ไปนี ้
             หน่วย : ครัง้ 

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหาร 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 11/11 - - 3/3 2/2 - 1/1 

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

3. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ 16/16 9/9 11/11 2/2 1/1 - 2/2 

4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล 16/16 9/9 5/5 
 

6/6 - - 2/2 

5. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ 3/3 1/1 3/3 - 1/1 - - 

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

7. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ 15/16 - 10/11 - - 24/25 2/2 

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

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 16/16 - - - - 25/25 2/2 

10. นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ 3/3 - - - - - - 

11. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง - - 10/11 - - 25/25 - 

12. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร - - 3/3 - - 25/25 - 

 

8.3 ค่าตอบแทน 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 กรรมการบริษัท 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2556 
 
โดยที่ปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และคา่เบีย้ประชมุ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้  

ประธานกรรมการบริษัท 150,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 50,000 5,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 50,000 5,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 30,000 - 

 
ตารางแสดงรายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2557 

        หน่วย : บาท 

ชื่อ ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

โบนัส รวม คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 1,200,000 55,000 - - 15,000 10,000 - 1,280,000 

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

3. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 1,028,667 80,000 45,000 55,000 10,000 5,000 150,000 1,373,667 

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

5. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ 200,000 15,000 5,000 15,000 - 5,000 16,300 256,300 

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

7. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 360,000 - - - - - - 360,000 

8. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 

10. นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ 120,000 - - - - -  120,000 

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

 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปี 2557 

1.   ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 สงิหาคม 2557   
2.  นายนพพร เทพสทิธา ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และได้รับแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหาร มี

ผลตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2557 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 
 และได้รับแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 
3.  นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ ได้รับแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัที่ 6 มิถนุายน 2557 และได้รับ

แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที่ 2 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 4 กนัยายน 2557 และได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับแต่งตัง้เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แต่วนัที่ 
17 ธนัวาคม 2557 
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4.  นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แต่วนัที่ 27 มิถนุายน 2557 และได้รับ
แตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 

 5.  นายวรพจน์ อชุุไพบลูย์วงศ์ ได้รับตัง้แต่เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 กนัยายน 2557 

6.  นายชานนท์ เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2557 และได้รับการ
แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 

7.  นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2557  
8.  นางมณัทนา เอือ้กิจขจร ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 กนัยายน 2557 
 

 ผู้บริหาร 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557  

หมายเหต ุ :  นายนพพร เทพสิทธา ได้รับแตง่ตงัเป็นประธานกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัที่ 6 มิถนุายน 2557 และลาออกจากการเป็น
ประธานกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม 2557 

 
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 กรรมการบริษัท 
ไมม่ี   
 

 ผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ในระหว่างปี 2557  บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทนุให้ผู้บริหารของบริษัท รวม 9 ราย เป็นจ านวน 1,188,864.00 บาท 

 

8.4  จ านวนบุคลากร 

จ านวนบคุลากรในบริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายละเอยีดดงันี ้

บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 644 626 

บริษัทย่อย   

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 0 0 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั  0 0 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 0 0 

บริษัท ไอดีโอ คอนโด วนั จ ากดั 0 - 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 9 39,085,960.00 

โบนสั 9 8,357,141.00 

คา่ใช้จ่ายในการปฏิบตังิาน 9 186,500.00 
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บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 190 134 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 63 54 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 99 76 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 84 95 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 5 4 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 8 8 
รวม 1,093 997 

 
โดยบริษัทมีจ านวนบคุลากรแบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้ 

สายงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 165 346 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง  86 102 

ฝ่ายการเงิน 105 68 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 79 69 
ส านกังานบริหารและตรวจสอบภายใน 40 30 

ฝ่ายการลงทนุ 11 11 
ฝ่ายควบคมุการผลิต 158 - 

รวม 644 626 
 
ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 

ผลตอบแทนรวมของบคุลากรในบริษัททัง้หมด ได้แก่ เงินเดือน และโบนสัตามผลงาน  มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 

เงินเดือน 338,144,358 256,770,048 

โบนสั 69,526,879 65,455,213 

คา่ใช้จ่ายในการปฏิบตังิาน/1 12,991,865 7,675,108 

รวม 420,663,102 329,900,369 

หมายเหต:ุ  /1 คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ เงินชว่ยเหลือ คา่ครองชีพ คา่น า้มนั เบีย้ขยนั คา่โทรศพัท์ คา่ที่จอดรถ เป็นต้น 

 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีเป้าหมายที่ชดัเจนในการเติบโตเป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ใกล้แนวขนสง่มวลชน โดยค านงึถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรบคุลากรอนัปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นให้บริษัทบรรลลสุูเ่ป้าหมาย  จึงได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริม
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
บคุลากร (Competency) และโอกาสก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)  ให้สอดคล้องทิศทางการด าเนินธุรกิจ  ด้วยเนือ้หา
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน ที่สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ  
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การขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 มีส่วนประกอบส าคัญหลากหลายด้าน ทัง้ในเร่ืองทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และบคุลากร บริษัทได้ใช้งบประมาณเกือบร้อยละ  3 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร (SG&A) ในการทุ่มเทพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพสงูขึน้ควบคู่ไปด้วย โดยเน้นการพฒันาทกัษะของบคุลากร ด้าน
งานขาย งานโอนกรรมสิทธ์ิ งานพฒันาคณุภาพสินค้า และงานบริการ โดยบริษัทได้มีการวดัผลความส าเร็จในการพฒันา 
จากการเปรียบเทียบผลการพฒันาพนกังานกลุม่ดงักลา่วของบริษัท กบับริษัทท่ีเป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ยงัได้
สอบถามความพงึพอใจของลกูค้า เพื่อสร้างประสทิธิภาพสงูสดุขององค์กร 

 

ในปี 2557 ไม่มีเหตกุารณ์ส าคญัด้านบคุคลากรที่ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดการหยดุชะงกั และบริษัทได้ เข้าร่วม
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง บริษัทจริงจังกับการสนับสนุนการประหยัด
พลงังานทัง้ภายในและภายนอกบริษัท ด้วยโครงการ “ECO Urban Life” เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่กบัเราตราบ
นานเท่านาน  บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมภายในทัง้สิน้ 55 หลกัสตูร คิดเป็น 791 ชัว่โมง  มีบคุลากรเข้าร่วม 3 ,101 คน ซึ่ง
นอกจากการอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่เป็นประจ าทุกเดือน ด้วยเนือ้หาเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ 
จรรยาบรรณพนักงาน กฎระเบียบและข้อบังคบัในการท างาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  รวมถึงการจดัอบรมหลกัสตูรที่มีเนือ้หาเก่ียวกับระบบการผลิตแบบอนนัดา (Ananda Production 
System : APS)   ซึ่งครอบคลมุถึงระบบบริหารเชิงคณุภาพแบบทัว่ทัง้องค์กร (Total Quality Production Management : 
TQPM) จากบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ ากัด มาใช้ในการพัฒนาระบบงานก่อสร้าง เพื่อน าพาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ  
นอกจากนัน้ บริษัทจดัให้มีการอบรมหลกัสตูรอื่นๆ อาทิเช่น หลกัสตูรระบบวิศวกรรมอาคาร หลกัสตูรอบรมประกนัภยัอาคาร
สงู หลกัสตูรความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบันิติบคุคลอาคารชุดและพรบ  .อาคารชุด  หลกัสตูรภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง  หลกัสตูร
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีมลูคา่เพิ่ม  หลกัสตูรความรู้ด้านสนิเช่ือ เป็นต้น 

 

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรแล้ว บริษัทยงัมีเป้าหมายให้พนกังานท างานด้วยความสขุกาย สบาย
ใจ กับความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน จึงจัดกิจกรรมกระชับมิตร เช่น การจัดแข่งขนัฟุตบอลระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย  การจดั Team Building  รวมถึงการสร้างความอบอุ่นด้วยกิจกรรม Birthday Party  การสง่เสริมให้พนกังาน
ร่วมกนัจดัตัง้ชมรมเพื่อท ากิจกรรมที่สนใจและช่ืนชอบร่วมกนั เช่น ชมรมโยคะ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมฟตุบอล ชมรมธรรมะดีดี 
ชมรมชิม -เที่ยว ชมรมเที่ยว ท า ดี เป็นต้น   

 

ในการสร้างขวญัและก าลงัใจ บริษัทได้ก าหนดแนวทางการจ่ายผลตอบแทนไว้อย่างชดัเจน  ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนระยะ
สัน้ท่ีสอดคล้องกบัผลการด าเนินของบริษัทและประสิทธิผลการท างานของแต่ละคน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน KPI เป็นตวัชีว้ดั 
ในด้านผลตอบแทนระยะยาว บริษัทยึดหลกัว่าพนกังานเป็นเสมือนคนในครอบครัว คือ ครอบครัวอนนัดา ซึ่งนอกจากการ
จ่ายเงินสมทบเพิ่มขึน้ในกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานที่มีอายงุานสงู หรือการมอบทองค า เป็นที่ระลึก บริษัทอยู่
ระหวา่งการก าหนดแผนการจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้แก่พนกังาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนกังานร่วมกนัขบัเคลื่อนและ
เติบโตไปพร้อมกบับริษัท 
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9.  การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยการ
บริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยครอบคลมุ
หลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัง้ชาวไทยและ ชาวต่างชาติ หรือผู้
ถือหุ้นประเภทสถาบนั ซึง่เป็นสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน
และมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัท  

บริษัทจึงส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อนั
ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบ่งในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่
กระทบตอ่บริษัท เป็นต้น โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้ น ตามนโยบายตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดให้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เพียงพอ ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
ศกึษาข้อมลูอยา่งครบถ้วนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 14 วนั  

2. อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และ
จดัเตรียมสถานท่ีที่เดินทางสะดวก แนบแผนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ รวมถึงเลอืกวนัเวลาที่
เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ  

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวกับบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็น
การลว่งหน้า 

4. ไมก่ระท าการอนัใดที่จะจ ากดัโอกาสการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษัทจะไมก่ าหนดเง่ือนไขที่ท าให้ยากต่อการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น แต่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งมีรูปแบบที่ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ตามท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า ซึง่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

5. ก าหนดให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการ โดยมีประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
เพื่อพบปะหรือตอบค าถามที่เก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้น เว้นแตม่ีเหตจุ าเป็นและมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทน 

6. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิ
ลงคะแนน และสทิธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค าถามใด ๆ ตอ่ที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้นี ้
ในระหวา่งการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในที่
ประชมุอยา่งเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม  
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7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอก หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นัน้ 

8. สนบัสนนุให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลงั 

9. สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่
ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมลูและขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยน าข้อมลูและขา่วสารต่างๆ 
ตลอดจนรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุม
ลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด ข้อมลูระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาใน
การศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

11. การบนัทกึรายงานการประชมุ ให้บนัทกึกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ กรรมการท่ีลาประชุม ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน 
วิธีการแสดงผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้
ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทึกประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ให้บริษัทน ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณา รวมถึงสง่รายการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

12. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปัน
ผล) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย 
หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 

 
ในปี 2557 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอน
สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้

1. ในปี 2557 บริษัทจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัทให้ผู้ ถือหุ้น
สง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค าถามและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท  แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถามมาลว่งหน้า และบริษัทจดัให้การประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 ครัง้ ใน
วนั เวลาที่เหมาะสม สถานท่ีจดัประชมุที่ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นที่มีการ
แยกวาระการประชมุอยา่งชดัเจน มีความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมลูของแตล่ะวาระ สง่ให้ผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมี
เวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

2. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 85 ของกรรมการทัง้หมด โดยมีประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วม
ประชมุด้วย เพื่อพบปะและตอบค าถามที่เก่ียวข้อง  ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มี
การก าหนดเง่ือนไขที่ยุง่ยากตอ่การมอบฉนัทะส าหรับให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน  ซึง่แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้นที่สง่พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. หรือ 
แบบ ค. ตามท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า บริษัทไมจ่ ากดัสทิธิการเข้าร่วมประชุมส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มาสาย ไม่
เพิ่มหรือสลบัวาระการประชุม  บริษัทจัดหาตวัแทนจากส านกังานกฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ
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และการนบัคะแนนเสยีงตามที่ได้สนบัสนนุให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ
บริษัท บริษัทก าหนดให้เป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคล และก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
วิธีการออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ในระหวา่งการประชมุประธานในที่ประชุมได้จดัสรร
เวลาให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามในแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอ   

3. บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง  รวมทัง้ข้อซกัถามในแต่ละวาระ
อยา่งละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงาน
ในเว็บไซต์ของบริษัท 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการและผู้บริหารจะดแูลการใช้เงินของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ
จึงก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนัตามหมวดที่ 1 ดงันี ้
1. ให้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวไทย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั 

2. ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนแบบหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

3. ก าหนดให้เปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุ้นแตล่ะประเภท (ถ้ามี) 

4. สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใช้สทิธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้า
มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท ได้ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ชดัเจน 
เป็นการลว่งหน้า เพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคล ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

5. ก าหนดให้หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นจัดท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ทัง้ฉบบัผ่าน เว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้าโดยให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ 

7. ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในบริษัทถือปฏิบตัิและได้ก าหนดให้กรรมการทกุคน
และผู้ บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการ 

8. ก าหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ เก่ียวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูล
ประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้   

9. ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนัอย่างชัดเจน อนัเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน
การเข้าท ารายการ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขในรายการดงักลา่วต้องสอดคล้องกบัราคาตลาด และราคาที่ใช้ส าหรับ
รายการดงักลา่วต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กบัราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท า
รายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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ในปี 2557 บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวไทย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 ครัง้ในปี 2557 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ 
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาอย่าง
ชดัเจนเผยแพร่ในเว็บต์ของบริษัท ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
บคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  นอกจากนีบ้ริษัทได้เสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ  โดยแนบประวตัิไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น   และได้เผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

2. ในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนกังาน ที่เข้างานใหม่ ในเร่ืองการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อให้ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบตัิ  ส าหรับกรรมการและผู้บริหารที่ เข้าใหม่จะยื่นรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
(แบบ 59-1) หรือเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ จะยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ 
(แบบ 59-2) ตอ่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่
ปรากฎวา่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

3. ในปี 2557 มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่เก่ียวข้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อการพิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์   
 

หมวดที่ 3  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ  รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ซึง่สร้างความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างก าไรให้บริษัท ซึง่
ถือว่าเป็นการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้กับบริษัท  คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายก าหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบตัิควบคู่ไปกับข้อบงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม 
คณุธรรม ความซื่อสตัย์ ในวิธีทางที่สร้างสรรค์เทา่เทียมกนั ดงันี ้

3.1) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว  จึง
ก าหนดให้พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้

3.1.1)  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและ
เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3.1.2) ก ากบัดแูลการด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
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3.1.3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ  
ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอยา่งเพียงพอ 

3.1.4) ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

3.1.5) บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้ น 
 

3.2) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ภาครัฐ 

บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในสว่นงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้น
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได้ เช่น การพบปะพดูคยุในที่สาธารณะ
ตา่งๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1) ด าเนินการอยา่งถกูต้อง เมื่อต้องมีการติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานของรัฐ 
3.2.2) ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน 

หรือวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบริษัท พงึรับรู้และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  
 

3.3) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่พนกังาน 

บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคณุคา่ที่สดุของบริษัท เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของ
การบรรลเุป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
การแตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

3.3.1) ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคล 

3.3.2) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

3.3.3) การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

3.3.4) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ 
การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน  

3.3.5) ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลกัษณะของงาน  
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

3.3.6) หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังาน 
3.3.7) เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
 

3.4) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่ลกูค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรร ค์ น าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลติภณัฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลกูค้าอยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้
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3.4.1) มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลติภณัฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

3.4.2) สง่มอบผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม  

3.4.3) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตดัสนิใจ โดยไมม่ีการกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้า 
อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

3.4.4) จดัให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้
ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์
และการให้บริการดงักลา่วตอ่ไป  

3.4.5) รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมชิอบ  
 

3.5) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่คูค้่าและคูส่ญัญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตอ่คูค้่าและคูส่ญัญาซึง่ถือเป็นหุ้นสว่นและปัจจยัแหง่ความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคญัประการ
หนึง่ด้วยความเสมอภาค และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

3.5.1) บริษัทประสงค์ที่จะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี  ้

• มีการแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา 

• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 

• จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

3.5.2) บริษัทมุง่หมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนใน
เร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคุ้มคา่กบัมลูคา่เงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3.5.3) ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค้่าและคูส่ญัญา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยบริษัทก าหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ /ของก านัล ซึ่งรวมถึงไม่มีนโยบายมอบ
ของขวญั/ของก านลัใดๆ ให้แก่คูค้่าและคูส่ญัญา เพื่อการแลกเปลีย่นทางธุรกิจ 

3.5.4)  ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื่น 
 

3.6) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่เจ้าหนี ้

บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี ้โดยบริษัทยึดหลกั
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

3.6.1) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือที่ได้ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 

3.6.2) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
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3.7) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจ ภายใต้การ
แขง่ขนัในอตุสาหกรรมอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าดงันี ้ 

3.7.1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 

3.7.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อ
ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

3.7.3) ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ท าลายช่ือเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 

3.7.4) ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทางการค้า  

 
3.8) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคมสว่นรวม 

บริษัทให้ความส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนสว่นหนึ่งของสงัคมที่จะร่วม
ก้าวเดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสบืไป บริษัทจึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม
อยา่งตอ่เนื่อง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี  ้

3.8.1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั และปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้อยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

3.8.2) มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายใน
องค์กร 

3.8.3) สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

3.8.4) เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

3.8.5) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท 
ตัง้อยูม่ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัหนว่ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชมุชน 

3.8.6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

3.8.7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.8.8 มีนโยบายในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยบคุคลากรของบริษัท ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้ค ามัน่สญัญา การเรียกร้อง การ
ร้องขอ การให้หรือรับสนิบน หรือมีพฤติกรรมใดที่สอ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บคุคลากรบริษัทเอง หรือบคุคลภายนอก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ ต้องให้แนใ่จวา่การให้นัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
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ในปี 2557  บริษัทให้ความส าคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยเฉพาะเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รรัปชัน่  
ผู้ ถือหุ้น  :  บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุตามข้อก าหนดของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชดัเจน  นโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
เลขานกุารบริษัทเป็นหน่วยงานสนบัสนนุให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและตามหลกัธรรมาภิบาล  และจดัให้มี
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อให้เป็นศนูย์กลางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ 
ไมว่า่จะเป็นการจดัประชมุเพื่อชีแ้จงผลด าเนินงาน รายงานความคืบหน้าของโครงการ  
พนกังาน : พนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีคา่สงูสดุ เป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีความมุ่งมัน่
ที่จะให้การดูแล รักษา และพฒันาพนกังานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคณุค่าในตวัพนกังาน สร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานอย่างทัว่ถึง  ซึ่งนอกจากการปฏิบตัิต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม 
กฎหมายกองทนุเงินทดแทน ข้อบงัคบัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท โดยมอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กรด าเนินการให้การปฏิบตัิต่อพนกังานต้องสอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทยงัมุ่งพฒันาศกัยภาพการท างาน เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศการท างานที่ดี 
รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามคัคีภายในบริษัท การสง่เสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าใน
สายงาน ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  การท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น  การจัดงานเลีย้ง
สงัสรรค์ปีใหม ่การท าบญุเลีย้งพระ การจัดกิจกรรม Team Building  การสนบัสนนุให้พนกังานจดัตัง้และจดักิจกรรม
ผา่นชมรมตามความสนใจ การจดัการแขง่ขนักีฬาระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย การร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อสงัคม เป็น
ต้น  รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลปฏิบตัิงานของ
พนกังานแต่ละรายที่ใช้ตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators : KPI) เป็นเกณฑ์การประเมิน พร้อมทัง้จัดให้มี
สวสัดิการที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายและสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การจัดรับรับ-ส่ง
พนกังาน เสือ้ฟอร์ม สวสัดิการด้านสนิเช่ือร่วมกบัสถาบันการเงิน การท าประกนัชีวิตและอบุตัิเหตุ การประกนัสขุภาพ 
การตรวจสขุภาพประจ าปี  เป็นต้น  นอกเหนือจากนัน้ บริษัทยงัส่งเสริมความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่
ท างาน โดยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างฝ่ายบริหารและพนกังานในสถานประกอบการ  จึงจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร  และก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้
ความปลอดภยันอกงาน เพื่อป้องกนัและลดการเกิดอบุตัิเหต ุการเจ็บป่วย การเกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญ หรือความไม่
ปลอดภยัในการท างาน  
ลกูค้า : บริษัทตระหนกัถึงการตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นส าคญั ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคทัว่ไปที่อาจจะกลายมา
เป็นลูกค้าของบริษัท  โดยเร่ิมจากการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ ผ่าน
พนกังานขาย หรือการโฆษณาตามช่องตา่งๆ  ที่ระบถุึงคณุภาพ แบบ เง่ือนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ ในปีที่ผ่านมา 
บริษัทจึงได้จัดท ากลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ (Customer 
Relationship Management and Real Estate Management : CRM-RE)  โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลกูค้า น ามาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาสินค้าและ
บริการ  และคงไว้ซึง่การรักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  ส าหรับ
ลกูค้าที่กลายมาเป็นลกูบ้านหรือครอบครัวอนนัดา (Ananda Member Club : AMC) จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่น สว่นลดของร้านอาหาร สว่นลดของศนูย์ออกก าลงักาย คะแนนสะสมจากการแนะน าลกูค้าใหมใ่ห้กบั
บริษัท เป็นต้น 
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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทธรรมาภิบาลท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสีย
กลุม่ตา่งๆ ของบริษัท เพื่อพฒันาไปสูอ่งค์กรแหง่ความความยัง่ยืน (Sustainable Organization) 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบของบริษัท ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัท
จึงได้แสดงเจตนารมย์เข้าแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีอาจเสีย่งตอ่การทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้มีการพิจารณา
และปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนด “นโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบตัิตาม
อยา่งคร่งครัด โดยได้จดัตัง้คณะท างานภายใต้ช่ือ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่” ขึน้ใน
เดือนสิงหาคม 2557 ทัง้นี ้คณะท างานมีหน้าที่หลกัในการรับผิดชอบการก ากับดูแล จัดท านโยบาย ก าหนดระเบียบ
ปฎิบตัิงาน การสือ่สารภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ
ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ก าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ก าหนดขัน้ตอนการปฎิบตัิอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้าน
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  

นโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัท ได้ก าหนดหลกัปฎิบตัิที่ส าคญั กลา่วคือ ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้ค ามัน่สญัญา (Promising) การ
เรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสนิบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่
สอ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ รวมทัง้ก าหนดให้มี
การสอบทานการปฏิบตัิตามและการประเมินความเสีย่งของนโยบายตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกระบวนการรับรองประเมินคณุสมบตัิ
ความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ภายในปี 2558  
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกบัธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา  แสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัท  

4.2)  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซด์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางเผยแพร่ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัท ได้อย่างทัว่ถึง และจะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศใช้บงัคบั 
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4.3) บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือ
หุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัและผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจดัให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ และหนว่ยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงาน
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับขา่วสารเป็นประจ าผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท  โดยข้อมลูที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุง
ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ไมว่า่จะเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัท 
และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

4.4) บริษัทให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัท โดยอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึ่งเ ป็นที่
ยอมรับโดยทัว่ไป  

4.5) บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะทา่น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
รวมถึงการเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

4.6) บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท า
ผิดทางกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การไมไ่ด้รับความเป็นธรรม
จากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

ในปี 2557 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ สรุปได้ดงันี ้

รูปแบบกิจกรรม จ านวนคน / จ านวนครัง้ 
การพบปะนกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ (คน) 267 
การน านกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครัง้) 2 
การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (ครัง้) 4 
การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว์ (ครัง้) 9 
การประชมุกบันกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ทางโทรศพัท์ (ครัง้) 4 
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรัพย์ (ครัง้) 3 
การจดักิจกรรมของบริษัท (ครัง้) 2 

นอกจากนี ้ บริษัทได้จดักิจกรรมแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน (Press Conference) และเชิญสือ่มวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ของบริษัท เพื่อน าเสนอเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่ส าคญัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ผา่น
สือ่มวลชนด้วย 
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ผู้สนใจสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่ 
ดร.จอห์น มิลลา่ร์  
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 193/39-42 อาคารเลค รัชดาคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 11  
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 0-2697-3300  โทรสาร : 0-2697-3311 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : ir@ananda.co.th 
เว็บไซต์ : www.ananda.co.th 

 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่เ ก่ียวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมี
องค์ประกอบดงันี ้ 

1. จ านวนกรรมการทัง้หมดมีอยา่งน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และต้องมีไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย  

2. กรรมการแต่ละคน ต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 
บริษัท ไมน่บัรวมบริษัทยอ่ย หากจะมีการไปด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด 
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบลว่งหน้าก่อนการรับการด ารงต าแหน่งดงักลา่ว เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

3. กรรมการผู้จดัการ ต้องไมไ่ปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่
บริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม  

4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และ
คณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของ
คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผู้ ถือหุ้น และรับผิดตอ่คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี ตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิ
หน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

mailto:ir@ananda.co.th
http://www.ananda.co.th/
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คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต ่าของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารญญาณอย่างอิสระของ
กรรมการอิสระรายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

2) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราจ านวนหนึ่งในสาม 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัอตัราหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกัน 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมอ่ีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใส่และเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจ
อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใ ด 
คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดหลกัการจ ากดัจ านวนปี ในวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 
9 ปี ติดตอ่กนั 

 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม

และ มีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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5.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 
เพื่อท าหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะจะมีวาระการด ารงต าแหนง่เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท 
และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยจ านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  ซึง่องค์ประกอบ คณุสมบตัิ การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การประชมุและรายงาน ตามที่ปรากฎในขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฏ
บตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ 

 

5.3 บทบาท หนา้ที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการยังได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณา ก าหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท า และมีการทบทวนอยา่งน้อยทกุปี 

3. ก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการ หรือ
บคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ
บริษัท 

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทยอ่ย น าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมาใช้  

6. จดัให้มีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบ
การเงินดงักลา่ว เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุ่ม
ด้วยความเป็นธรรม 

 



 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 68 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

 

9. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัต้ิองห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหนง่ 
ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นใดและก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่วตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

14. จดัให้มีและติดตามระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่งที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน
และการปฎิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือ
กระบวนการท่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

15. จดัให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทท่ี
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  

16. ดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั และให้
ความส าคญักบัการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญั โดยมุง่เน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู่ถือหุ้น และผู้
มีสว่นได้เสยีโดยรวม 

17. จดัให้มีนโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

18. จดัให้มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกั
และให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ปฎิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

19. จดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัให้มกีารแนะน า
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

20. สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ผู้บริหาร เพื่อสง่เสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และช่วยยกระดบัมาตรฐานการ
เป็นกรรมการ รวมทัง้ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล   
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5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชุมทุกครัง้จะต้องมี
กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการ
ลงมติในเร่ืองใดๆ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 จ านวนกรรมการทัง้หมด 

2) มีการก าหนดวาระชดัเจนลว่งหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการควรร่วมกนัพิจารณาเลอืกเร่ือง
เข้าวาระการประชมุคณะกรรมการและจะต้องมีการก าหนดวาระให้ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ดแูล
ให้กรรมการได้รับเอกสารการประชมุลว่งหน้ากอ่นการประชมุเป็นเวลาเพียงพออยา่งน้อย 5 วนัท าการ ส าหรับ
การศกึษา และพิจารณาเร่ืองเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน 

3) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี ้
กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่เลขานกุารบริษัทได้โดยตรงอยา่งอิสระ เลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ 

4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพื่อการอภิปราย 
และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 

5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

6) คณะกรรมการสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และ
เพื่อมีโอกาสท าความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้อง
ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่วๆ  

8) การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

 
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ชดุ การประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล และการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและหา
แนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างานตอ่ไป  

 

ในปี 2557  บริษัทจดัให้มีการประเมินตามรอบผลด าเนินงาน ซึง่เป็นการประเมิน 2 แบบ คือ 
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1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ  มีหวัข้อในการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัิ
ของกรรมการ   2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุมคณะกรรมการ และ 4) การ
พฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยผลการประเมินมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.81 สรุปได้ว่า 
คณะกรรมการปฎิบตัิหน้าที่ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท  หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สดุคือ การประชุมคณะกรรมการ หวัข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สดุคือ คณะกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญั
อยา่งเต็มที่ในที่ประชมุคณะกรรการ และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุคือ การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผู้บริหาร หวัข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สดุคือ การจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุ  

2. ประเมินตนเองในฐานะกรรมการบริษัท  โดยแบบการประเมินแบง่ออกเป็น 7 หมวด คือ 1) บทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
2) การก าหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ 3) การจดัการความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 4) การดแูลไม่ให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  5) การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินการ  6) การประชุมคณะกรรมการ และ 7) 
อื่น ๆ (กระบวนการสรรหา การพิจารณาคา่ตอบแทน) โดยผลการประเมินมีคะแนนรวมเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 78.12 หมวดที่
ได้รับคะแนนเฉลีย่มากที่สดุ คือ การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หวัข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สดุคือ การ
พิจารณาตดัสนิใจของกรรมการได้ค านงึถึงการมีสว่นได้เสยีในผลประโยชน์ที่อาจขดักนั เช่นกรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่
อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาและลงมติ หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ การจดัการความเสี่ยงและ
การควบคมุภายใน หวัข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สดุ คือ ความเข้าใจในเร่ืองระบบควบคุมภายในและระบบการจดัการ
ความเสีย่ง     

ทัง้นี ้ผลการประเมินดังกล่าว บริษัทจะน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท างานคณะกรรมการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ และเป็นการประกอบการพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ไป   

 
5.6 ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทางในการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
1) ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 
2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 
3) ประโยชน์ที่คาดวา่บริษัทจะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 
4) ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและ 

สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 
 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้
มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง และในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการหรือแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ฝ่าย
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จดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่  รวมถึงการจดัให้มีการ
แนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งบริหารระดบัสงู อนัได้แก่ ต าแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ทกุสายงาน ด้วยการสรรหาบคุลากรภายในองค์กรที่
มีศกัยภาพสงู ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดี
เลิศสูงกว่าความคาดหวงัขององค์กร มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้มีความ
เหมาะสมด้านวยัวฒุิที่พร้อมที่จะด ารงต าแหน่งบริหารระดบัสงู จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้ส าหรับรองรับต าแหน่ง
บริหารระดบัสงูหนึ่งต าแหน่ง หรือ เตรียมคณุสมบตัิเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจ าเป็น โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คดัเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้สืบทอด
ต าแหนง่บริหารระดบัสงูทนัทีที่มีต าแหน่งว่าง และน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความ
รับผิดชอบของต าแหนง่ดงักลา่วมีความตอ่เนื่อง และสามารถน าพาบริษัทฯ ไปสูค่วามเติบโตอยา่งยัง่ยืนได้ 

ในปี 2557 บริษัทคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ นายวรพจน์ อชุุไพบลูย์วงศ์ และนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์  
โดยให้ฝ่ายจดัการด าเนินการปฐมนิเทศ แนะน าธุรกิจบริษัท  ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าที่
ความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดส่งกรรมการและผู้บริหารไป
อบรม สมัมนา เพิ่มพูนทกัษะการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และด้วยบริษัทเร่ิม
จดัท านโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ จึงสง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีได้รับมอบหมายไปอบรม เพื่อให้
เข้าใจในเร่ืองดงักลา่วมากยิ่งขึน้  โดยมีรายช่ือและหลกัสตูรผู้ เข้าอบรม สมัมนาในปีที่ผา่นมาดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือหลกัสตูร 

1.นายพลูศกัดิ ์ตนัสิทธิพนัธ์ ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014 
- Role of  the Chai rman Program (RCP)  35/2014 

2.นายวบิลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014 

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

3.นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 13/2014 

4.นายอนนัต์ ลาภธนญัชยัวงศ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ
ใ ห ญ่  ป ร ะ จ า ส า นั ก
ประธาน 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  6/2014 

5.นายบรรลือ สรุเชษฐ์คมสนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ
ใ ห ญ่  ฝ่ า ยบัญ ชี แ ล ะ
การเงิน 

- Tackling Corruption through Public-Private Collaboration 

6.นายชชัวาลย์ อปุนิ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ
ใหญ่ ส านักตรวจสอบ
ภายใน 
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7.นายวรัิช  ใจวศิาล ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย
ท รัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

- Tackling Corruption through Public-Private Collaboration 

8.นายไพรัตน์ เฉยแสง ผู้ จั ด ก า ร อ า วุ โ ส ฝ่ า ย
กฎหมาย 

9.นางสวุรรณา วานิชสมบตั ิ เลขานกุารบริษัท 

 

5.8 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ความ
เสีย่งขององค์กรในภาพรวม ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการ  ความเสี่ยงด้านโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงจดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สนิของบริษัทอยูเ่สมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนมุตัิ และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่วางไว้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ใน
บริษัท 

 

5.9 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 
59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ จดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จัดท าและน าสง่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 สามวนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้  
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3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ ปฏิบัติงานที่เ ก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง
เวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัท  จนกวา่บริษัทจะได้
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบั
บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน 
และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้  

 
5.10 รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 
โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้
ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็น
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเป้าหมายหลกัในการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้
เติบโตควบคูไ่ปกบัการรักษาสมดลุกบัสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสียอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษัททัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตามข้อก าหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ อนัจะท าให้อยู่ร่วมกันใน
สงัคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีส่วนตอบแทนรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรม เพื่อสังคม หรือ 
Corporate Social Responsibility (CSR) อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนัน้ยงัพฒันาองค์กรเพื่อมุ่งสูก่ารสง่เสริมและสร้างเสริม
การพฒันาที่ยัง่ยืนตอ่สงัคมสว่นรวม  
 
แนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยืน ตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่
สงัคมของกิจกรรมที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทปฏิบตัิในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจ ซึ่ง
พนกังานทกุคนรับทราบและต้องปฏิบตัิตาม 
 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัินโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่น พร้อมทัง้ประกาศให้พนกังานถือปฏิบตัิ 
และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรได้รับทราบ เพื่อแสดงอุดมการณ์และสร้างความเช่ือมัน่ว่า บริษัทด าเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและยึดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุ่มตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะท าให้บริษัท
พฒันาไปสูอ่งค์กรแหง่ความความยัง่ยืน  

 
3. การเคารพสทิธิมนุษยชน  

บริษัทให้ความส าคญักบัพนกังานทุกคนอย่างเสมอภาค โดยพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏระเบียบของ
บริษัท เช่น การประพฤติจริยธรรมทางธุรกิจ กฏระเบียบด้านความปลอดภยั เป็นต้น นอกจากนัน้ องค์กรยงัส่งเสริมให้
พนกังานใช้สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิในการลงคะแนนเสียงทางการเมือง สิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน  เช่น การ
ด าเนินการให้พนกังานได้รับสทิธิประโยชน์ตา่งๆ จากส านกังานประกนัสงัคม 
 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงาน และระเบียบปฏิบตัิของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างเคร่งครัด 
เพื่อสทิธิประโยชน์ของพนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้

- การจ้างงานและแรงงานสมัพนัธ์ เช่น มีการก าหนดนโยบาย และมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรรับผิดชอบในกิจกรรมด้าน
แรงงานสมัพนัธ์ 

- สภาพการจ้างและการคุ้มครองทางสงัคม เช่น  ปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวัของพนกังาน    
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- การสานเสวนาทางสงัคม เช่น เคารพสทิธิของพนกังานในการจดัตัง้คณะท างานหรือรวมกลุม่ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร   

- สุขภาพ และความปลอดภัยในการท างาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทมี
เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภยัให้กับ
พนกังาน จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี 

- การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบตัิงาน โดยบริษัทได้จัดการฝึกอบรมให้กบัพนกังานอย่าง
ตอ่เนื่องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค / การให้บริการต่อลูกค้า  

บริษัทให้ความส าคญัตอ่การพฒันาโครงการคณุภาพบ้านและคอนโดมิเนียม และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการ
สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินงาน โดยมีการจดัท า Ananda Member Club (AMC) 
ให้ลกูค้าทกุท่านของบริษัทได้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งของครอบครัวอนันดา ซึ่งสมาชิก AMC จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย 
อาทิเช่น สว่นลดของร้านอาหาร สว่นลดของศนูย์ออกก าลงักาย คะแนนสะสมจากการแนะน าลกูค้าใหม่ให้กบับริษัท เป็น
ต้น และนอกจากนัน้ บริษัทยงัมีการจดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันา
คณุภาพของการปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง   
 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทน าโครงการไอดีโอ โมบิ สาทรเข้าร่วม “โครงการอาคารเขียว” ภายใต้เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังาน
และสิง่แวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหมข่องสถาบนัอาคารเขียวไทย โดยแตล่ะสว่นของโครงการ
มีรายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว ตัง้แตก่ารออกแบบโครงการและการเลอืกวสัดทุี่วางแผนให้
ทกุโครงการตัง้อยูใ่นทิศที่รับลมธรรมชาติและอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างธรรมชาติสง่เข้ามาภายในอาคารเพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศที่ ประหยัดพลังงานและไม่มีสารคาร์โรฟลูออโรคาร์บอน 
(Chlorofluorocarbon : CFC) สว่นในพืน้ท่ีตวัอาคารก็เลอืกใช้กระจกเพื่อให้เกิดความโปร่งโล่งและเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มการ
ปลกูต้นไม้บนอาคารหรือไม้เลือ้ยข้างอาคารเพื่อลดความร้อน การออกแบบระบบประหยดัน า้ และระบบน าน า้กลบัมาใช้
ใหม ่โดยน ากลบัมาใช้รดน า้ต้นไม้ มีการเตรียมความพร้อมส าหรับความเป็นอาคารเขียว โดยจดัท าแผนการด าเนินงานและ
ประเมินผลระหว่างการก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ออกแบบให้มีพืน้ที่เปิดโลง่เชิงนิเวศมากกว่าร้อยละ 60 ของ
พืน้ฐานอาคาร อีกทัง้มีพืน้ที่สีเขียวบนหลงัคาและต้นไม้แนวตัง้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวให้โครงการ และโครงการเพียบพร้อม
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้พลงังานจากการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี ้บริษัทน าไป
พฒันาการออกแบบเพื่อเข้าสูโ่ครงการอาคารเขียวอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 
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7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  

บริษัทยึดหลกัการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืนในการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อการพฒันาตามแผนงาน
ตลอดโครงการ พร้อมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน และพนัธมิตรทางธุรกิจมีสว่นร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชน ในปี 
2557 บริษัทมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนด้านตา่งๆ ดงันี ้

7.1  ด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของสงัคมเมืองสมยัใหม่ที่ควรเร่ิมปลกูฝังแนวความคิดแบบ ECO คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู้
คุณค่า เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคญักับการจัดการพลงังานอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยก าหนดนโยบายด้านการประหยดัพลงังาน การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และรู้คณุคา่การใช้ทรัพยากรให้อยู่ใน
ทกุกระบวนการด าเนินงานของบริษัท โดยเร่ิมจากภายในองค์กร ผู้ที่เก่ียวข้อง พนกังานตลอดจนลกูบ้านของบริษัท รวมถึง
การรณรงค์ปลกูจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทและ ให้ตระหนกัถึงการใช้พลงังานและทรัพยากรทุกชนิดอย่างรู้คุณค่า 
ตลอดจนการสนบัสนุนให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายใช้บริการระบบขนสง่มวลชนสาธารณะแทนการใช้รถสว่นตวั ซึ่งทัง้หมดนี ้
บริษัทก าหนดไว้เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการบริหารงานท่ีส าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกิจตอ่ไปในอนาคต 

1. โครงการรณรงค์เร่ืองการประหยดัพนกังานและช่วยลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยการกระตุ้นให้พนกังานมี
จิตส านึกร่วมกนัในการรักษาทรัพยากรของประเทศผ่านโครงการลดการใช้กระดาษในองค์กร และโครงการร่วมใจกนั
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าทกุครัง้ที่ไมใ่ช้งาน 

2. โครงการ Eco Urban Life by Ananda นบัเป็นโครงการ CSR ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยตระหนกัถึงการใช้พลงังานและทรัพยากรทกุชนิดอยา่งรู้คณุคา่ ภายใต้แนวคิด “คิด ก่อน ใช้ และใช้
อย่างรู้คุณค่า” ในปีที่ผ่านมา บริษัทพัฒนากิจกรรมให้ต่อยอดแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทัง้ในลักษณะ
กิจกรรมในกระบวนการด าเนินงาน (CSR in-process) และ กิจกรรมหลงัจบกระบวนการ (CSR after-process) ดงันี ้
2.1 โครงการเปลีย่นมาใช้หลอด LED เพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยน าร่องให้กบัโครงการไอดีโอ มิกซ์ สขุมุวิท 103 

โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สขุมุวิท และโครงการไอดีโอ บลโูคฟ สขุมุวิท ในพืน้ท่ีสว่นกลาง  
2.2 โครงการ ECO TRASH  รณรงค์คดัแยกขยะรีไซเคิลและเห็นคุณค่าการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่  ปลูก

จิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม  ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  จึงมอบถังแยกขยะรีไซเคิลแก่ลกูบ้าน ของ
โครงการไอดีโอ มิกซ์ สขุมุวิท 103 และโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สขุมุวิท เพื่อติดตัง้ในพืน้ท่ีสว่นกลาง  

2.3 โครงการ ECO Bike Station จุดจอดรถจกัรยาน เพื่อรณรงค์ให้ลกูบ้านร่วมกนัประหยดัพลงังานน า้มนั โดยการ
หนัมาใช้จกัรยานแทนการใช้รถในการเดินทางระยะใกล้ เพื่อร่วมกนัเป็นสว่นหนึง่ในการลดการสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  บริษัทจึงมอบที่จอดรถจักรยานให้แก่โครงการไอดีโอ มิกซ์ สขุุมวิท 103 โครงการไอดีโอ บลโูคฟ 
สขุมุวิท โครงการเอลลโิอ สขุมุวิท 64 และโครงการเอลลโิอ เดล เรย์ เพื่อติดต้งในจดุจอดสว่นกลาง 
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7.2  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

บริษัทเลง็เห็นถึงความส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมของผู้มีสว่นได้เสยีในทกุด้าน โดยในปีที่ผา่นมา บริษัทได้
ด าเนินกิจกรรม CSR หลากหลายโครงการ ได้แก่  
1. โครงการบริจาคโลหิตร่วมกบัศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละครัง้มีพนกังาน

ร่วมบริจาคโลหิตไมน้่อยกวา่ 40 คน  
2. โครงการบริจาคหนงัสอืให้น้อง ซึง่เป็นหนงัสอืเรียนเด็กเลก็จนถึงระดบัมธัยม ให้แก่โรงเรียนในจงัหวดัอยธุยา 
3. โครงการกระดาษหน้าที่สามโดยการรับบริจาคกระดาษและปฏิทินให้กบัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
4. โครงการชวนลกูบ้านปลกูปะการังคืนความสมบรูณ์สูท้่องทะเล ณ อ าเภทสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 
5. โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” เพื่อสานต่อความหวงัในการมอบที่อยู่อาศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการให้

ความช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนท่ียงัคงขาดแคลนและต้องการท่ีอยูอ่าศยัที่มัน่คงแข็งแรง จากลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท จึงพร้อมให้การสนบัสนนุและร่วมพฒันาสิง่ปลกูสร้างพืน้ฐานให้กบัชุมชนต่างๆ โดยจดั
กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศยั ประเทศไทย (Habitat for 
Humanity Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟืน้ฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ด้วยการมอบเงินสนบัสนนุและน า
ทีมอาสาสมคัรไปช่วยก่อสร้างบ้านพกัอาศยั จ านวน 4 หลงั ให้กบัชาวบ้านในชมุ 

 

 

 

ภาพกิจกรรมอาสาสมคัร โครงการ “คณุได้บ้าน = คณุให้บ้าน” ณ ชมุชนร่วมใจสามคัคี จงัหวดัระยอง วนัที่ 28-29 มิถนุายน 2557 
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7.3   ด้านกีฬา ศาสนา และวฒันธรรม  

บริษัทสง่เสริมให้สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีอยูร่่วมกนัอยู่มีความสขุทัง้สขุภาพกายและใจ สง่เสริมศกัยภาพทางร่างกายและ
พัฒนาจิตใจ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผ่านการสนับสนุนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การจัดงานร่ืนเริงสงัสรรค์วนัปีใหม่  การท าบุญตกับาตร เลีย้งพระ ในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ของ
บริษัท บริษัทยอ่ย และลกูค้าในแตล่ะโครงการ  การสรงน า้พระในเทศกาลสงกรานต์  กิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ “ปันสขุ
ให้น้อง” ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบรีุ 
การจดัแขง่ขนัฟตุบอลกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย  การจดัแขง่ขนัฟตุบอลกระชบัมิตรระหว่างบริษัท
และธนาคาร 6 ธนาคาร และการจดัแขง่ขนัฟลุซอลกระชบัมิตร 

 
 

 
 

   
 
 
บทสรุป  

ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษัทมุง่มัน่พฒันาธุรกิจภายใต้การด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่
ยงัคงให้ความส าคญัและด าเนินการควบคู่ไปกบัการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลกูจิตส านึกให้ทุก
ภาคสว่นที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบแทนสิ่งที่ดีงามกลบัคืนสูส่งัคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยงัคงเดินหน้าสานต่อ
กิจกรรมที่มีประโยชน์เหลา่นีค้วบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนตอ่ไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายใน  
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  และคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้อง
กบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และหลกัการการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร 
(Management Control) การด าเนินงาน (Operational Control) การบญัชีและการเงิน (Financial Control) และการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Control) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พิจารณาผลการตรวจสอบของส านกั
ตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัท  

เมื่อพิจารณาปัจจยัข้างต้นประกอบกบัระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตัิงานที่บริษัทจดัให้มีขึน้แล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทจากการท่ีผู้บริหารและพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ไม่ให้
เกิดความเสยีหายอยา่งมีสาระส าคญั และที่ผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงาน
วา่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัจากผู้สอบบญัชีและส านกัตรวจสอบภายในแตอ่ยา่งใด 

จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านตา่งๆทัง้ 5 ด้าน มีสาระส าคญัดงันี ้คือ  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

1.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
ของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมีการก าหนดตวัวดัผลการด าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) 
และวดัผลได้มีการก าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและ
ติดตามผลเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามเป้าหมาย  

1.2 คณะกรรมการบริษัทจดัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจและมีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิ ตลอดจนหน้าที่อย่างชดัเจนตามแต่ละล าดบัขัน้ ท าให้
การปฏิบตัิงานมีความคลอ่งตวั เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจ 

1.3 คณะกรรมการบริษัทก าหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กรรมการและพนกังานยึดถือ
เป็นแนวปฏิบตัิ รวมทัง้การจัดอบรมให้พนกังานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารก าหนดให้มี
ระเบียบปฏิบตัิ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้พนกังานทกุคนได้รับทราบและปฏิบตัิตาม  
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1.4 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
คอรัปชั่น (Anti-Corruption) และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามข้อก าหนด 
 

2. การบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างขององค์กรปัจจุบนั มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการฝ่าย
บริหาร ท าหน้าที่ก าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องตอ่ทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกบั
การก ากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ และมีคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหาร โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน 
เพื่อด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และจัดท า
แผนการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัความเสีย่งที่เปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก  

 
3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 บริษัทก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กบัผู้บริหารตามสายงานตา่งๆ ให้มีการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพฒันาการ
ผลติ และคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดลุในการปฏิบตัิงาน  

3.2 บริษัทก าหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อควบคมุกิจกรรมการ
ปฏิบตัิงานและให้พนกังานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร  

3.3 บริษัทปรับปรุง “ตารางอ านาจด าเนินการ” (Table of Authority) ตามแต่ละล าดบัขัน้ สามารถตอบสนองต่อการ
ขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

3.4 บริษัทก าหนดดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและ
ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงว่าสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3.5 บริษัทจดัแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส าคญัออกจากกนัชดัเจน เช่น การอนมุตัิ การบนัทึกรายการ การ
ประมวลผลข้อมลู การดแูลรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกนัและกนัได้ตามหลกัการ Check 
& Balance   

3.6 บริษัทก าหนดมาตรการในการท าธุรกรรมที่เข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยจะต้องผ่านการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทจดัระบบสารสนเทศให้มีข้อมลูส าคญัเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูให้กบัพนกังาน กรรมการ และบคุคลภายนอก ดงัตอ่ไปนี ้ 
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4.1 บริษัทจดัช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet ท าให้พนกังานทกุคนได้รับข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
กบันโยบาย ระเบียบ ค าสัง่ของบริษัท เพื่อน าไปปฏิบตัิงานและท าให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการ
ลงทนุตา่งๆ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าวนั และจดัให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบ
กบัเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดบัสงูทราบประจ าเดือน 

4.2 บริษัทเร่ิมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning จากระบบ Microsoft Dynamic 
AX  เป็น CRM and Real Estate Management System เพื่อสนบัสนนุกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้และสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทัง้องค์กร ทัง้ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

4.3 บริษัทจดัจ้างที่ปรึกษา บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากดั จดัท ากระบวนทางธุรกิจ (Business 
Process) เพื่อปรับปรุงระบบการควบคมุภายในทัง้หมดให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 

4.4 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จดัประชุม Business Weekly Meeting ระหว่างผู้บริหาร
สายงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ท าให้ผู้บริหารทกุระดบัมีข้อมลูเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน และการตดัสนิใจ 

4.5 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารส าคัญต่างๆ ไว้
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่ 

4.6 บริษัทก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(Whistleblower) โดยสามารถแจ้งได้กบักรรมการอิสระทุกท่าน กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายใน  

4.7 การจดัการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมที่มีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบนัทึก
รายงานการประชมุเพื่อเป็นข้อมลูอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ 

4.8 คณะกรรมการตรวจสอบจดัการประชุมระหว่างกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร  เพื่อทบทวนการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

4.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.)  และจัดท าเว็บไซต์ 
www.ananda.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมลูกบับคุคลภายนอก เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สามารถรับข้อมลูของบริษัท
อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ  

 
5. ระบบการติดตาม 

5.1 บริษัทก าหนดเป้าหมายปี 2557 ไว้อยา่งชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมี
การก าหนดตวัวดัผลการด าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และ วดัผลได้มีการก าหนดตวัชีว้ดั 
(Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จดัประชุม 
Business Weekly Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน และแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)  
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5.2 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2557 บริษัทคัดเลือก บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่มีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด้านบญัชีและ
การเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน ของกระบวนการต่างๆ โดยส านกั
ตรวจสอบภายใน โดยมีหวัหน้าส านกังานท่ีได้รับพิจารณาการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2557 และรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทัง้นีร้วมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคมุภายในที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อ
ระบบการควบคมุภายใน  

5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี  2557 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท าขึน้ตามแนวทางของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
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12.  รายการระหว่างกัน 

 

12.1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่าง
บริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
 
(1)   รายการระหว่างกันกับบริษัท 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

1.  บริษัท กรีนวลัเล ่พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์   

เรืองกฤตยา  น.ส.ณฐัวิภา เรืองกฤตยา  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา  น.ส.มลลิกา 
เรืองกฤตยา  ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 22.84  

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องล้มละลาย  

ลกูหนีเ้งินทดรองจา่ย 
เกิดจากบริษัททดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ้ า น ข อ ง ลู ก บ้ า น ใ น
โครงการที่ด าเนินงานโดย 
บริษัท กรีนวัล เล่  พรอพ
เพอร์ตีส์้ จ ากดั 

2,146,195.07 
 
 
 

2,146,195.07 
 
 
 

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ก าชับให้บริษัทระมัดระวังในเร่ืองดังกล่าวไม่ให้มีการด าเนินการดังกล่าวอีก 
บริษัทด าเนินการเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จา่ยจริง และบริษัทได้ตัง้ส ารองไว้เต็ม
จ านวนและมีการยื่นค าร้องขอรับช าระหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แล้ว 
 
ในปี 2557 ไมมี่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

2.  นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 
      เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 765,000.00 1,082,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าดงักล่าวเกิด
จากการเงินรับลว่งหน้าจากการขายอาคารชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

3.  นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 601,800.00 470,600.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าดงักล่าวเกิด
จากการเงินรับลว่งหน้าจากการขายอาคารชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

4.  นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ 
     เป็นกรรมการของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า - 470,026.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าดงักล่าวเกิด
จากการเงินรับลว่งหน้าจากการขายอาคารชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

5.  นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา 
     เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันายชานนท์ 
เรืองกฤตยา 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า - 660,800.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าดงักล่าวเกิด
จากการเงินรับลว่งหน้าจากการขายอาคารชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 84 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

6.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า - 126,740,438.80 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนีด้ังกล่าวเกิดจากรายการค่า
บริหารโครงการ และคา่นายหน้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

ลกูหนีอ่ื้น 4,479.02 4,252,592.87 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนีด้ังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ทด
รองจา่ยคา่ก่อสร้างแทน 

เจ้าหนีอ่ื้น 329,000.00 59,754,158.35 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ่ื้นดังกล่าวเกิดจากบริษัทรับ
เงินรับลว่งหน้าจากการขายอาคารชดุเทน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

52,312,210.09 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่เงินรับล่วงหน้าดงักล่าวเกิดจากเงินรับ
ลว่งหน้าจากการบริหารโครงการ สทุธิ จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท าเสร็จ     

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

161,640,336.30 103,326,478.45 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ   

รายได้คา่นายหน้า 5,518,996.77 110,809,854.75 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

ดอกเบีย้รับ 12,577,389.04 943,619,18 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเกิดจากเงินให้
กู้ยืมเป็นอตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 288,150,000.00 80,850,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี 

ดอกเบีย้ค้างรับ 13,576,339.73 943,619,18 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักล่าวเกิดจากเงินให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

7.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 5,135,160.85 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนีด้ังกล่าวเกิดจากรายการค่า
บริหารโครงการ และคา่นายหน้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

14,096,532.28 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่เงินรับล่วงหน้าดงักล่าวเกิดจากเงินรับ
ลว่งหน้าจากการบริหารโครงการ สทุธิ จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท าเสร็จ     

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

55,049,708.36 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ   
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

รายได้คา่นายหน้า 114,232,583.50 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

ดอกเบีย้รับ 3,697,150.68 - 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเกิดจากเงินให้
กู้ยืมเป็นอตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 229,500,000.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี 

ดอกเบีย้ค้างรับ 3,697,150.68 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักล่าวเกิดจากเงินให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

8.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 4,314,877.82 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลูกหนีด้ังกล่าวเกิดจากรายการค่า
บริหารโครงการ และคา่นายหน้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

48,473,727.53 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ   

รายได้คา่นายหน้า 66,699,150.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 

รายได้คา่บริการอื่น 31,608,644.86 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจดัหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกนั 

ดอกเบีย้รับ 2,114,432.40 - 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเกิดจากเงินให้
กู้ยืมเป็นอตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 229,500,000.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี 

ดอกเบีย้ค้างรับ 1,471,315.07 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักล่าวเกิดจากเงินให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
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(2)   รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

1.  นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท 
 
 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า - 
 

300,000.00 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการ
ขายอาคารชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

96,957,254.00 123,652,287.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการขายอาคาร
ชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

2.  นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และกลุม่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

- 28,080,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการขายอาคาร
ชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

3.  นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา 
     เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันายชานนท์ 
เรืองกฤตยา 

รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

- 11,760,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการขายอาคาร
ชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

4.  นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และกลุม่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

- 51,140,000.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการขายอาคาร
ชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

5.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ขายที่ดินโครงการและ
ต้นทนุพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

1,291,975,705.61 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้จากการขายที่ดินดงักลา่วเป็น 
ไปตามสญัญาที่ตกลงกนั 
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(3)   รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

1.  นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และกลุม่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายได้คา่บริการ - 46,728.97 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ
คา่นายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป 

2.  นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  

รายได้คา่บริการ - 83,738.32 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ
คา่นายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป 

3.  นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายได้คา่บริการ 443,925.23 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ
คา่นายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป 

4.  นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และกลุม่
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายได้คา่บริการ 573,876,63 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ
คา่นายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป 

5.  นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา 
     เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันายชานนท์ 
เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 56,635.51 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ
คา่นายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป 

6.  นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ 
      เป็นกรรมการของบริษัท 

รายได้คา่บริการ 85,794.39 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ
คา่นายหน้าที่เป็นราคาที่ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป 
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2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัและทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกนัที่
อาจเกิดขึน้ โดยได้พิจารณารายการดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส  ทัง้นีใ้นการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หากเห็นวา่มีเร่ืองใดที่กรรมการทา่นใดเข้าขา่ยที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะ
ไมอ่ยูร่่วมพิจารณาในที่ประชมุและงดออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ๆ  นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อยืดถือ
ปฏิบตัิดงันี ้:- 
 
1. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสีย คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขในรายการดงักลา่ว
ต้องสอดคล้องกบัราคาตลาด และราคาที่ใช้ส าหรับรายการดงักลา่วต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กบัราคาตลาด ใน
กรณีที่ไมม่ีราคาเปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่
อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้ผู้ เ ช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว อีกทัง้จะมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทใน
รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  
 
2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัซึง่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย และระเบียบของบริษัท  
 
นอกจากนี ้หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่
อาจเกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ 
จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการ  หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่ได้
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยตกลงที่จะไม่เข้าท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าปกติในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกบักิจการที่เก่ียวข้อง และรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเป็นประจ า

ทกุไตรมาส  
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13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
  
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท  
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

 
 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท  
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ผู้สอบบญัชีขอให้สงัเกตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มา
ถือปฏิบตัิในระหวา่งปี 2556  บริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 ที่แสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว และน าเสนอ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยใช้
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ที่ได้น ามาถือปฏิบตัิใหม่ด้วยเช่นกนั  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข
ตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 
 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 จากบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด 
(ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั) ได้แสดงความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท  
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2555 ถงึ ปี 5227 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์           
สินทรัพย์หมุนเวียน           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,477.26 14.50 2,308.81 18.52 2,058.53 21.68 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - - 100.00 1.05 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 27.58 0.16 333.89 2.68 21.12 0.22 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  9,959.78 58.28 7,913.35 63.49 6,014.88 63.36 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้ที่ดินโครงการและต้นทนุที่เก่ียวข้อง 1,290.58 7.55 52.64 0.42 138.59 1.46 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 489.09 2.87 575.68 4.62 197.81 2.08 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,244.29 83.36 11,184.37 89.73 8,530.93 89.86 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 408.34 2.39 9.36 0.08 87.34 0.92 
เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 781.16 4.57 347.02 2.78 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 765.89 4.48 81.79 0.66 - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 173.71 1.02 150.13 1.20 108.84 1.15 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   490.72 2.87 509.65 4.09 420.89 4.43 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  101.83 0.60 59.33 0.48 154.80 1.63 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 122.35 0.71 122.77 0.98 191.11 2.01 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,844.00 16.64 1,280.05 10.27 962.98 10.14 
รวมสินทรัพย์ 17,088.29 100.00 12,464.42 100.00 9,493.91 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนีสิ้นหมุนเวียน          
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,063.91 6.22 972.31 7.80 368.65 3.88 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 747.79 4.38 811.90 6.51 798.24 8.41 
ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ 650.00 3.80 - - - - 
หุ้นกู้ ระยะสัน้ - - 2,597.75 20.84 - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - 44.51 0.36 42.75 0.45 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 682.84 4.00 572.58 4.60 805.33 8.48 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,144.54 18.40 4,999.05 40.11 2,014.97 21.22 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 594.14 3.47 1,520.36 12.20 2,106.49 22.19 
หุ้นกู้ ระยะยาว 6,370.05 37.28 - - - - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 66.45 0.39 66.38 0.53 302.48 3.19 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 7,030.64 41.14 1,586.74 12.73 2,408.97 25.37 
รวมหน้ีสิน 10,175.18 59.54 6,585.79 52.84 4,423.94 46.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 333.30 1.95 333.30 2.67 333.30 3.51 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,210.30 30.49 5,210.30 41.80 5,210.30 54.88 
ก าไรสะสม (ขาดทนุ) 1365.66 8.0 331.12 2.66 (481.67) (5.07) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3.85 0.02 3.91 0.03 8.04 0.08 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,913.11 40.46 5,878.63 47.16 5.069.97 53.40 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,088.29 100.00 12,464.42 100.00 9,493.91 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,678.03 93.70 8,807.66 96.02 4,960.21 96.53 

รายได้จากการขายและบริการ 650.15 6.30 365.34 3.98 142.61 2.79 

รวมรายได้ 10,328.18 100.00 9,173.00 100.00 5,102.82 100.00 

ต้นทุน       

ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์  (6,117.86) (59.20) (5,529.40) (60.28) (3,355.81) (65.76) 

ต้นทนุการขายและบริการ (283.76) (2.70) (211.59) (2.31) (92.77) (1.82) 

รวมต้นทุน (6,401.62) (61.90) (5,740.99) (62.59) (3,448.58) (67.58) 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 3,926.56 38.00 3,432.01 37.41 1,654.24 32.42 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (2,059.45) (19.90) (2,136.44) (23.29) (1,290.94) (25.30) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 1,867.11 18.08 1,295.57 14.12 363.30 7.12 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน  (3.19) (0.00) (119.50) (1.30) (349.74) (6.85) 

รายได้อ่ืน  251.82 2.40 54.53 0.59 35.44 0.69 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ (292.85) (2.80) (93.88) 0.16 8.34 0.16 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
  และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,822.89 17.60 1,136.72 12.39 57.34 1.12 

คา่ใช้จา่ยทางการเงินที่เก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ธุรกิจ - - - - (287.52) (5.63) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงินอ่ืนๆ (227.31) (2.20) (112.24) (1.22) (19.77) (0.39) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงนิได้ 1,595.58 15.40 1,024.48 (11.17 (249.95) (4.90) 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้  (294.41) (2.90) (212.94) (2.32) 50.93 1.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1,301.17 12.6 811.54 (8.85) (199.02) (3.90) 

 

งบกระแสเงนิสดรวม 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

เงินสดสทุธิจากใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (ล้านบาท) (1,438.93) (538.33)  1,729.66 

เงินสดสทุธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (ล้านบาท) (1,652.16) (948.70) 36.51 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ล้านบาท) 3,259.54 1,737.32 230.18 

เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท) 168.45 250.29 1,996.35 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.53 2.24 4.23 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.80 0.53 1.08 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 55.11 50.89 82.09 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 6.53 7.07 4.39 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) /1 0.68 0.79 0.52 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 525.86 453.07 695.31 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 13.97 19.50 19.40 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 25.77 18.46 18.55 

Cash Cycle (วนั) 506.62 441.68 681.14 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 38.00 37.41 32.42 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 20.49 13.42 0.96 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 12.60 8.79 (3.87) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.34 14.82 N.A./2 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.81 7.39 N.A./2 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 376.90 214.36 56.75 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 71.60 84.05 55.52 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.47 1.12 0.87 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 25.10 20.41 - 
 

/1 สนิค้าคงเหลือของบริษัท คือรายการ “ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์” 
/2 ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจากผลก าไรสทุธิมีคา่เป็นลบ 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1  การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอยีดดงันี ้
 
รายได้ 
ส าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเท่ากบั 10,580.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,352.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
14.7 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจัยหลกัคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 
870.3 ล้านบาท ประกอบกบัมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 284.9 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์
ยงัคงเป็นรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 91.5 ของรายได้รวม 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

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

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

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

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

 
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ 9,678.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 จากปี 2556  ที่มียอดรับรู้
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 8,807.7 ล้านบาท  โดยมีสาเหตหุลกัจากการรับรู้รายได้ของคอนโดมเินียมและ
บ้านเดีย่วจ านวน 3,208 ยนูิต เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 1,085 ยนูิต โดยในปี 2557 บริษัทมีการรับรู้รายได้ดงันี ้
 

การรับรู้รายได้ 
มูลค่าโครงการ 

 
(ล้านบาท) 

รับรู้รายได้ปี 2557 
 

(ล้านบาท) 

ยอดรับรู้รายได้สะสม 
ณ 31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

ยอดรับรู้รายได้สะสม
ต่อมูลค่าโครงการ 

(ร้อยละ) 

โครงการบ้านเดีย่ว 11,890 2,296 6,191 52.1 
ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ 2,153 24 2,153 100.0 
ไอดีโอ มอร์ฟ 38 2,918 212 2,918 100.0 
ไอดีโอ โมบิ สาทร 1,899 726 1,859 97.9 
ไอดีโอ โมบิ พญาไท 1,479 610 1,401 94.7 
ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 3,462 1,454 3,434 99.2 
ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 2,929 937 2,644 90.3 
เอลลโิอ สขุมุวิท 64 1,478 1,003 1,003 67.9 
เอลลโิอ เดล เรย์ 3,301 1,427 1,427 43.2 
ไอดีโอ สาทร ทา่พระ 3,736 989 989 26.5 

รวม 35,244 9,678 24,019 68.1 
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ประกอบกบัมีก าไรจากการขายทีด่ินโครงการและต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 109.6 ล้านบาท ทัง้นี ้ ก าไรจากการ
ขายที่ดินโครงการและต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายการท่ีเกิดเฉพาะปี 2557 เทา่นัน้  
 
นอกจากนี ้ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิม่ขึน้เทา่กบั 284.9 ล้านบาท จากปี 2556 โดยรายได้จากการขายและ
บริการหลกัจากการรับจ้างบริหารโครงการและคา่นายหน้าของโครงการไอดีโอ คิว จฬุา-สามยา่น โครงการแอชตนั อโศก และ
โครงการไอดีโอ ควิ สยาม-ราชเทวี โดยทัง้ 3 โครงการเป็นโครงการท่ีบริษัทเข้าร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEA 
Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซยุ ฟโูดซงั จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึง่
ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ นโดยบริษัทได้ร่วมทนุกบั SEAI5 ในโครงการไอดีโอ ควิ จฬุา-
สามยา่น ตัง้แตปี่ 2556 
 
ต้นทุนขาย 

ส าหรับปี 2557  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายรวมเทา่กบั 6,401.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 660.6 ล้านบาท จากปี 2556 ซึง่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้  
 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,117.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.2 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 62.8 ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์  

 ในปี 2557 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเทา่กบั 283.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึง่ลดลงจากต้นทนุขายและบริการในปี 2556 ที่มีสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 57.9 ของรายได้จากการขายและบริการ 
โดยมีสาเหตจุากการท่ีบริษัทมีรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้คา่นายหน้าเพิ่มขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31ธ.ค. 2557 31ธ.ค. 2556 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย       

   คา่ใช้จ่ายในการขาย 699.6 34.0 915.2 42.8 (215.6) (23.6) 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคา่ธรรมเนียมในการโอน 393.0 19.1 351.9 16.5 41.1 11.7 

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 966.8 46.9 869.4 40.7 97.4 11.2 

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

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหารส าหรับปี 2557 เทา่กบั 2,059.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.5 ของรายได้รวม ประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยในการขายเทา่กบั 1,092.6 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 966.8 
ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนเทา่กบั 77.1 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.6  
 

 คา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับปี 2557 เทา่กบั 1,092.6 ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายในการขาย 699.6 ล้านบาท และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคา่ธรรมเนยีมในการโอน 393.0 ล้านบาท มีคา่ใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2556 จ านวน 174.5 
ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัคือบริษัทมีการเปิดขายโครงการใหม ่ 4 โครงการซึง่น้อยกวา่งวดปีกอ่นท่ีมีการเปิดโครงการ
ใหมท่ัง้สิน้ 7 โครงการ 
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 คา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี 2557 เทา่กบั 966.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 97.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 
11.2 จากปี 2556 โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานและการบริหารงานตา่งๆ เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ในอนาคต ซึง่บริษัทมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา รวม 24 โครงการ ณ 31 ธนัวาคม 2557 

  
ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรับต้นทนุทางการเงินในปี 2557 เท่ากบั 227.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้ 115.1 ล้าน
บาทจากปีก่อน  ระหวา่งปี 2557 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จ านวน 2,605 ล้านบาท ที่ครบก าหนดช าระ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 
และได้ออกหุ้นกู้จ านวน 6,395 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
 

ครัง้ที ่ วนัท่ีออก จ านวน 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี ก าหนดไถ่ถอน 

1/2557 12 พฤษภาคม 2557 4,000 5.4% ตลอดอายหุุ้นกู้  12 พฤษภาคม 2560 
2/2557 9 ตลุาคม 2557 2,395 5.0% ตลอดอายหุุ้นกู้  9 ตลุาคม 2559 

 
การออกหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการเพื่อลดภาระต้นทนุทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต  

นอกจากนีร้ะหวา่งปี 2557 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ (B/E) อาย ุ15-187 วนั ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 4.0 – 4.55 
ตอ่ปี เพื่อใช้พฒันาโครงการและเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2557 มียอด
คงค้างจ านวน 650 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 1.5 ตอ่ 1 เทา่ มีอตัราสว่น
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ถือหุ้น  (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 1.1 ตอ่ 1 เทา่ และมีอตัราสว่น
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสดตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น ( Net Cash Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) สิน้งวดเทา่กบั 0.7 ตอ่ 1 เทา่   
 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสว่นใหญ่เป็นผลขาดทนุมาจากการร่วมค้า สืบเนื่องจากตัง้แต่ปี 
2556 บริษัทได้เข้าร่วมทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEA Investment Five Pte. Ltd. 
(“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั  โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทที่พฒันา
โครงการข้างต้นในสดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 51 โดยโครงการไอดิโอ คิว จฬุา-สามยา่น เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทนุ
กบั SEAI5 ส าหรับในปี 2557 บริษัทได้เขาร่วมลงทนุเพิ่มขึน้อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก และ โครงการไอดีโอ 
คิว สยาม-ราชเทวี   
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โครงการ พัฒนาโดย ปีที่ ร่วม
ลงทุน 

มูลค่า
โครงการ 
(ล้านบาท) 

ยอดขาย 
ณ 31 ธ.ค. 57 
(ร้อยละ) 

ปีที่ รับรู้
รายได้ 

ไอดิโอ คิว 
จฬุา-สามยา่น 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 2556 6,858 95.6 2559 

แอชตนั อโศก บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 2557 6,704 97.4 2560 
ไอดีโอ คิว 
สยาม-ราชเทว ี

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 2557 3,825 91.2 2560 

รวม 17,386  
 
เนื่องจากโครงการท่ีบริษัทลงทนุร่วมกบั SEAI5 จะเร่ิมมีการรับรู้รายได้ตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป โดยโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการ
พฒันาโครงการไมส่ามารถรับรู้รายได้ จงึสง่ผลให้มีผลขาดทนุ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปี 2557 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีจ านวน 292.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 
199.0 ล้านบาท 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2557 เทา่กบั 294.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของรายได้รวม เพิ่มสงูขึน้กว่าค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ของปีก่อนจ านวน 81.5 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้ 
 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ ส าหรับปี 2557 เทา่กบั 1,301.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได้รวม เพิม่ขึน้
จากปีก่อนเทา่กบั 489.7 ล้านบาท โดยปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทและความสามารถในการบริหาร
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหารยงัมีประสทิธิภาพ 
 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 สนิทรัพย์รวมของบริษัทเทา่กบั 17,088.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 4,623.9 ล้านบาท   ที่มี
สนิทรัพย์รวมเทา่กบั 12,464.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.1 ทัง้นี ้รายละเอียดการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ที่ส าคญัมีดงันี ้

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลกูค้า ส าหรับเงินจอง เงินมดัจ า 
และเงินท าสญัญา จะไมเ่ข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถกูบนัทกึเป็นเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มี
ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้
จากการบริหารโครงการของบริษัท ซึง่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นหลกั 
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ในปี 2557 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเทา่กบั 27.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของสินทรัพย์รวม โดยสว่นประกอบ
หลกั คือรายการลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่มาจากคา่บริหารโครงการและค่านายหน้าค้างรับของโครงการ
แอชตนั อโศก และโครงการ ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี จ านวน 9.5 ล้านบาท นอกจากนีม้ีลกูหนีก้ารค้ากิจการไม่
เก่ียวข้องกนัและลกูหนีอ้ื่น 18.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 306.3 ล้านบาท ที่มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น
เท่ากับ 333.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการที่ส าคัญในปี 2556 คือ ค่าบริหาร
โครงการและค่านายหน้าค้างรับของโครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน จ านวน 144.1 ล้านบาท และลกูหนีส้ถาบนั
การเงินจ านวน 152.9 ล้านบาท 

 
 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และจะถกูรับรู้เป็นต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้  ในปี 2557 ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิเท่ากบั 9,959.8 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้จากปี 2556 เท่ากับ 2,046.4 ล้านบาทที่มีต้นทุน
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิเทา่กบั 7,913.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.9  

  
 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 

ตามปกติของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการของบริษัท บริษัท
รับเหมาก่อสร้างจะมีการเก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทจะหกัเงินดงักล่าวออกจากเงินค่าจ้างที่
บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแตล่ะงวด เพื่อชดเชยกบัเงินจ่ายลว่งหน้าที่รับไปจนกวา่จะครบถ้วน พร้อมทัง้หกัเงิน
คา่ประกนัผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้อีกสว่นหนึง่ และจะคืนเงินประกนัผลงานให้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เมื่อหมดระยะเวลาประกนัผลงาน ในปี 2557 บริษัทมีรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจ านวน 298.2 ล้านบาท 
ลดลง 112.2 ล้านบาท จากปี 2556 ที่มียอดรายการเงินคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 410.4 ล้านบาท 

 
 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ที่ดนิโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

ในปี 2557 ได้มีการมดัจ าทีด่ินเพือ่พฒันาโครงการทัง้สิน้จ านวน 11 แปลงคิดเป็นมลูคา่ 1,290.6 ล้านบาทเพิม่ขึน้จาก
ปี 2556 จ านวน 1,237.9 ล้านบาทท่ีมีการมดัจ าที่ดินเพื่อพฒันาโครงการทัง้สิน้จ านวน  2 แปลง คิดเป็นมลูคา่ 52.6 
ล้านบาท โดยที่ดินบางสว่นจะเร่ิมมีการพฒันาโครงการตัง้แตไ่ตรมาส 1/2558 เป็นต้นไป 

 
 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ตัง้แตปี่ 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทนุ และลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEA Investment 
Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั โดยบริษัท
ถือหุ้นในบริษัทที่พฒันาโครงการข้างต้นในสดัส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 โดยโครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็น
โครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบั SEAI5 ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้เขาร่วมลงทนุเพิ่มขึน้อีก 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการแอชตนั อโศก และโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี   
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ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีเงินทนุในการร่วมค้าดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สัดส่วน 
เงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ ากดั 51 ไอดิโอ คิว จฬุา-สามยา่น 283.1 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 51 ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ี 204.0 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 51 แอชตนั อโศก 294.1 
รวม 781.2 

 
 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกันได้เท่ากบั 765.9 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เท่ากบั 684.1 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดเป็นของ
กลุม่บริษัทกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุที่ผู้ ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าต้องให้การสนบัสนนุการเงินเพื่อ
พฒันาโครงการโดยเป็นเงินกู้ที่ไมม่ีหลกัประกนัและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท 
ยอดเงนิกู้และดอกเบีย้ค้างรับ 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนดช าระคนื
เงนิต้นและดอกเบีย้ 

ณ  31 ธ.ค. 57 ณ  31 ธ.ค. 56 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ ากดั 301.7 81.8 31 กรกฎาคม 2559 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 230.9 - 31 มีนาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 233.3 - 31 ธนัวาคม 2560 
รวม 765.9 81.8  

 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ต้งแตปี่ 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบนัทึกรายการจาก “ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์” ใน
สว่นที่เป็นพืน้ที่เช่าของร้านค้าในโครงการคอนโดมิเนียมมาเป็นรายการ “อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ” เนื่องจาก
พืน้ท่ีดงักลา่วมิได้เป็นพืน้ท่ีที่มีไว้เพื่อขาย แตเ่ป็นพืน้ท่ีที่บริษัทมไีว้เพื่อปลอ่ยเช่าแก่ร้านค้า โดย ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมี
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 173.7 ล้านบาท  

 
 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2557 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 490.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 2556 ที่มีที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 509.7 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากมีการตดัคา่เสือ่มราคา 

 
 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ในปี 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากับ 101.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42.5 ล้านบาทจากปี 2556 ที่มีสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนสทุธิเทา่กบั 59.3 ล้านบาท ทัง้นีส้นิทรัพย์ไมม่ีตวัตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และสนิทรัพย์ระหวา่ง
ติดตัง้ เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทได้ติดตัง้ระบบบญัชี SAP ในปี 2557  
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หนีส้นิ 
ณ 31 ธนัวาคม  2557 หนีส้นิรวมของบริษัทเทา่กบั 10,175.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 3,589.4 ล้านบาท ที่มี
หนีส้นิรวมเทา่กบั 6,585.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 54.5 ทัง้นี ้รายละเอยีดรายการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีส าคญัมดีงันี ้
 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

ในปี 2557 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากบั 1,063.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของหนีส้ินรวม เพิ่มขึน้จากปี 
2556 เทา่กบั 972.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ตามโครงการใหม่ของบริษัท 6 โครงการที่เร่ิมพฒันาในปี 2557 โดยเจ้าหนี ้
การค้าหลกัเกือบทัง้หมดของบริษัทมาจากเจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนัซึ่งได้แก่  บริษัทก่อสร้างและบริษัท
โฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการของบริษัท  
 

 ตั๋วแลกเงนิระยะสัน้ หุ้นกู้ระยะสัน้ และหุ้นกู้ระยะยาว 

ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 2,605 ล้านบาท ที่ครบก าหนดช าระเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และ 
ออกหุ้นกู้ทัง้หมด 2 ครัง้ จ านวน 6,395 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ ระยะยาวสทุธิเท่ากบั 6,370  
ล้านบาท ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  ซึ่งวตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นกู้นัน้ เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการ  
ลดต้นทนุทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

นอกจากนี ้ระหว่างปี 2557 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ (B/E) อายุ 15-187 วนั ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 
 4.0 – 4.55 ต่อปี เพื่อใช้พฒันาโครงการและเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการของบริษัท ณ 31 
ธนัวาคม 2557 มียอดคงค้างจ านวน 650 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.5 ต่อ 1 เท่า มี
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นผู้ ถือหุ้น  (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.1 ต่อ 1 เท่า 
และมีอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หักด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Net Cash 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) สิน้งวดเทา่กบั 0.7 ตอ่ 1 เทา่ 

 
 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินท่ีบริษัทได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถงึวนัโอนกรรมสทิธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสญัญา จะถกูบนัทกึเป็นเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้า และจะถกูตดัเป็นรายได้เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสญัญา
คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึง 25 ของราคาขายขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโครงการ โดยในปี 2557 เงินรับลว่งหน้า
จากลกูค้าเทา่กบั 747.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เทา่กบั 64.1 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 7.9 เป็นไปตามการ
รับรู้รายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 เงนิกู้ยมืระยะยาว 

ในปี 2557 มีเงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 594.1 ล้านบาท ลดลง 926.2 ล้าน
บาท จากปี 2556 ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 1,520.4 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทได้คืนเงินกู้ตามโครงการท่ีรับรู้รายได้ในปี 2557 ซึง่เป็นเงินกู้ของโครงการเอลลโิอ สขุมุวิท 64, เอลลโิอ 
เดล เรย์ และไอดีโอ สาทร-ทา่พระ 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั  6,913.1 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.5 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดย
สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2556 จากผลก าไรของบริษัทจากการที่บริษัทสามารถโอนห้องชดุและบ้านเดี่ยวอยา่ง
ตอ่เนื่องจากปี 2556 ณ 31 ธนัวาคม 2557 มีอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เทา่กบัร้อยละ 20.3 

 

งบกระแสเงินสด 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสทุธิจากใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานเท่ากับ 1,438.9 ล้านบาท โดยการใช้เงินกิจการ
ด าเนินงานสว่นใหญ่เพื่อพฒันาโครงการของบริษัทท่ีมีจ านวน 24 โครงการ 

 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ส าหรับปี 2557 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทเท่ากับ 1,652.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเข้าร่วม
ลงทนุกิจการร่วมค้าจ านวน 732.4 ล้านบาท และช าระคา่ซือ้หุ้นของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั จ านวน 
250 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าจ านวน 666.3 ล้านบาท 

 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั 3,259.5 ล้านบาท โดยมีรายการหลกัมาจากการออกหุ้น
กู้  ดงัตอ่ไปนี ้

ครัง้ที่ วันที่ออก จ านวน 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ต่อปี ก าหนดไถ่ถอน 

1/2557 12 พฤษภาคม 2557 4,000 5.4% ตลอดอายหุุ้นกู้  12 พฤษภาคม 2560 
2/2557 9 ตลุาคม 2557 2,395 5.0% ตลอดอายหุุ้นกู้  9 ตลุาคม 2559 

 
และบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ จ านวน 2,605 ล้านบาท ที่ครบก าหนดช าระ ณ กรกฎาคม 2557 นอกจากนีบ้ริษัทได้คืน
เงินกู้จากสถาบนัการเงินตามโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2557  ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 2,477.3 เพิ่มขึน้ 168.4 ล้านบาท จากงวดสิน้ปี 2556  

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีโดยค านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การ
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และการไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัได้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกบัขอบเขตของการสอบบญัชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม พร้อมทัง้จ านวนเงินค่าสอบบญัชี ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
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 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

บริษัท 
ผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  (มหาชน)  
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1,750,000 1,750,000 

บริษัทยอ่ย 3,505,000 3,255,000 

รวม 5,255,000 5,005,000 

 

14.2   ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ตามที่บริษัทได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาโครงการอยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แตข่บวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การสง่มอบ
ห้องขดุและการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย สง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง สร้างการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง  
 
นโยบายบัญชี  

ตัง้แตปี่ 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั เนื่องจากบริษัทน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 
12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น กล่าวคือ มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดให้กิจการระบผุลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างมลูค่าสินทรัพย์และหนีส้ินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี  และรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วในปี 2556 โดยปรับย้อนหลงังบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็น
ข้อมลูเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีมาโดยตลอด 
 
ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤตทิางการเมือง 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภค อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีก าลงัซือ้ลดลง หรืออาจตดัสนิใจชะลอการซือ้ออกไป ซึง่ท าให้บริษัทอาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ในการขายโครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึน้ และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

3. บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การ

กระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางมณัทนา เอือ้กิจขจร เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ  
นางมณัทนา เอือ้กิจขจร ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 

 

นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 

 

ผู้รับมอบอ านาจ   

 

นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 
 

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
กรรมการบริหาร 

 

 
 

 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 104 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ซึง่ 5 ปีที่ผา่นมา กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัทไมม่ีประวตัิการถกูลงโทษ อนั
เนื่องจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546  

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ
56 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
รุ่นที่ 50/2006  

- Audit Committee Program รุ่นที่ 
31/2010 

- Director Certification Program 
รุ่นที่ 144/2011 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุ่นที่ 35/2014 

ธ.ค.57-ปัจจบุนั 
 
 
 

ก.ย.57–ธ.ค.57 
 
 
 
 
 

มิ.ย.57- ก.ย.57 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจกาจที่ดี 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
/  ผู้น าเข้า-สง่ออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 105 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2540 - ปัจจบุนั 

 
 

2539 - ปัจจบุนั 
 
 

2532 - ปัจจบุนั 
 
 

2554 - 2555 
 
 

2553 - 2554 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท เดอะ บอสส์ คลบั จ ากัด 
/  คลบัสโมสรเพื่อให้บริการแกส่มาชิก 
 

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 
/  ส านกังานกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร 
 

บริษัท บี.บราเดอร์ส จ ากดั 
/  ส านกังานตรวจสอบบญัช ี

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

/ พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
  

2. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
53 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
รุ่นที่ 28/2004  

ธ.ค.57-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

มิ.ย.57–ธ.ค.57 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 106 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

- Director Certification Program    
รุ่นที่ 147/2011 

- Role of the Compensation 
Committee  รุ่นที่ 13/2011 

- Monitoring Fraud Risk 
Management รุ่นที่ 8/2012 

2554 – มิ.ย.57 
 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
กรรมการ 
 

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

ครัง้แรก - Monitoring of the Quality of กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 

Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 
- Monitoring the Internal Audit 

Function รุ่นที่ 13/2012 
- Monitoring system of Internal 

Control and Risk Management 
รุ่นที่ 13/2012 

- Audit Committee Program รุ่นที่ 
41/2012 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุ่นที่ 35/2014 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 
 

2535 - ปัจจบุนั 
 
 

2554 - 2555 
 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ 
 
 
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
  

บริษัท เทคนอร์ จ ากดั 
/  น าเข้า จ าหนา่ย และติดตัง้ อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยีเก่ียวกบัการโทรคมนาคม 

 
บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ ากดั 

/  ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
 

บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
/  น าเข้า จ าหนา่ย และติดตัง้ อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยี 

 
บริษัท ไซมอนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล เอเซีย มาร์เก็ตติง้ จ ากัด 

/  น าเข้า และจ าหนา่ยใบเลื่อยอตุสาหกรรม 
 

บริษัท ส านกังาน วรัชญ์ไพศาล จ ากดั 
/  ส านกังานผู้สอบบญัช ี
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 107 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2554 
 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 

3. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
อาย ุ  
53 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

และการธนาคารระหวา่งประเทศ) 
จากมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม 
ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท การต้นทนุ จาก 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  การบญัชี จาก 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

ก.ย. 57-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2548 – ปัจจบุนั 
 
 

2552 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
  สายงานบญัชีและการเงิน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  /  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
 /  ผู้น าเข้า-สง่ออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
 
บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 
 /  รับเหมาก่อสร้าง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไทยและอ่ืนๆ กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
4 กนัยายน 2557 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 

- Director Certification Program 
รุ่นที่ 61/2005  

- Audit Committee Program รุ่นที่ 
10/2005  

- Company Secretary Program รุ่น
ที่ 25/2008 

- Developing Corporate 
Governance Policy 

- Monitoring the system of Internal 
Control and Risk Management 
รุ่นที่ 2/2008 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จ ากดั    
  / ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
บริษัท บางเขนชยั จ ากดั    
  / ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จ ากดั 
  / ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
  / ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 108 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- Effective Minute Taking รุ่นที่
12/2008 

- Executive Development Program 
(EDP) 2013 โดยมลูนิธิสถาบนัวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลงั  

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 
 

 

4. นายนพพร เทพสิทธา - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
60 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Certification Program 
รุ่นที่ 62/2005  

- Director Accreditation Program 
รุ่นที่ 43/2005 

- Finance for Non- Finance 
Director Programรุ่นที่ 21/2005 

-  Audit Committee Program รุ่นที่ 
14/2006 

ธ.ค.57 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 
 
 
 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 109 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 

2556 – 2557 
 
 

2547 - 2554 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

รองประธานอาวโุส สายงานการจดัสง่ 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
  /  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอย 
 
บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
  /  ผู้น าเข้า-สง่ออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
 
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

/  ขนสง่และโลจิสติกส์ 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
/  ผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์   

  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  

 
2557-ปัจจบุนั 

 
 

2554 - 2555 
 
 

2553 - 2554 
 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
    /  ธนาคาร 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั  

/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา - ปริญญาโท การบญัชแีละการเงิน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
41 ปี 
 
 

ระหวา่งประเทศ  London School 
of Economics, U.K. 

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

ธ.ค.57 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 110 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ประเภท  
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- -   Director Accreditation Program 
รุ่นที่ 23/2004 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 
 
 
 
 

2554 – มิ.ย. 57 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
น้องชายของ น.ส.ณฐัวิภา เรืองกฤตยา 
และเป็นพี่ชายของ น.ส.พชัราวลยั  
เรืองกฤตยา 

 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
    /  รับท าสื่อโฆษณา 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากดั  
(เดิมชื่ม บริษัท ไอดีโอ คอนโด จ ากดั) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 

/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 111 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2550 - ปัจจบุนั 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 
/  จ าหน่ายอะไหลร่ถโกคาร์ท 

บริษัท ดีเซมเบอร์ ซนั จ ากดั 
/  ซือ้ขายเรือ ให้เชา่เรือ น าเที่ยวทางเรือ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 

/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 

/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูย์ออกก าลงักายแกส่มาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
 

บริษัท มาดโูร จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั 

/ ค้า ออกแบบ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 112 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2544 - ปัจจบุนั 
 
 

2545 - 2554 
 
 
 
 
 
 

2543 - 2555 
 
 

2543 - 2554 
 

 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเท็ค จ ากดั 

/  ออกแบบ รับสร้างบ้านและอาคาร 
บริษัท เชียงใหม ่กรีนวลัเล ่คนัทรีคลบั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เชียงใหม ่กรีนวลัเล ่จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท พีระ เซอร์กิต จ ากดั 
/  จดัตัง้สนามแข่งรถ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์  

6. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ - ปริญญาโท การจดัการ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
50 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

2554 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย์  

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 

 บริษัทไทย กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 

- Director Accreditation Program  
รุ่นที่ 85/2010 

2557 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 113 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานปฏิบตัิการ
เชิงพาณิชย์ 

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
ครัง้แรก : 
29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 

 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 
 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
    /  รับท าสื่อโฆษณา 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 

/  รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากดั 
(เดิมชื่ม บริษัท ไอดีโอ คอนโด จ ากดั) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ ท ูจ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 
/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 

 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 114 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 

2544 - ปัจจบุนั 
 
 

2543 - 2554 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
/  ศนูย์ออกก าลงักายแกส่มาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 
/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 
 

บริษัท มาดโูร จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั   

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 

7.  นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา - ปริญญาโท การจดัการ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
42 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

Webster University, U.K. 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
University of Richmond, U.K. 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย      
- Director Accreditation Program 
รุ่นที่ 85/2010 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2554 - 2556 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ าส านกังาน 
  เจ้าหน้าที่บริหาร 
 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายงานจดัซือ้ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 115 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ า     กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
    ส านกังานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
ครัง้แรก 
29  เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
พี่สาวของนายชานนท์  เรืองกฤตยา 
และเป็นพี่สาวของ น.ส.พัชราวลัย 
เรืองกฤตยา 

 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 กรรมการ 
  
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
   /  รับท าสื่อโฆษณา 
บริษัท ทอสกานา วลัเล ่อินทีเรีย จ ากดั 
  /  รับออกแบบและตกแตง่ภายใน 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 
/  รับเหมาก่อสร้าง 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 

/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
 
บริษัท มาดโูร จ ากดั  

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั 

/ ค้า ออกแบบ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแตง่กาย 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 116 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2545 - 2554 
 
 
 
 

2543 - 2554 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้ 

บริษัท เชียงใหม ่กรีนวลัเล ่คนัทรีคลบั จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เชียงใหม ่กรีนวลัเล ่จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์  
8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา - ปริญญาตรี  Hospitality กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
33 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 

Administration,  
Boston University, U.S.A. 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program 
รุ่นที่ 85/2010    

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

 
2555 - 2556 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
รองผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ าส านกังาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  

 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยผู้บริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ 

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 

กรรมการ  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร 
รองผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    
   ประจ าส านกังานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
29 เมษายน 2554 
 
 

 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
    /  รับท าสื่อโฆษณา 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จ ากดั 

/   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 117 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
น้องสาวของ น.ส.ณฐัวิภา เรืองกฤตยา 
และนายชานนท์ เรืองกฤตยา 
 

 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 

/  รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
(เดิมชื่อ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ ากดั) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 

 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูย์ออกก าลงักายแกส่มาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั   

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 

/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 

/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 
บริษัท มาดโูร จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 118 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2546 - 2556 
 
 

2545 - 2554 
 
 
 
 

2550 - 2554 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 

บริษัท มอร์ ครีเอชัน่ จ ากดั 
/   จดัท าสื่อโฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน์ 

 
บริษัท เชียงใหม ่กรีนวลัเล ่คนัทรีคลบั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เชียงใหม ่กรีนวลัเล ่จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
/  พฒันาและรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์  

 
9. นางเอือ้อนชุ  เลีย้งสปุรีย์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
44 ปี 
 

(การจดัการ) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

ก.ย.57–ปัจจบุนั 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
ผู้ช่วยส่วนตวักรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
ประเภท บริษัทไทย กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 
4 กนัยายน 2557 
 

Director Accreditation Program 
รุ่นที่ 85/2010    

2557-ปัจจบุนั 
 
 

2556–ปัจจบุนั 
 
 

2553-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
    /  รับท าสื่อโฆษณา 
 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 

/  รับเหมาก่อสร้าง 
 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 
   /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 119 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 

 
 
 
 
 

2552–ปัจจบุนั 
 
 

2551-ปัจจบุนั 
 
 

2550-ปัจจบุนั 
 
 

2548-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2546-ปัจจบุนั 
 
 

2544-ปัจจบุนั 
 

 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
 

บริษัท แบคโก้ เรสเตอรองท์ (2009) จ ากดั 
    /  ร้านอาหาร 
 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จ ากดั 
/   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 
/  บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
/  ศนูย์ออกก าลงักายแกส่มาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 

 
บริษัท มาดโูร จ ากดั 
  /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั   

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 120 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
55 ปี 
 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
(NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2554 - ปัจจบุนั 
 
 

 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการลงทนุ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
ต าแหน่ง  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการลงทนุ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Certification Program 
รุ่นที่ 18/2002 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2550 - 2553 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารการเงิน 
 

บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั 
/  ที่ปรึกษาธุรกิจ 

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จ ากดั 
/  ที่ปรึกษาธุรกิจ 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

/  พฒันา และรับจ้างบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์  
 

11. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร - ปริญญาโท สาขาการบญัช ี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
48 ปี 
 
ต าแหน่ง  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการเงิน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
รุ่นที่ 93/2011  

ก.ย.57-ปัจจบุนั 
 
 
 

2554 – ก.ย.57 
 
 

2549 - 2553 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน  
 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน  
 
ผู้อ านวยการ กลุม่งานบญัชี 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
 
 
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

/ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ าหน่าย
สินค้าแฟชัน่ ธุรกิจร้านอาหาร 

 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 121 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ไมมี่ - Director Certification Program กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 รุ่นที่ 173/2013 2545 - ปัจจบุนั 

 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ไทคณู แทรคเตอร์ จ ากดั 
/  ตวัแทนจ าหน่ายอะไหลร่ถแทรคเตอร์ 

 
12. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
50 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคมุ
การผลิต 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์อตุสาหกรรม 
เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2554 – 2556 
2549 - 2553 

 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคมุการผลิต 
 
 
 
ผู้อ านวยการโครงการ 
ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

13.  นายเท็ด โปษะกฤษณะ  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ถิระพฒัน์ 
 

อาย ุ  
43 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันา
ธุรกิจ 

Boston College, USA. 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 

North Carolina State University, 
U.S.A. 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - 2556 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 
 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศแผนก
กลยทุธ์องค์กร 

 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

/  พฒันาและให้เช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และ
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 122 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 

2553 - 2555 
 
 

2548 - 2555 

หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกิจอาวโุส (ที่ปรึกษา) 
 
 
Managing Director 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
/  ผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์   

 
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

  2555 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 

2554-2556 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการบริหาร 

บริษัท โซเชียล เอ็ม จ ากดั 
/  ซอฟต์แวร์ 

 
บริษัท ย.ูที.ซี.โฮลดิง้ จ ากดั 

/  ที่ปรึกษา 
 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั 

/  ที่ปรึกษาการลงทนุ 
 

14. นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
43 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหาร
ทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กร 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

University of Southern California, 
U.S.A. 

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

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 
 
 

2551 - 2554 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารทรัพยากรบคุคล
และพฒันาองค์กร 

 
 
ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์องค์กรและบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

 
ผู้จดัการกลุม่สื่อสารองค์กรและเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
บริษัท ทิปโก้ ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

/  ผู้ผลิตและสง่ออกสบัปะรดกระป๋อง และน า้ผลไม้ 
 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัสท์ จ ากดั (มหาชน) 

/  ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ยางมะตอย 
 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ไมมี่  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2555 – 2556 

 
 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
 
 

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จ ากดั  
/  พฒันาและผลิตวคัซีนเด็ก 

 
15.  นายเริงชยั อิงคภากร -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
อาย ุ  
58 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสงูสดุ ประจ าส านกัประธาน
บริหาร 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 

    of Phoenix 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การเงิน),  

San Francisco State University 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation Program  
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2545 - 2556 

ผู้บริหารสงูสดุประจ าส านกัประธาน 
 
 
 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
Supply Chain Business Development Manager 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์  
 
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 
  /   บริการติดตามเร่งรัดหนี ้ สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 /   ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ 
 

16.นางสวุรรณา วานิชสมบตัิ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
51 ปี 
 
ต าแหน่ง  
เลขานกุารบริษัท 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

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

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Company Secretary Program รุ่น
ที่ 41/2011 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2543 - 2555 

เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกังานกรรมการผู้จดัการ สาย
งานวางแผน นกัลงทนุสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์ 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

/  เงินทนุ 



    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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  ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง 
 / วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์  

คณุวฒิุทางการศกึษา  
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างานอยา่งน้อย 5 ปีย้อนหลงั 
ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ไมมี่ 
 
 
 

- Company Reporting Program รุ่น
ที่ 1/2011 

- Corporate Secretary 
Development Program  

   



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ล าดบั รายชื่อ 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

สดัสว่นการถือหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 57 
(ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 

1 นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

2 นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

3 นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

4 นายนพพร เทพสิทธา - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

6 นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 7,158,800 3,579,800 3,579,000 0.215 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

9 นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ 1,305,000 1,305,000 0 0.039 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

10 นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 2,627,000 1,313,500 1,313,500 0.079 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

11 นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 2,650,000 1,455,000 1,195,000 0.080 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

12 นายสนัทดั  ณฎัฐากลุ 30,000 30,000 0 0.001 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

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

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

14 นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

15 นายเริงชยั อิงคภากร - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 

16 นางสวุรรณา วานิชสมบตัิ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

- - - - 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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3. การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
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บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)     ⃝ ⃝  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

บริ
ษัท

ย่อ
ย 

1 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั     ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

2 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั     ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

3 บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั     ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั     ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั     ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

6 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั      ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั     ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝       

8 บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝ ⃝       

9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝ ⃝       

10 บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝ ⃝       

บริ
ษัท

 
ร่ว
ม 1 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั     ⃝           

กิจ
กา
รร่
วม
ค้า

 1 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝        

2 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝        

3 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝        

บริ
ษัท

ที่เ
กี่ย
วข้
อง

* 

1 บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)                

2 บริษัท เดอะ บอสส์ คลบั จ ากดั ⃝               

3 บริษัท สรรพกิจธรุการ จ ากดั ⃝               

4 บริษัท บี.บราเดอร์ส จ ากดั ⃝               

5 บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  ⃝              

6 บริษัท เทคนอร์ จ ากดั  ⃝              

7 บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ ากดั  ⃝              

8 บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ⃝              

9 บริษัท ไซมอนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล เอเซีย มาร์เก็ตติง้ จ ากดั  ⃝              

10 บริษัท ส านกังาน วรัชญ์ไพศาล จ ากดั  ⃝              

11 บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั      ⃝             

12 บริษัท บางเขนชยั จ ากดั      ⃝             

13 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั   ⃝             

14 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั   ⃝             

15 บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน)                

16 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย    ⃝            

17 บริษัท ดีเซมเบอร์ ซนั จ ากดั     ⃝           

18 บริษัท มาดโูร จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝ ⃝       

19 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั     ⃝  ⃝         

ชื่อบริษัท 

กรรมการและผู้บริหาร 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 127 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

 

นา
ยพ

ลูศ
กัด
ิ ์ต
นัส
ทิธิ
พนั

ธ์ 

นา
ยว
ิบลู
ย์ 
รัศ
มีไ
พศ

าล
 

นา
ยว
รพ
จน์
 อ
ชุไุ
พบ

ลูย์
วง
ศ ์

นา
ยน
พพ

ร เ
ทพ

สทิ
ธา

 

นา
ยช
าน
นท์
 เรื
อง
กฤ
ตย
า 

นา
ยธ
ญั
ลกั
ษณ์

 น
นัท์
ธน
าว
รส
ริิ 

นา
งส
าว
ณ
ฐัว
ภิา
 เรื
อง
กฤ
ตย
า 

นา
งส
าส
วพ
ชัร
าว
ลยั
 เรื
อง
กฤ
ตย
า 

นา
งเอื

อ้อ
นชุ
 เล
ีย้ง
สปุ
รีย์

 

นา
ยเ
สริ
มศ
กัด
ิ์  ขว

ญั
พว่
ง 

นา
งม
ณั
ทน
า เ
อือ้
กิจ
ขจ
ร 

นา
ยส
นัท
ดั 
 ณ
ฎัฐ
าก
ลุ 

นา
ยเ
ท็ด
 โป

ษะ
กฤ
ษณ

ะ ถิ
ระ
พฒั

น์ 

นา
ยล
อย
ด์ 
วฒั

นโ
ฆว
รุณ

 

นา
ยเ
ริง
ชยั
 อ
ิงค
ภา
กร

 

บริ
ษัท

ที่เ
กี่ย
วข้
อง

* 

20 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั     ⃝ ⃝  ⃝ ⃝       

21 บริษัท ทอสกานา วลัเล่ อินทีเรีย จ ากดั       ⃝         

22 บริษัท แบคโก้ เรสเตอรองท์ (2009) จ ากดั         ⃝       

23 บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั          ⃝      

24 บริษัท ที่ปรึกษาธรุกิจ บีวีพี จ ากดั          ⃝      

25 บริษัท ไทคณู แทรคเตอร์ จ ากดั           ⃝     

26 บริษัท โซเชียล เอ็ม จ ากดั             ⃝   

27 บริษัท ย.ูที.ซี. โฮลดิง้ จ ากดั             ⃝   

28 บริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)                

 
หมายเหต ุ :  1.  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.  
  2.    =   ประธานคณะกรรมการบริษัท     = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      = คณะกรรมการตรวจสอบ      

              ⃝    =   กรรมการ        =  กรรมการบริหาร        =  ผู้บริหาร       

ชื่อบริษัท 

กรรมการและผู้บริหาร 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั(มหาชน) 

  
 

 หน้า 128 / 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ยทีม่ีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงันี ้ 

ล าดบั บริษัทยอ่ย 

รายชื่อกรรมการในบริษัทยอ่ย  
1 2 3 4 5 6 7 8 
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บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) D D D D D    

บริ
ษัท

ยอ่
ย 

1 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั D D D D D    

2 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั D D D D D    

3 บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั D D D D D    

4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั D D D D D    

5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั D D D D D    

6 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั  D D D D D D  

7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั D D D D D    

8 บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั D D  D D    

9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั D D  D D   D 

10 บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั D D  D D    

หมายเหต ุ:  D = กรรมการ   
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ : นายชชัวาลย์  อปุนิ 
ต าแหน่ง   :  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน  
 :  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ  จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ประวัติการท างาน  :  
บริษัท ชาร์ปไทย จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ  :  ผู้จ าหนา่ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ต าแหนง่งาน   :  ผู้จดัการพฒันาระบบ 

บริษัท บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  :  บริการผลติรายการบนัเทงิส าหรับโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิกและสือ่โฆษณา 
ต าแหนง่งาน   :  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ  :  บริการ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิง่ สือ่โฆษณา และเช่าพืน้ท่ี 
ต าแหนง่งาน   :  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ 

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)     
ประเภทธุรกิจ  : อสุาหกรรมการผลติอาหาร สง่ออกและจ าหนา่ยในประเทศ 
ต าแหนง่งาน   :  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและประกนัคณุภาพ / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

ประวัติการอบรม : 
การตรวจสอบภายใน 

1. การตรวจสอบภายใน (ภาคปฏิบตัิ) 5. เทคนิคการตรวจสอบระบบข้อมลูทางคอมพวิเตอร์ 
2. การตรวจสอบทจุริต 6. การเขยีนรายงาน Internal Audit 
3. การประเมินความเสีย่ง 7. การสร้างทกัษะในการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
4. เทคนิคการตรวจสอบและการวางแผน   

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

การจัดการ 
 1. การวางแผนการท างาน 5. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 2. ผู้น ากบัการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ 6. Management by Objective 
 3. มนษุยสมัพนัธ์และจิตวิทยาในการท างาน 7. การรายงานการผลติและสว่นสญูเสยีจากการผลติ 
 4. การบริหารทรัพยากรบคุคล 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 5 
อื่นๆ 

- ไมม่ี - 


