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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

วสัิยทัศน์ 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความสขุอย่างยัง่ยืน ได้รับบ้าน ดอนโดมิเนียม และบริการท่ีโดนใจ ด้วยนวตักรรมท่ีทนัสมยัและ
มีคุณภาพระดับสากล ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญต่อพนักงาน สังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
 
พันธกจิ 
ท่ีอนนัดา ... เราไตร่ตรอง ตัง้ใจพฒันาบคุลากรและองค์กรเพ่ือสง่มอบท่ีอยู่อาศยัและบริการอนัเป่ียมไปด้วยคณุค่า ภายใต้
การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งโปร่งใส มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

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

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคมุบริษัท และลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจระหวา่งปี 2554 – 2559 ดงันี ้
 
ปี 2554 
เดือนเมษายน: 

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

เดือนพฤษภาคม: 
- บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั พร้อมทัง้ปรับมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้ นละ 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 าหน่ายห้องชดุพกัอาศยัในโครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 (Tower B) แอชตนั 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 2 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

เดือนสงิหาคม: 
- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 มีมติอนมุตัิให้บริษัทลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น 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: 
- ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2554 ได้อนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนจากเดิม 200.00 ล้านบาทเป็น 

366.63  ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,666, 300,000  หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
พร้อมทัง้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วดงันี ้

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

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 200, 000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน (Right 
Offering) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,333,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ีได้จองซือ้และได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขายตอ่ประชาชน (Initial Public Offering) 
 

ปี 2555 
เดือนกมุภาพนัธ์: 

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

เดือนมิถนุายน: 
- บ ริษั ท ได้ รับ รางวัล  “Top 10 Developer Awards” ใน งาน  BCI Asia Awards 2012 จ าก  บ ริ ษั ท  BCI Asia 

Construction Information จ ากดั โดยรางวลัดงักล่าวมอบให้แก่บริษัทผู้พฒันาท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมี
การดีไซน์และตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงามทนัสมยั และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้BCI Asia  เป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีใน
การให้ข้อมลูด้านธุรกิจการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและเทคโนโลยีท่ีใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างแก่ผู้ออกแบบและ
ผู้ผลติและพฒันาวสัดกุ่อสร้าง ซึง่มีสาขาของบริษัทกระจายทัว่โลก 23 สาขา 

เดือนสงิหาคม: 
- บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กองทุนทีเอ็มดับบลิว อนันดา จีเอ็มบีเอช (TMW) ซึ่งเป็นกองทุน

ต่างประเทศถือหุ้นอยู่จ านวนประมาณร้อยละ 49 ในการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั 
จ ากดัจาก TMW 
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เดือนตลุาคม: 
- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 มีมตินมุตัิให้บริษัทยกเลิกการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุของบริษัท จ านวน 333,300,000 หน่วย รวมถึงยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีออกเพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ านวน 333,300,000 หุ้ น และบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
33,330,000 บาท จาก 366,630,000 บาท เป็น 333,300,000 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท
ในส่วนของหุ้นส าหรับรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันัน้ บริษัทคงเหลือเพียงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,333,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชน 

เดือนธนัวาคม: 
- บริษัทน าหุ้นสามญัเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภท
โครงการบ้านจดัสรรระดบักลางราคาประมาณ 1 – 5 ล้านบาท บริเวณรอบสนามบินสวุรรณภูมิ ในรูปแบบของบ้าน
สไตล์รีสอร์ทริมชายทะเล (Ananda Sea Sense) ภายใต้ช่ือ “อนนัดา”  

 
ปี 2556 

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

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ทัง้โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจดัสรร รวมถึงการตกแตง่ภายใน 

เดือนมีนาคม : 
- เปิดตวัโครงการเอลลิโอ สขุมุวิท 64  ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมท่ีห่างจากรถไฟฟ้า 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. คอนโดมิเนียมที่มีการตกแตง่ภายในยอดเย่ียม (Best Interior Design Show Home Thailand) จากการออกแบบ

ห้องขนาด 21 ตร.ม. ภายในโครงการ ไอดีโอ โมบิ   

2. โครงการแนวสงูท่ีมีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมยอดเย่ียม (Best High-rise Architecture Thailand)  

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

Co., Ltd บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ น โดยบริษัทเข้าร่วมลงทนุในบริษัท อนนัดา เอ็ม เอฟ เอเซีย จ ากดั ใน
สดัสว่นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 900 ล้านบาท โดยได้พฒันาโครงการแรก คือ โครงการไอดิโอ คิว จฬุา-สามย่าน 
มลูค่าโครงการกว่า 6,734 ล้านบาท มีห้องชดุรวมทัง้สิน้ 1,605 ยนิูต  
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เดือนกรกฎาคม: 
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ช่ือ “หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 

2557” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 2605 ล้านบาท อาย ุ1 ปี 
อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.2 บาทตอ่ปี ครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2557 ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556  

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

เดือนสิงหาคม: 
 เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเอลลิโอ เดล เรย์  ซึง่ใกล้สถานีรถไฟฟา้ BTS อดุมสขุ มลูค่า

โครงการโดยรวม 3,285 ล้านบาท และโครงการไอดีโอ วฒุากาศ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS วฒุากาศ มลูค่าโครงการ

โดยรวม 2,121 ล้านบาท  

เดือนกนัยายน:  
- บริษัทเร่ิมจัดกิจกรรมการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลอดปี 2556 สามารถสร้าง

ยอดขายในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น กวา่ 870 ล้านบาท  

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

รถไฟฟ้าใต้ดินบางขุนนนท์ มีมลูค่าโครงการ 3,749 ล้านบาท โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 

ราชเทวี มลูค่าโครงการ 2,010 ล้านบาทและโครงการไอดีโอ จฬุา-สามย่าน อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ซึง่มี

มลูค่าโครงการสงูถงึ 6,734 ล้านบาท  

เดือนธนัวาคม: 
- บริษัทแสดงเจตนารมย์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการริเร่ิมและผลกัดนั
ให้ภาคเอกชนเหน็ถงึความส าคญัของการตอ่ต้านการทจุริตและร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดการตอ่ต้านการทจุริตในวงกว้าง 

 
ปี 2557 
เดือนมกราคม 

- บริษัทเพิ่มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั จากเดิมท่ีถือหุ้นจ 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) ครัง้ท่ี 1/2557 ครบก าหนดไถ่

ถอนปี พ.ศ. 2560” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 4,000 ล้านบาท 
อาย ุ 3 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.4 บาทต่อปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน โดยมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ”BBB-“ 
แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  
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เดือนสิงหาคม 
- บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยในช่ือ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั เพ่ือรับท าสื่อโฆษณา โดยบริษัทมีสดัสว่นการ

ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของทนุจดทะเบียน 

-    บริษัทยอ่ย “บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ ากดั” เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั” เพ่ือรองรับการ
พฒันาโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 

-   บริษัทลงทนุในบริษัท ซิตีไ้ลน์ (2014) จ ากดั ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน 100,000 บาท และ
เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั” เพ่ือรองรับการพฒันาโครงการแอชตนั อโศก 

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

Co., Ltd. บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
ร่วมกนั 3 โครงการ ผา่น 3 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
850,000,000 บาท เพ่ือพฒันาโครงการแอชตนั อโศก   

2. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
550,000,000 บาท เพ่ือพฒันาโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี  

3. บริษัทท่ีจะจดัตัง้ใหม่ภายในปี 2558 เพ่ือรองรับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
ของทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท  

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

ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟา้ BTS อโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสขุมุวิท มีมลูค่าโครงการกว่า 

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

โครงการ กว่า 3,800 ล้านบาท โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา มูลค่า

โครงการกวา่ 2,700 ล้านบาท  และโครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สวา่ง อินเตอร์เช้นจ์ อยูใ่กล้รถไฟฟา้สายสีม่วง และสายสี

แดง สถานีบางซอ่น มลูค่าโครงการกว่า 1,800 ล้านบาท 

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

ถอนปี พ.ศ. 2559” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 2,395 ล้านบาท 

อายุ 2 ปี อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.0 บาทต่อปี ช าระดอกเบีย้ทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเช่ือถือ ”BBB-“ 

แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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เดือนธนัวาคม 
- บริษัทได้รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจ าปี 2557” ในกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท ในงาน “SET Awards 2014” ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบั
วารสารการเงินการธนาคาร เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุท่ีมีความยอดเย่ียมและดีเด่นในด้านต่างๆ โดยบริษัทมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองในการสื่อสารให้
นกัลงทนุ ซึง่เป็นองค์ประกอบของตลาดทนุ ได้รับทราบข้อมลูข่าวสารทัง้ในแง่มมุของบริษัท การลงทนุ รวมถึงการท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคมต่างๆ เพ่ือสะท้อนถงึข้อมลูการบริหารงานท่ีชดัเจนและโปร่งใสตอ่ไป 

- หลกัทรัพย์ของบริษัท “ANAN” ได้รับคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เป็นหนึง่ในหลกัทรัพย์ท่ีอยูใ่น
การค านวณดชันี SET100 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึง่แสดงให้เหน็วา่หลกัทรัพย์ ANAN มีมลูค่าตลาดสงูและ
การซือ้ขายมีสภาพคลอ่งสงูอย่างสม ่าเสมอในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

- บริษัทได้รับรางวลัสดุยอดโครงการแห่งปี 2014 โดยผลโหวตจากเว็บไซต์ Think of Living ตามคณุลกัษณะเด่น ดงันี ้ 
โครงการแอชตนั อโศก  ได้รับรางวลัอนัดบั 1 ด้านสดุยอดท าเลท่ีตัง้ ด้านสดุยอดการออกแบบพืน้ท่ีภายในโครงการ 
ได้รับรางวลัอนัดบั 2 ในด้านสดุยอดงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตวัอาคาร และโครงการไอดิโอ คิว สยาม -
ราชเทวี ได้รับรางวลัอันดับ 2 ในด้านสุดยอดการออกแบบพืน้ท่ีส่วนกลางและสิ่งอ านวยความสะดวก และรางวัล
อนัดบั 3 ในด้านสดุยอดการออกแบบพืน้ท่ีภายในโครงการ 

 
ปี 2558 
เดือนมกราคม 
- บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด ได้รับการจัดตัง้จากการร่วมทุนระหว่างบริษัทกบั SEA Investment 

Five Pte. Ltd. เม่ือเดือนกันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมแอชตนั จฬุา-สีลม 

- บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท ในช่ือบริษัท ซิตีล้ิงค์ (2015) จ ากดั และบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ ากดั เพ่ือ
รองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน 

เดือนมีนาคม 
- บริษัทเปิดตวั 2 โครงการคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแอชตนั จฬุา-สีลม ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานี

ศาลาแดง และรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน และโครงการแอชตัน เรสซิเดนซ์ 41 ในซอยสขุุมวิท 41 ใกล้รถไฟฟ้า 
BTS สถานีพร้อมพงษ์ 

เดือนพฤษภาคม 
- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ครบก าหนดไถ่

ถอน พ.ศ. 2561” (ANAN185A) ซึง่เป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  มลูค่า 2,000 ล้านบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.8 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน โดยมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ ”BBB-“ แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “เชิงบวก”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนมิถนุายน 

- บริษัทเปิดตวัโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อาร์เด้น” (Arden) ใน 3 ท าเลในกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการอาร์เด้น 
พระราม 3 โครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พฒันาการ 20 
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- บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  เปิดตัวโครงการคอนโดมิ เนียมท่ีได้ รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอ” (UNiO) ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมในระดบัราคาเฉลี่ยไม่
เกิน 1 ล้านบาทตอ่ยนิูต ซึง่โครงการแรก คือ โครงการยนิูโอ จรัญฯ 3 ใกล้รถไฟฟา้ MRT สถานีทา่พระ 

- บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 5 โครงการผ่าน 5 
บริษัท โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียนในแตล่ะบริษัท ซึง่ได้แก่  
1. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด (เดิมเป็นบริษัทย่อยช่ือ “บริษัท ซิตีล้ิงค์ (2015) จ ากัด “) ทุนจด

ทะเบียน 625,000,000 บาท เพ่ือพฒันาโครงการไอดีโอ โอท ู
2. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั (เดิมเป็นบริษัทย่อยช่ือ “บริษัท สกายลิงค์ (2015) จ ากัด “) ทุนจด

ทะเบียน 400,000,000 บาท เพ่ือพฒันาโครงการคิว ชิดลม-เพชรบรีุ 
3. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด  ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท เพ่ือพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมแอชตนั สีลม ซึง่คาดวา่จะเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2559 
4. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั ทนุจดทะเบียน 350,000,000 บาท เพื่อพฒันาโครงการไอดีโอ โมบิ 

บางซ่ือ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์  
5. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด  ทุนจดทะเบียน 425,000,000 บาท เพ่ือพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ ซึง่คาดวา่จะเปิดขายในไตรมาส 1 ปี 2559 

เดือนสงิหาคม 

- บริษัทเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 115  ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีปู่ เจ้าสมิง
พราย  โครงการไอดีโอ โอท ูใกล้รถไฟฟา้สายสีเขียว สถานีบางนา บนถนนสรรพาวธุ และโครงการคิว ชิดลม-เพชรบรีุ  

- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558” (ANAN15PA) หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้น
เพียงครัง้เดียว ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเลื่อนการช าระดอกเบีย้ พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้ค้างช าระไปช าระในวนัใด ๆ ก็
ได้ โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีประกนั  ไม่แปลงสภาพ 
และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มลูค่า 1,000 ล้านบาท ไม่ก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 9.00 ตอ่ปี ใน 5 
ปีแรก และส าหรับการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในปีถดัไปมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ ”BB“ แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “เชิงบวก”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนพฤศจิกายน 
- เปิดตวัโครงการไอดีโอ โมบิ บางซ่ือ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ อยูใ่กล้รถไฟฟา้ MRT สถานีเตาปนู 
 
ปี 2559 

เดือนกมุภาพนัธ์ 
- บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย 4 บริษัท ในช่ือบริษัท เจวี-โค1 จ ากดั บริษัท เจวี-โค2 จ ากดั บริษัท เจวี-โค3 จ ากดั 

บริษัทเจมไลน์-38 จ ากดั เพ่ือรองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อย
ละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน 
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- บริษัทได้รับการเพิ่มอนัดบัความน่าเช่ือถือองค์กรเป็น BBB ตราสารหนีหุ้้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันเป็น BBB 
จาก BBB- และตราสารหนีหุ้้นกู้ ด้อยสิทธิเป็น BB+ จาก BB พร้อมแนวโน้ม Stable จาก Positive  

- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ ใกล้รถไฟฟา้ MRT สถานีทา่พระ  

เดือนพฤษภาคม 

- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559” (ANAN16PA) หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้น
เพียงครัง้เดียว ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเลื่อนการช าระดอกเบีย้ พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้ค้างช าระไปช าระในวนัใดๆ ก็
ได้ โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีประกนั  ไม่แปลงสภาพ 
และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มลูค่า 1,000 ล้านบาท ไม่ก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 8.50 ตอ่ปี ใน 5 
ปีแรก และส าหรับการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในปีถดัไปมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ ”BB+“ แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนกรกฎาคม 

- การเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด (Mitsui 
Fudosan Co., Ltd.) ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51: 49 เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 3 โครงการผ่าน 
3 บริษัทย่อย ดังนี ้(1) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากัด ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เจม-ไลน์38 
จ ากัด (2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากัด ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เจวี-โค2 จ ากัด และ (3) 
บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี – เจวี4 จ ากดั 

- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการยนิูโอ สขุมุวิท 72 ใกล้รถไฟฟา้ BTS สถานีแบร่ิง  
- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการยนิูโอ พระราม 2-ทา่ข้าม ตัง้อยูต่รงข้ามศนูย์การค้าเซน็ทรัลพระราม 2 

เดือนสิงหาคม 

- บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย 1 บริษัท ในช่ือบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด เพ่ือรองรับการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 

- บริษัทย้ายส านักงานสาขามายังอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งส านักงานใหม่ แห่งนี เ้กิดจากการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งอนนัดา, Samsung, Cisco และซพัพลายเออร์อ่ืนๆ ตลอดจนได้รวบรวมเทคโนโลยีท่ีไม่
เคยใช้มาก่อนนอกทวีปอเมริกาเหนือ มาใช้กับอนันดาฯ   โดยเช่ือว่าส านักงานแห่ง ท่ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นของกลยุทธ์ 
"อนนัดา 2.0"  ท่ีใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน การเป็นพนัธมิตรกบั Samsung และ Cisco ท าให้
สร้างส านักงานในรูปแบบ Smart Office ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีชัน้น าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์
นวัตกรรมชัน้น าอย่างต่อเน่ือง และเช่ือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการท างานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้และสะท้อนให้เห็นถึงดี
เอน็เอของชาวอนนัดา ในการสร้างนวตักรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 

เดือนกนัยายน 

- บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท ในช่ือบริษัท เอดีซี-เจวี5 จ ากดั และบริษัท เอดีซี-เจวี6 จ ากดั เพ่ือรองรับ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 
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- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการเวนิโอ สขุมุวิท 10 ใกล้รถไฟฟา้ BTS สถานีนานา 
- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก ใกล้รถไฟฟา้ MRT สถานีเพชรบรีุ 

เดือนตลุาคม 

- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559” จ านวน 3 ชุด มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 3.05% ต่อปี 
หุ้นกู้ชดุท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2562 มลูค่า 500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชดุท่ี 3 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 มูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้คงท่ี 4.00% ต่อปี โดยมีอันดับความน่าเช่ือถือ 
”BBB” แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

- การเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด (Mitsui 
Fudosan Co., Ltd.) ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51: 49 เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 1 โครงการผ่าน 
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 1 
จ ากดั 

- บริษัทได้เช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี จ านวน 1 แปลง เนือ้ท่ีประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตัง้อยู่บนถนนรัชดาภิเษก 
ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน เพ่ือพัฒนาโครงการ เซอร์วิส อพาร์ท
เม้นท์ โครงการดงักลา่วคาดวา่จะเป็นตวัอยา่งเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563 

- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 ใกล้รถไฟฟา้ BTS สถานีบางจาก   
- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 66 ใกล้รถไฟฟา้ BTS สถานีอดุมสขุ   
- บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตจุกัร ใกล้รถไฟฟา้ BTS สถานีสะพานควาย   

เดือนธนัวาคม 

- การเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด (Mitsui 
Fudosan Co., Ltd.) ในสดัส่วนการร่วมทนุร้อยละ 51: 49 เพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 2 โครงการผ่าน 
2 บริษัทย่อย ดังนี ้(1) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จ ากัด ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เจวี-โค 3 
จ ากดั (2) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จ ากดั  

- บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท ในช่ือบริษัท เอดีซี-เจวี7 จ ากดั และบริษัท เอดีซี-เจวี8 จ ากดั เพ่ือรองรับ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 
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     100.00%   100.00% 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   
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     49.31% 

     99.98% 

     99.80% 

     100.00% 

     100.00% 

     100.00% 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
 (ANAN) 

 

adc 

ผ 

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มไลฟ์สไตล์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 

บริษัท เฮลกิซ์ จ ากดั 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท)  จ ากดั 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมวินิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 

 บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

     100.00%     100.00% 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 

     50.69% 

     45.00% 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

บริษัท เอดีซี – เจว7ี จ ากดั 

บริษัท เอดีซี – เจว8ี จ ากดั 

     99.70% 

     99.80% 

บริษัท เจวี – โค1 จ ากดั 

บริษัท เอดีซี – เจว5ี จ ากดั 

บริษัท เอดีซี – เจว2ี จ ากดั 

     99.80% 

     99.70% บริษัท เอดีซี – เจว6ี จ ากดั 

     99.70% 

บริษัท เอเอช – เอสพีวี1 จ ากดั 
     99.80% 

กจิการร่วมค้า 
 

     51.00% 
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     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     49.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     51.00% 

     99.00% 

โครงสร้างการถือหุ้นในกจิการร่วมค้า ณ 31 ธนัวาคม 2559 

 

 
SEA Investment Five Pte. Ltd. 

(SEAI5) 

 (SEAI5) 

 

adc 

ผ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

(ANAN) 

 

adc 

ผ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู จ ากดั 

 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จ ากดั 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อดุมสขุ จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก  จ ากดั 

     1.00% 

APAC Development Fund 1 Pte. Ltd. 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทเป็น
ผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในกรุงเทพ โดยได้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ช่ือ “แอชตนั” “ไอดีโอ” และ 
“เอลลิโอ” ซึ่งมีความทนัสมยั และเน้นรูปแบบการใช้ชีวิตรวมทัง้ลกูค้าที่เน้นความสะดวกสบายและง่ายในการเดินทางซึ่ง
เช่ือมโยงกบัรถไฟฟา้ ในปี 2559 บริษัทได้พฒันาและเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม แบรนด์ใหมภ่ายใต้ช่ือ “เวนิโอ” ซึง่เป็น
คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ที่มีระดบัราคาเฉลี่ย 150,000 บาทต่อตารางเมตร ในระดบั “Premium Value” หลงัจากในปี 2558 
บริษัทได้พฒันาและเปิดตวัโครงการคอนโดมเินียม ภายใต้ช่ือ “ยนูิโอ” ซึง่เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ท่ีมีระดบัราคาขายต ่ากวา่ 
1 ล้านบาทตอ่ยนูิต ในระดบั “Super Value” ในปี 2559 บริษัทก้าวเป็นผู้พฒันาโครงการคอนโดมเินียมที่มียอดขายอนัดบัท่ี 
2 ในประเทศไทยเช่นเดียวกับปี 2557 และปี 2558 ขณะที่เมื่อรวมยอดขายคอนโดมิเนียมระหว่างปี 2557 และ 2559 ได้
ก้าวเป็นผู้พฒันาคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอนัดบัหนึง่ในประเทศ 

ตามรายงานในหวัข้อ “State of the World’s Cities 2012/2013” โดยหนว่ยงานพฒันาที่อยูอ่าศยัของสหประชาชาติ กลา่ว
ว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก าลงัเพิ่มขึน้และคาดว่าจะยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในระยะสัน้และ
ระยะกลางตอ่จากนี ้จากปี 2543 ถึง 2553 จ านวนประชากรของกรุงเทพฯและปริมณฑล เพิ่มขึน้จาก 6.3 ล้านคน เป็น 7.0 
ล้านคน และคาดวา่จะเพิ่มถึง 8.5 ล้านคนในปี 2568  

จากต าแหนง่ผู้น าทางการตลาดและสถิติยอดขายที่ผ่านมาอยา่งแข็งแกร่ง บริษัทหวงัว่าคอนโดมิเนียมที่ตัง้อยูบ่นท าเลที่ดี
จะเป็นสว่นส าคญัของการเจริญเติบโตในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพืน้ท่ีที่
อยู่ใกล้กบัระบบขนสง่มวลชน จ านวนผู้ โดยสารในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ  เพิ่มขึน้จากจ านวนประมาณ 162,000 
คนต่อวนัในวนัธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกว่า 1 ล้านคน ในปี 2557 นอกจากนีใ้นปี 2559 คณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิระบบ
ขนสง่รถไฟฟา้ใหมจ่ านวนรวม 112 กิโลเมตร เงินลงทนุกว่า 232,000 ล้านบาท ท าให้มีระบบขนสง่รถไฟฟ้าครอบคลมุ 319 
กิโลเมตร และจ านวนกว่า 219 สถานีภายหลงัจากได้รับอนมุตัิ การที่ระบบขนสง่รถไฟฟ้าขยายตวัมากขึน้ บริษัทมองเห็น
โอกาสในการเห็นลกูค้าเลอืกอาศยัใกล้รถไฟฟา้ เพื่อความสะดวกและวิถีชีวิตคนเมือง 

บริษัทให้ค าตอบส าหรับ"ชีวิตคนเมือง" แก่ผู้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ โดยได้สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และประสบความส าเร็จใน
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  บริษัทเน้นการออกแบบที่ทนัสมยัและโดดเด่นเพื่อสร้างความสนใจ 
ตอ่กลุม่ "Gen C" ที่เน้น "ความสะดวก" สามารถควบคมุ "ค่าใช้จ่ายและเวลา" "วิถีการด าเนินชีวิตแบบสบาย ๆ" และการใช้ 
"เงิน" อยา่งชาญฉลาด 

บริษัทใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมนุเวียนของสินทรัพย์อยา่งรวดเร็ว โดยก่อนการซือ้ที่ดิน มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทัง้ใน
ด้านท าเลที่ตัง้ การตลาด ก าหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ ความหลากหลายของ
บุคคลภายนอก ร่วมกับบุคลากรภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการซือ้ โดยที่ดินที่ได้มามี
วตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาได้ในทนัทีหรือในระยะเวลาอนัใกล้ (สามถึงหกเดือนหลงัจากได้มาเพื่อเปิดตวั) เพื่อที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้บริษัทในการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัทได้ว่าจ้างสถาปนิกและผู้ รับเหมาที่มี
ช่ือเสยีง โดยที่ราคาคา่ก่อสร้างจะถกูก าหนดภายใต้สญัญาการก่อสร้างที่มีกบัผู้ รับเหมาหลกั 
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ตัง้แต่ปี 2550 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม  43 โครงการภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” 
จ านวน 32 โครงการ แบรนด์ “เอลลิโอ”2 โครงการ แบรนด์ “แอชตนั” 5 โครงการ แบรนด์ “ยนูิโอ” 3 โครงการ และแบรนด์ 
“เวนิโอ” 1 โครงการ 

ในปี 2559 บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10 โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 
โครงการยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอ 
พหลโยธิน-จตจุกัร โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก และโครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 66 

ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2556 บริษัท ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ กบั SEA Investment Five ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ มิตซุย 
ฟโูดซงั โดยมีวตัถปุระสงค์ของการร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมร่วมทนุแหง่แรก ภายใต้ช่ือ ไอดีโอ คิว จฬุา-สามย่าน นอกจากนีใ้นปี 2557 บริษัทได้ร่วมทนุอีก 3 แหง่ ได้แก่ 
โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา -สีลม ในปี 2558 บริษัทได้เซ็นต์
สญัญาร่วมทนุเพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการคิว ชิดลม-เพชรบรีุ โครงการไอดีโอ โอท ูโครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แก
รนด์ อินเตอร์เชนจ์ โครงการแอชตัน สีลม และโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ ขณะที่ในปี 2559 บริษัทได้เซ็นต์
สญัญาร่วมทุนเพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอ โมบิ 
สขุุมวิท 66 โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณพระราม 9 และโครงการคอนโดมิเนียม
บริเวณอนเุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ โดย ณ สิน้ปี 2559 มีคอนโดมิเนียมที่พฒันาโดยบริษัทร่วมทนุทัง้สิน้ 15 โครงการ ซึ่งทัง้ 15 
โครงการคาดวา่จะแล้วเสร็จระหวา่งปี 2559 และ 2563 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทได้ย้ายส านกังานสาขามายงัอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งส านกังานใหม ่
แห่งนีเ้กิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างอนนัดา, Samsung, Cisco และซพัพลายเออร์อื่นๆ ตลอดจนได้รวบรวม
เทคโนโลยีที่ไมเ่คยใช้มาก่อนนอกทวีปอเมริกาเหนือ มาใช้กบัอนนัดาฯ   โดยเช่ือวา่ส านกังานแหง่ ท่ีจะเป็นจดุเร่ิมต้นของกล
ยทุธ์ "อนนัดา 2.0" ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท างาน การเป็นพนัธมิตรกบั  Samsung และ Cisco ท าให้
สร้างส านกังานในรูปแบบ Smart Office ที่มีการใช้เทคโนโลยีชัน้น าแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์นวตักรรมชัน้
น าอย่างต่อเนื่อง และเช่ือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการท างานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อเรียนรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้และสะท้อนให้เห็นถึงดีเอ็นเอของชาวอนนัดา ใน
การสร้างนวตักรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 

ในเดือนตลุาคม 2559 บริษัทได้เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตัง้อยู่
บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อพัฒนาโครงการ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โครงการดงักลา่วคาดวา่จะเป็นตวัอยา่งเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563 

บริษัทก่อตัง้บริษัทท่ีด าเนินการก่อสร้างของบริษัทเอง ภายใต้ช่ือบริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ย ในเดือนเมษายน 2556  
โดยคาดหวงัวา่เฮลกิซ์จะด าเนินการก่อสร้างซึง่มีสดัสว่นหนึง่ในสามของการก่อสร้างโครงการของบริษัทจากการได้รับแตง่ตัง้
ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัเพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมของบริษัท ได้แก่ โครงการสิมิลนั รีฟ 
โครงการมลัดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย์  ส าหรับโครงการบ้านจดัสรรและโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ 
วฒุากาศ ส าหรับในปี 2559 เฮลิกซ์ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการยนูิโอ สขุมุวิท 
72 และยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม พร้อมได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาของโครงการเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา 
เพิ่มเติมจากปี 2558 เฮลกิซ์ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม ่
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ส าหรับโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พฒันาการ 20 และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท-
อีสต์เกต และเพิ่มศกัยภาพในการเป็นผู้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมยนูิโอ จรัญฯ 3  และได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมา
ของโรงแรมปิซาที่เขาใหญ่ และเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ที่สพุรรณบรีุ โดยจะช่วยให้บริษัทควบคมุคา่ใช้จ่ายและคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ได้ดีขึน้ และเพื่อการจดัการพฒันาและการถ่ายโอนระยะเวลาของโครงการที่ดีกว่า นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการ
เพิ่มเติม ได้แก่ บริการตวัแทนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด และบริหาร
โครงการผ่านบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั และบริษัทยงัด าเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการโรงแรม และการพกัผอ่น พร้อมสิง่อ านวยความสะดวก 

นอกจากการสร้างแบรนด์และช่องทางการขายในประเทศไทย บริษัทยงัขยายการขายไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่า
ยอดขายในตลาดต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส าคัญของรายได้รวมของบริษัทจากเดิมที่มาจากลูกค้าชาวไทยเกือบ
ทัง้หมดบริษัทเร่ิมเปิดขายการขายในตลาดตา่งประเทศตัง้แตเ่ดือนกนัยายนในปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2559 บริษัทน า
โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 66 โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการแอชตนั สีลม โครงการคิว 
ชิดลม-เพชรบุรี และโครงการไอดีโอ โอทู ไปจัดกิจกรรมขายในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวนั มาเลเซีย และจีน โดยมี
ยอดขายรวมมลูคา่กวา่ 1,072 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากปี 2558 

บริษัทได้รับรางวลัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากหลากหลายสถาบนั และได้รับรางวลัที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอีกด้วย เช่น รางวลั"โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ปี 2554 (ในระดบัราคาปานกลาง)"  โดยหน่วยงาน
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับการพฒันาโครงการมลัดีฟส์ บีชรางวลั"นกัพฒันา10อนัดบัแรก” ที่ได้รับจากบริษัท BCI Asia 
Construction Information Company Limited  ในช่วงปี 2555 รางวลัส าหรับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศยั
และ รางวลั  "Best High-Rise Architecture Thailand" ส าหรับโครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 และ “Best Interior Design Show 
Home Thailand”  ส าหรับ C-21 Urban Pod ไอดีโอ โมบิโดยเป็นรางวัลจาก Asia Pacific Property Awards ในปี 2556  
และในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลจาก Think of Living ส าหรับ “Best Location” และ “Best Innovative Planning” จาก
โครงการแอชตนั อโศก นอกจากนีย้งัได้รับรางวลั “Best Architecture” ส าหรับโคงการแอชตนั อโศก และไอดิโอ คิว สยาม-
ราชเทวี อีกทัง้โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ยงัได้รับรางวลั “Best Facilities” อีกด้วย ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตร “Tree-NC” ระดับ silver จากสถาบันการอาคารเขียวไทย ส าหรับโครงการไอดีโอ โมบิ สาทร ส าหรับในปี 
2559 บริษัทได้รับจาก Think of Living ส าหรับรางวลั “Best Condominium Facilities” ในโครงการไอดีโอ โอทู และรางวลั 
“Best Housing Development” ในโครงการอาร์เดน พระราม 3 นอกจากนีย้ังได้รับรางวลัโครงการอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่น 
ประเภทอาคารชดุระดบัราคาไฮเอนท์ จากศนูย์วิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย (AREA) 

 
โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีรายได้หลกัมาจาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
และค่านายหน้าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้จาก
ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง รายได้ค่าบริการ รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ก าไรจาการขายที่ดินโครงการและต้นทุน
อสงัหาริมทรัพย์ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามตารางแสดงรายได้ดงัตอ่ไปนี ้
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 รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
2559 2558 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 9,780.4 80.0 9,598.1 87.1 9,678.0 91.5 
รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการ   
   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และคา่นายหน้า 

1,242.8 10.2 961.2 8.7 522.1 4.9 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

539.4 4.4 45.1 0.4 5.3 0.0 

รายได้จากธุรกิจอื่น       
- รายได้คา่บริการและรายได้จากการขาย

อาหารและเคร่ืองดืม่ 
167.4 1.4 147.6 1.3 122.8 1.2 

รายได้อื่น/1 499.8 4.0 273.3 2.5 251.6 2.4 
รวม 12,229.8 100.0 11,025.3 100.0 10,579.8 100.00 

หมายเหต ุ  /1 รายได้อื่น รวมถึง ก าไรจาการขายที่ดินโครงการและต้นทนุอสงัหาริมทรัพย์, ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ 
 
 

การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ์ 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

1.1   โครงการคอนโดมิเนียม 
แผนผงัแสดงที่ตัง้ของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทในกรุงเทพมหานคร : 
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ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า โดยโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ของบริษัทที่มีระยะห่างตัง้แต่ 0-300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ภายใต้แบรนด์ "ไอดีโอ"   
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัที่มีระยะหา่งตัง้แต่ 301-600 เมตรจากสถานีรถไฟฟา้ อยูภ่ายใต้แบรนด์ “เอลลโิอ”  และโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยที่มีระยะห่างตัง้แต่ 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอ”  ส าหรับโครงการ
คอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัท คือ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 17 ซึ่งได้เปิดตวัในปี 2550 และบริษัทเปิดตวัโครงการ
คอนโดมิเนียมเพิ่มเติมอีก 42 โครงการ ณ เดือนธนัวาคม 2559  

บริษัทมีเป้าหมายเพื่อให้ "ค าตอบส าหรับวิถีชีวิตคนเมือง" ในการพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเช่ือว่าในอนาคตจะใช้
ระบบขนสง่มวลชนสาธารณะมากยิ่งขึน้ เพื่อเดินทางระหวา่งที่อยูอ่าศยักบัสถานท่ีท างาน และสถานท่ีที่จดักิจกรรมสนัทนา
การตา่งๆ 

ส าหรับแบรนด์หลกั “ไอดีโอ” กลุม่เป้าหมายของบริษัท คือ ลกูค้ากลุม่ "Gen C" ซึง่ประกอบด้วย นกัศึกษา ผู้ประกอบการ 
และผู้ที่มีรายได้ปานกลาง หรือผู้ที่ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต การเดินทางไปสถานที่ท างานสถานที่พักผ่อน
รับประทานอาหาร ช้อปปิง้โดยเป้าหมายของแบรนด์เน้นไปที่ "สะดวกสบาย" ความสามารถในการควบคมุ "ค่าใช้จ่ ายและ
เวลา"  "วิถีการด าเนินชีวิตแบบสบายๆ" และการใช้ "เงิน" อยา่งชาญฉลาด 

ส าหรับแบรนด์ “เอลลิโอ” กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลกูค้าที่สนุกไปกับ "ชีวิตที่ง่าย" และเน้นแนวคิดการด าเนินชีวิตที่แสดง
ความเป็นตวัของตวัเอง ("เป็นคณุ") ชอบพบปะสงัสรรค์ (“สงัคมง่ายๆ")ชอบการจดัการพืน้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ ("พืน้ที่
ง่ายๆ ") ชอบสถานที่ที่สะดวก ("ท าเลง่ายๆ") และการเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนได้ง่าย ("การเช่ือมต่อง่าย") 
และมีความสะดวกในการใช้จ่าย ("จ่ายง่ายๆ") 

ส าหรับแบรนด์ “ยนูิโอ” กลุม่เป้าหมายจะเป็นลกูค้าที่ก าลงัเร่ิมต้นใช้ชีวิตด้วยตวัเอง มองหาที่อยู่อาศยัที่สามารถเดินทาง
สะดวก ที่อยูอ่าศยัที่มีความคุ้มคา่ โดยมีแนวคิดการด าเนินชีวิตที่มีเอกลกัษณ์ ”แบบของตวัเอง เพื่อชีวิตที่ไมห่ยดุนิ่ง” 

รายละเอียดโครงการคอนโดมิเนยีมที่บริษัทเปิดขายตัง้แตแ่รกจนถึงปี 2558 

โครงการ สถานที่ตัง้ เปิดโครงการ คาดว่า 
จะแล้วเสร็จ 

จ านวนอาคาร/
จ านวนชัน้ 

ระยะทางจากสถานี
รถไฟฟ้า 

1. ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

กรกฏาคม 2550 กันยายน 2552  2 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินลาดพร้าว 

2. ไอดีโอ ลาดพร้าว 5  ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

  ตุลาคม 2550 สิงหาคม 2553 1 อาคาร 24 ชัน้ 500 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน
พหลโยธิน 

3. ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ตุลาคม 2550 ตุลาคม 2553 1 อาคาร 23 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS 
สะพานควาย 

4. ไอดีโอ สาทร-ตากสิน ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภู
ลา่ง 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 เมต ร  จากสถา นี
รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

6. ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง ซอยประชาราษฐร์บ าเพ็ญ 
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2551 มีนาคม 2553 1 อาคาร 19 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟา้ใต้ดิน
ห้วยขวาง 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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โครงการ สถานที่ตัง้ เปิดโครงการ คาดว่า 
จะแล้วเสร็จ 

จ านวนอาคาร/
จ านวนชัน้ 

ระยะทางจากสถานี
รถไฟฟ้า 

7. ไอดีโอ บลโูคฟ สาทร ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

กรกฎาคม 2551 กมุภาพนัธ์ 2553 2 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 40 เมตรจากสถานีรถไฟฟา้ 
BTS วงเวียนใหญ่ 

8. ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 
103 

ซอยอุดมสุข  3 เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

พฤศจิกายน 2550 สิงหาคม 2553 2 อาคารๆ ละ 21 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟา้ BTS 
อดุมสขุ 

9. ไอดีโอ เวิร์ฟ สขุมุวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

กันยายน2551 พฤษภาคม 2554 1 อาคาร 30 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า 
BTSอ่อนนุช 

10. ไ อ ดี โ อ  บ ลู โ ค ฟ 
สขุมุวิท 

ซอยอดุมสขุ ถนนสขุุมวิท เขต
บางนา กรุงเทพฯ 

กุมภาพันธ์ 2553 ตุลาคม 2554 2 อาคาร มี 18 ชัน้ 
และ 15 ชัน้ 

30 เ ม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

11. ไอดี โอ  เวิ ร์ฟ  ราช
ปรารถ 

ถ น น ร า ช ป ร า ร ถ  แ ข ว ง
มั ก ก ะ สั น  เข ต ร า ช เท วี 
กรุงเทพฯ 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2551 

ธันวาคม 2554 1 อาคาร 34 ชัน้ 10 เ ม ต ร จ า ก ส ถ า นี
ร ถ ไฟ ฟ้ า  Airport Link 
ราชปรารถ 

12. มอร์ฟ 38 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท 
แขวง/เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

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

300 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS ทองหลอ่ 

13. ไอดีโอ โมบิ พระราม 
9 

ถนนพระราม 9  แขวง/เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 1 อาคาร 28 ชัน้ 80 เมตรจากสถานีรถไฟ
ฟใ้ต้ดินพระราม 9 

14. ไอดีโอ โมบิ พญาไท ถนนศรีอยธุยา แขวงทุง่พญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 1 อาคาร 24 ชัน้ 190 จากสถานีรถไฟฟ้า 
BTS พญาไท 

15. ไอดีโอ โมบิ สาทร ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภู
ลา่ง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 1 อาคาร 31 ชัน้ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS 
กรุงธนบรีุ 

16. ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กมุภาพนัธ์ 2555 ธันวาคม 2556 2 อาค า ร  23 ชั น้
และ 25 ชัน้ 

32 เ ม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS ออ่นนชุ 

17. เอลลิโอ สขุมุวิท 64 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท 
แขว งบ างน า  เขตบ างน า 
กรุงเทพฯ 

มีนาคม 2556 เมษายน 2557 4 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 600 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟ้ า  BTS อุดมสุข 
และปณุณวิถี 

18. ไอดีโอ สาทร-ทา่พระ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล 
เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 

กรกฏาคม 2556 ธันวาคม 2557 1 อาคาร 31 ชัน้ 320 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS โพธ์ินิมิตร 

19. เอลลิโอ เดล เรย์ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท 
แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2556 พฤศจิกายน 2557 8 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 600 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS อดุมสขุ 

20. ไอดีโอ วฒุากาศ ถนนราชพฤกษ์  วุฒ ากาศ 
กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2556 กนัยายน 2558 
 

1 อาคาร 31 ชัน้ 110 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS วฒุากาศ 

21. ไอดี โอ  โมบิ  จ รัญ -
อินเตอร์เชนจ์ 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ตลุาคม 2556 พฤศจิกายน 2558 
 

1 อาคาร 22 ชัน้  80 เมตรจากสถานี
รถไฟฟา้ใต้ดินบางขนุนนท์ 

22. ไอดีโอ คิว ราชเทวี ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ตลุาคม 2556 มีนาคม 2559 
 

1 อาคาร 37 ชัน้ 300 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS ราชเทวี 

23. ไอดีโอ คิว จฬุา-สาม
ยา่น 

ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ตลุาคม 2556 กนัยายน 2559 
 

1 อาคาร 40 ชัน้ 270 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ใต้ดินสามยา่น 

24. แอชตนั อโศก ถ น น อ โ ศ ก ม น ต รี  เ ข ต
คลองเตย กรุงเทพฯ 

กนัยายน 2557 2560 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 50 ชัน้ 20 เ ม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท 
และ 230 เมตรจากสถานี
รถไฟฟา้ BTS อโศก 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ปี 2559 บริษัทเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมจ านวน 8 โครงการ มีมลูคา่รวมกวา่ 20,700 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ
ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ โครงการยนูิโอ สขุมุวิท 72 โครงการยนูิโอ พระราม 2-ทา่ข้าม โครงการเวนิโอ สขุมุวิท 10 
โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 66 และโครงการไอดีโอ พหลโยธิน-
จตจุกัร  ดงัรายละเอียด ดงันี ้ 
 
36. โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ 

 

โครงการ สถานที่ตัง้ เปิดโครงการ คาดว่า 
จะแล้วเสร็จ 

จ านวนอาคาร/
จ านวนชัน้ 

ระยะทางจากสถานี
รถไฟฟ้า 

25. ไอดีโอ ควิ สยาม-ราช
เทวี 

ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

กนัยายน 2557 2560 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 36 ชัน้ 390 เม ต ร  จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS ราชเทวี 

26. ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-
อินเตอร์เชนจ์ 

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

กนัยายน 2557 กนัยายน 2559 
 

1 อาคาร 30 ชัน้ 20 เ ม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้บางซอ่น 

27. ไอดีโอ โมบิ 

สขุมุวิท-อีสต์เกต 

ถนนสุขุมวิท เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

กนัยายน 2557 กนัยายน 2559 1 อาคาร 30 ชัน้ 150 เม ต ร  จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS บางนา 

28. แอชตนั จฬุา-สีลม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 
มีนาคม 2558 2561 

(ประมาณการ) 
1 อาคาร 56 ชัน้ 180 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี

รถไฟฟา้ MRT สามยา่น 

29. แอชตนั เรสซิเดนท์  
41 

ซอยสขุมุวิท 41 ถนนสขุมุวิท 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

มีนาคม 2558 2560 
(ประมาณการ) 

2 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 390 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS พร้อมพงศ์ 

30. ยนิูโอ จรัญฯ 3 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

มิถนุายน 2558 พฤศจิกายน 2559 10 อาคารๆ ละ 8 ชัน้ 900 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ MRT ทา่พระ 

31. ไอดีโอ สขุมุวิท 115 ถนนสุขุมวิท จังหวัด
สมุทรปราการ 

สิงหาคม 2558 2560 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 35 ชัน้ ติ ดกับ สถา นี รถไฟฟ้ า 
BTS ปู่ เจ้าสมิงพราย 

32. ควิ ชิดลม-เพชรบรีุ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2558 2560 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 42 ชัน้ 650 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS ชิดลม 

33. ไอดีโอ โอท ู ถนนสรรพสาวุธ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 

สิงหาคม 2558 2561 
(ประมาณการ) 

3 อาคาร 34 ชัน้ 300 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ BTS บางนา 

34. ไอดีโอ โมบิ  
บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์

เชนจ์ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 
2558 

2560 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 32 ชัน้ 300 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
รถไฟฟา้ MRT เตาปนู 

35. แอชตนั สีลม ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

พฤศจิกายน 
2558 

2561 
(ประมาณการ) 

1 อาคาร 48 ชัน้ 300 เม ต ร จ า ก ส ถ า นี
ร ถ ไฟ ฟ้ า  BTS ช่ อ ง
นนทรี 

สถานที่ตัง้ ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
เปิดโครงการ กุมภาพันธ์ 2559 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560 (ประมาณการ) 
จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 1 อาคาร 22 ชัน้ 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 100 เมตรจากสถานีรถไฟฟา้ MRT ทา่พระ 
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37. โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 

 
38. โครงการยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม 

 
39. โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10 

 
 

40. โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก 

 
 
 
 
 

สถานที่ตัง้ ถนนสขุมุวทิ ซอยสขุมุวิท 72 จงัหวดัสมทุรปราการ 

เปิดโครงการ กรกฏาคม 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 5 อาคารๆละ 8 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบร่ิง 

สถานที่ตัง้ ตรงข้ามเซน็ทรัลพระราม 2 ซอยทา่ข้าม  
ถนนพระราม 2 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ กรกฏาคม 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 3 อาคารๆละ 8 ชัน้ 

สถานที่ตัง้ ซอยสขุมุวทิ 10 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ กันยายน 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 1 อาคาร 8 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 650 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา 

สถานที่ตัง้ ถนนเพชรบรีุ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ กันยายน 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2561 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 1 อาคาร 36 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 290 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี 
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41. โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 

 
42. โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 

 
43. โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร 

 
พัฒนาการในปัจจุบนั 

ปี 2559 บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียมใหม ่8 โครงการ ได้แก่ โครงการเวนิโอ สขุมุวิท 10 โครงการยนูิโอ สขุมุวิท 72 โครงการ
ยนูิโอ พระราม 2-ท่าข้าม โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ โครงการไอดีโอ สขุุมวิท 93 โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-
จตจุกัร โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก และโครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 66 

ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2556 บริษัทลงนามในสญัญาร่วมทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 
มิตซุย ฟูโดซงั โดยมีวตัถปุระสงค์ของการร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทนุแห่งแรก ภายใต้ช่ือ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน นอกจากนีใ้นปี 2557 บริษัทได้ร่วมทุนอีก 3 
โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา -สีลม ในปี 2558 
บริษัทได้เซ็นสญัญาร่วมทนุเพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการคิว ชิดลม-เพชรบรีุ โครงการไอดีโอ โอท ูโครงการไอดีโอ โมบิ 
บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ โครงการแอชตนั สลีม และโครงการไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ ขณะที่ในปี 2559 บริษัทได้
เซ็นต์สญัญาร่วมทนุเพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการไอดีโอ โมบิ 

สถานที่ตัง้ ถนนสขุมุวทิ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ ตุลาคม 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2561 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 1 อาคาร 38 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 15 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางจาก 

สถานที่ตัง้ ถนนสขุมุวทิ เขตบางนา กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ ตุลาคม 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2561 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 1 อาคาร 28 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 50 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

สถานที่ตัง้ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ ตุลาคม 2559 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2561 (ประมาณการ) 

จ านวนอาคาร/จ านวนชัน้ 1 อาคาร 35 ชัน้ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 150 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย 
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สขุุมวิท 66 โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณพระราม 9 และโครงการคอนโดมิเนียม
บริเวณอนเุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ โดย ณ สิน้ปี 2559 มีคอนโดมิเนียมที่พฒันาโดยบริษัทร่วมทนุทัง้สิน้ 15 โครงการ ซึ่งทัง้ 15 
โครงการคาดวา่จะแล้วเสร็จระหวา่งปี 2559 และ 2563 

นอกจากการสร้างแบรนด์และช่องทางการขายในประเทศไทย บริษัทยงัขยายการขายไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่า
ยอดขายในตลาดต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส าคัญของรายได้รวมของบริษัทจากเดิมที่มาจากลูกค้าชาวไทยเกือบ
ทัง้หมด บริษัทเร่ิมเปิดขายในตลาดต่างประเทศตัง้แต่เดือนกันยายนในปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2559 บริษัทน า
โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 66 โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการแอชตนั สีลม โครงการคิว 
ชิดลม-เพชรบุรี และโครงการไอดีโอ โอทู ไปจัดกิจกรรมขายในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวนั มาเลเซีย และจีน โดยมี
ยอดขายรวมมลูคา่กวา่ 1,072 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากปี 2558 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทได้ย้ายส านกังานสาขามายงัอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งส านกังานใหม ่
แห่งนีเ้กิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างอนนัดา, Samsung, Cisco และซพัพลายเออร์อื่นๆ ตลอดจนได้รวบรวม
เทคโนโลยีที่ไมเ่คยใช้มาก่อนนอกทวีปอเมริกาเหนือ มาใช้กบัอนนัดาฯ   โดยเช่ือวา่ส านกังานแหง่ ท่ีจะเป็นจดุเร่ิมต้นของกล
ยทุธ์ "อนนัดา 2.0" ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสทิธิภาพในการท างาน  

 
การเป็นพนัธมิตรกบั Samsung และ Cisco ท าให้สร้างส านกังานในรูปแบบ Smart Office ที่มีการใช้เทคโนโลยีชัน้น าแสดง
ให้เห็นถงึความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์นวตักรรมชัน้น าอยา่งตอ่เนื่อง และเช่ือวา่เป็นสิง่ส าคญัส าหรับการท างานร่วมกนัและ
การเพิม่ประสทิธิภาพการท างาน เพื่อเรียนรู้เพิม่เติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการท างานให้ดียิง่ขึน้และ
สะท้อนให้เห็นถึงดีเอ็นเอของชาวอนนัดา ในการสร้างนวตักรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 
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ในเดือนตลุาคม 2559 บริษัทเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตัง้อยู่บน
ถนนรัชดาภิเษก ซึง่เป็นยา่นศนูย์กลางธุรกิจใหม่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อพฒันาโครงการประเภท
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โครงการดงักลา่วคาดวา่จะเป็นตวัอยา่งเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563 
 

 
 

รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ปิดขายใหมใ่นปี 2559 

 
ในปี 2559 บริษัทได้เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ยูนิโอเพิ่มเติม ได้แก่ ยูนิโอ สขุุมวิท 72 บนท าเลสขุุมวิท ซอย
สขุมุวิท 72 มีระยะหา่ง 600 เมตร จากรถไฟฟ้าสถานี BTS แบร่ิง มีจ านวน 984 ยนูิต ราคาขายเร่ิมต้น 950,000 บาทต่อยู
นิต  และยนูิโอ พระราม 2-ท่าข้าม ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 มีจ านวน 724 ยนูิต ราคาขายเร่ิมต้น 950,000 บาทต่อยนูิต 
หลงัจากปี 2558 บริษัทประสบความส าเร็จในการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ ในนาม “ยูนิโอ” ซึ่งเป็น
คอนโดมิเนียมที่มีความสงู 8 ชัน้ ได้แก่ ยนูิโอ จรัญฯ 3 บนท าเลจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 มีระยะห่าง 900 เมตรจากรถไฟฟ้า
อินเตอร์เชนจ์ สถานีบางซื่อ-ท่าพระ และรถไฟฟ้าสถานีหวัล าโพง-บางแค โครงการดงักลา่วมี 1,936 ยนูิต ท าให้บริษัทมี
แบรนด์คอนโดมิเนียมที่หลากหลายและเป็นท่ีรู้จกั ด้วยราคาขายตัง้แต ่950,000 บาท ถึง 15 ล้านบาทตอ่ยนูิต 

โครงการ เปิดโครงการ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

จ านวนห้อง มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ไอดีโอ ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ กมุภาพนัธ์ 2559 2560 844 2,977 

ยนิูโอ สขุมุวทิ 72 กรกฏาคม 2559 2560 984 1,460 

ยนิูโอ พระราม 2-ทา่ข้าม กรกฏาคม 2559 2560 726 985 

เวนิโอ สขุมุวทิ 10 กนัยายน 2559 2560 162 861 

ไอดีโอ โมบ ิอโศก กนัยายน 2559 2561 507 3,238 

ไอดีโอ สขุมุวทิ 93 ตลุาคม 2559 2561 1,332 6,207 

ไอดีโอ โมบ ิสขุมุวทิ 66 ตลุาคม 2559 2561 298 2,420 

ไอดีโอ พหลโยธิน-จตจุกัร ตลุาคม 2559 2561 390 2,545 

ยอดรวม 5,243 20,693 
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แบรนด์คอนโดมิเนยีมของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 
 
บริษัทซือ้ที่ดินผา่นบคุคลภายนอกผู้ซึ่งช่วยในการติดตอ่ซือ้ขายครัง้แรกกบัผู้ ต้องการขาย และเข้าหาเจ้าของที่ดินที่ต้องการ
ขายโดยตรง โดยบคุลากรของบริษัท บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อนด าเนินการเจรจาต่อรอง ซึ่งทีมงานใน
การซือ้ที่ดินของบริษัทจะประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนในการลงทุน ทัง้ยงัมีฐานข้อมูลของ
เจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพอีกเป็นจ านวนมาก และยงัตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และ
ความสมัพนัธ์ที่ดีต่อช่องทางทางการตลาด ทีมงานด้านกฎหมายของบริษัทท าหน้าที่ในการศึกษาและการประเมินที่ดิน 
พิจารณากฎระเบียบและข้อบงัคบัด้านผงัเมือง เพื่อเป็นการลดความเสีย่งก่อนที่จะซือ้ที่ดิน และขัน้ตอนสดุท้ายฝ่ายการเงิน
ของบริษัทจะท าหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของท าเลที่มีศกัยภาพ และด าเนินการจดัหาแหล่งเงินกู้ จาก
สถาบนัการเงิน โดยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มกัเป็นที่สว่นบคุคลและมกัเป็นที่ตัง้ของอาคารท่ีมีมลูค่าไมม่าก
นกั หรือร้านค้า การซือ้ขายที่ดินสว่นใหญ่จะด าเนินการผา่นการเจรจาตอ่รองของทัง้สองฝ่าย หรือการประมลูในวงจ ากดั 

โดยปกติบริษัทจะด าเนินการแตง่ตัง้ผู้ รับเหมา เพื่อด าเนินงานก่อสร้างโครงการหลงัผา่นการพิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท
รับเหมาตามเกณฑ์ก าหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผา่นมา และข้อมลูของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทในเครืออย่างบจ . เฮลิกซ์ได้
เร่ิมให้บริการด้านการกอ่สร้างในสว่นของโครงการบ้านจดัสรร และเป็นผู้ รับเหมาหลกัในการก่อสร้างโครงการคอนโดมเินยีม 
ไอดีโอ วุฒากาศ ทัง้นี ใ้นปี 2559 เฮลิกซ์ได้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในโครงการคอนโดมิเนียมยูนิโอ สุขุมวิท 72 และยูนิโอ 
พระราม 2-ท่าข้าม เพิ่มเติมจากในปี 2558 เฮลิกซ์ได้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสต์
เกต และยนูิโอ จรัญฯ 3 

บริษัทพิจารณาก าหนดราคาขายของคอนโดมิเนียมโดยค านึงถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ท าเลที่ตัง้ และโครงการของผู้พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั และการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด
ไว้ 

ห้องชดุสว่นใหญ่จะขายก่อนท่ีการก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบรูณ์ โดยลกูค้าจะผอ่นช าระเป็นงวดๆ ซึง่ใช้การช าระเงินมดั
จ าลว่งหน้าในจ านวนร้อยละ 5 ในวนัลงนามข้อตกลงสญัญาจะซือ้จะขาย และการช าระเงินเป็นงวดจ านวนระหวา่งร้อยละ 
0  ถึงร้อยละ 10 ของราคาซือ้ ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างก่อนถึงวนัท่ีโอนห้องชดุ  

ประเภท แบรนด์ 
Luxury  
High-end 

 
Premium value  

Up-scale  
Mid-range  
Low-range 

 
Super value-range  
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ในสว่นของการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ บริษัทมีการสื่อสารผ่านทางสื่อสิ่ งพิมพ์ เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
รวมทัง้ยงัมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบว์ชัวร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีย้ังมีการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ 
ได้แก่ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ และ ยทูปู 

 

1.2 โครงการบ้านจัดสรร 

โครงการบ้านจดัสรร ด าเนินการโดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั ได้แก่ โครงการเนอราวาน่า เป็นโครงการบ้าน
จดัสรรสไตล์รีสอร์ทชายทะเล ตัง้อยู่บนท าเลรอบกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนกั อยู่ใกล้กบัสนามบิน
สวุรรณภมูิ โดยช่ือของโครงการนีม้ีที่มาจากรีสอร์ทริมชายหาดที่ได้รับความนิยมในมลัดีฟส์ ฮาวาย และบาหล ี  

ในปี 2556 โครงการบ้านจดัสรรนีไ้ด้มีการเปิดตวัภายใต้แบรนด์ "เอโทล" ซึ่งแต่ละโครงการมีคลบัเฮ้าส์ส าหรับอ านวยความ
สะดวก และเพื่อพักผ่อนส าหรับผู้พักอาศัย  โดยมีราคาขายประมาณ  2.5– 5 ล้านบาทต่อหลัง รายละเอียดของแต่ละ
โครงการมีดงัตอ่ไปนี ้

 
ตัง้แตปี่ 2558 บริษัทพฒันาโครงการแนวราบแบรนด์ใหม่ในนาม “อาร์เด้น”  เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ที่ตัง้อยูบ่น 3 ท าเลใน
กรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนพระราม 3 ถนนพฒันาการ 20 และถนนลาดพร้าว 71 โดยโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 มี 67 หลงั 
ราคาขายเร่ิมต้น 7.5 ล้านบาท โครงการอาร์เด้น พระราม 3 มี 68 หลงั ราคาขายเร่ิมต้น 12.5 ล้านบาท และโครงการอาร์เด้น 
พฒันาการ 20 มี 159 หลงั ราคาขายเร่ิมต้น 7.5 ล้านบาท เร่ิมโอนตัง้แตป่ลายปี 2558 
 

โครงการ สถานที่ตัง้ ลักษณะโครงการ พืน้ท่ีโครงการ 

1. เอโทล ลนัตา รีสอร์ทไลฟ์ วงแหวนตะวนัออก อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 34-3-1 ไร่ 

2. เอโทล มลัดีฟส์ ปาล์ม วงแหวนตะวนัออก อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 80-1-34 ไร่ 

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

4. เอโทล สิมิรัน รีฟ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ บ้านเดี่ยว 53-0-4 ไร่ 
5. เอโทล มลัดีฟส์ บีช ถนนหนามแดง อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  
และทาวน์เฮาส์ 

116-1-5 ไร่ 

6. เอโทล บาหลี บีช ถนนอ่อนนชุ-ลาดกระบงัต าบลคลองหลวงแพ่ง
อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  
และทาวน์เฮาส์ 

215-0-32 ไร่ 

7. เอโทล จาวา เบย์ ถนนกิ่งแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว 57-0-11 ไร่ 
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รายละเอียดของโครงการแนวราบท่ีเปิดขายในปี 2558 

 

บริษัทพฒันาโครงการแนวราบ ภายใต้แบรนด์ “อาร์เด้น” และ “เอโทล” ท าให้บริษัทมีแบรนด์แนวราบท่ีหลากหลาย ด้วย
ราคาขายครอบคลมุตัง้แต ่2.5 ล้านบาท ถึง 12.5 ล้านบาทตอ่หลงั 

แบรนด์ของโครงการแนวราย มดีงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 

 

กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร  

โครงการ สถานที่ตัง้ พืน้ท่ีโครงการ แล้วเสร็จ จ านวนห้อง มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

อาร์เด้น ลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว ใกล้โรงเรียน
สตรีวทิยา 2 กรุงเทพฯ 

6-3-7 2558 67 548 

อาร์เด้น พระราม 3 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 

7-3-66.8  2558 68 1,067 

อาร์เด้น พฒันาการ 20 ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 

14-3-69.9 2558 159 1,306 

ยอดรวม 294 2,921 

ประเภท แบรนด์ 

High-end 
 

Mid-scale 
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จากการท่ีบริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัหาวสัด ุซึ่งช่วยให้สามารถซือ้วสัดไุด้ในราคาที่เหมาะสม ผู้ รับเหมารับผิดชอบ
การจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างหลกั ซึง่ราคาจะรวมตกลงไว้ในสญัญาการก่อสร้าง 

ในการพฒันาโครงการบ้านจัดสรร โดยปกติบริษัทจะท าสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวตัถปุระสงค์ในการ
ส ารวจที่ดิน และเช่ือมต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น น า้ประปา และไฟฟ้า โดยจ านวนของผู้ รับเหมาส าหรับการก่อสร้าง
โครงการบ้านขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการพฒันาโครงการจนเสร็จสมบรูณ์ นอกจากนีเ้ฮลกิซ์ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทได้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจดัสรรให้กบับริษัท โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมา
หลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการสมิิลนั รีฟ มลัดีฟส์ บีชโครงการบาหล ีบีช และโครงการจาวาเบย์  

ในปี 2559 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการเนอวานา แอท
เวิร์ค เพิ่มเติมจากปี 2558 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ทาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ใหม ่ส าหรับโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และอาร์เด้น พฒันาการ 20 

บริษัทด าเนินธุรกิจในรูปแบบ "สร้างและขาย" ส าหรับโครงการบ้านจดัสรร หรือใช้ค าว่าแนวราบ  โดยราคาขายของแต่ละ
โครงการจะได้รับการก าหนดขึน้จากการส ารวจความต้องการของตลาด ซึง่น าไปเปรียบเทียบกบัราคาขายของโครงการท่ีมี
ความใกล้เคียงกนัของบริษัทคูแ่ขง่ และด าเนินการขาย การสง่เสริมการขาย  การประชาสมัพนัธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวะการ
แขง่ขนัในตลาดปัจจบุนั พร้อมมีโปรโมชัน่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

บริษัทก าหนดให้มีการช าระเงินมดัจ าลว่งหน้าในจ านวนร้อยละ 5 ของราคาซือ้ขาย โดยเงินจ านวนที่เหลือก าหนดให้ช าระ
เมื่อโอนกรรมสทิธ์ิ  
 
โครงการบ้านจัดสรรอื่นๆ  

โครงการบ้านจดัสรรของบริษัท ยงัรวมถึงการพฒันาที่ดินเปลา่ส าหรับสร้างบ้านการก่อสร้างบ้าน และการขายบ้านพร้อม
ที่ดิน ซึ่งได้แก่โครงการ "อนนัดา" และ "สิรินดา" และรวมถึงโครงการอนนัดา สปอร์ตไลฟ์ โครงการสิรินดาพรานาลี และ
โครงการสริินดาพรานา โดยโครงการเหลา่นีต้ัง้อยูใ่กล้สนามกอล์ฟ แหลง่ชมุชน พร้อมบริเวณสวน โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 
 
 
 
 

1.3 การก่อสร้างโครงการคอนโดมเินียมและบ้านจดัสรร  

โครงการ สถานที่ตัง้ ลักษณะโครงการ พืน้ท่ีโครงการ 
1. อนนัดา สปอร์ตไลฟ์ 99 หมู่ 16 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
บ้านเดี่ ยว  การพัฒ นา
ท่ีดนิ การก่อสร้างบ้าน 

68-0-78.7 

2. สิรินดาพรานา 
 

88 หมู่ 17 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

การพฒันาท่ีดนิ  
การก่อสร้างบ้าน 

8-0-36 

3. สิรินดาพรานาลี 

 
199 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บ้านเดี่ยว การพฒันาท่ีดิน 
การกอ่สร้างบ้าน 

7-0-39.6 
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บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด (เฮลิกซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้ รับเหมาหลักเพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมของบริษัท ได้แก่ โครงการสิมิลัน รีฟ 
โครงการมลัดีฟส์ บีช โครงการบาหล ีบีช และโครงการจาวา เบย์  ส าหรับโครงการบ้านจดัสรร และโครงการคอนโดมิเนียม
ไอดีโอ วฒุากาศทัง้นี ้การที่บริษัทด าเนินการก่อสร้างผ่านเฮลิกซ์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทรับเหมา
จากภายนอกเพียงอยา่งเดียว โดยเฮลิกซ์ช่วยเสริมธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทได้ในอนาคตท าให้สามารถควบคมุค่าใช้จ่ายและคณุภาพของผลติภณัฑ์ และบริหารจดัการพฒันาและการโอน 
โดยเฮลกิซ์จะเติมเต็มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท พร้อมปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานของบริษัทซึ่งคาด
วา่เฮลิกซ์จะสามารถก่อสร้างได้หนึ่งในสามของโครงการของอนนัดา นอกจากนีบ้จ. เฮลิกซ์ ยงัมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ
การก่อสร้างโครงการนอกเหนือจากก่อสร้างโครงการให้กบัอนนัดา 

ส าหรับในปี 2559 เฮลกิซ์ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการยนูิโอ สขุมุวิท 72 และยนูิโอ 
พระราม 2-ท่าข้าม พร้อมได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาของโครงการเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา เพิ่มเติมจากปี  
2558 เฮลิกซ์ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ ส าหรับ
โครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พฒันาการ 20 และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท-อีสต์
เกต และเพิ่มศกัยภาพในการเป็นผู้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมยนูิโอ จรัญฯ 3  และได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับเหมาของ
โรงแรมปิซาที่เขาใหญ่ และเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ที่สพุรรณบรีุ 

 
 

2. ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  

2.1  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอก็ซ์เพิร์ท)  จ ากัด 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท)  จ ากดั(ดิเอเจ้นท์) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการซือ้ขาย
ห้องชดุพกัอาศยัในตลาดรองและช่วยจดัหาผู้ เช่าให้แก่เจ้าของห้องชดุ 

การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไมจ่ ากดัอยูเ่พียงโครงการของบริษัทเทา่นัน้ แตม่ีเปา้หมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตวัแทนซือ้
ขายคอนโดมิเนียมชัน้น าซึ่งมีความเช่ียวชาญในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูใ่กล้หรือติดสถานีขนสง่มวลชน นอกจากนัน้ 
ดิเอเจ้นท์ ยงัมีเป้าหมายในการเป็นผู้ เสริมสร้างสภาพคลอ่งตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามลูคา่การลงทนุของบริษัทส าหรับ
โครงการคอนโดมิเนียม 
 
2.2  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (เดอะเวิร์คส์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการด้านการบริหารโครงการ
ประเภทคอนโดมิเนียมหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในคอนโดมิเนียมเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะช่วยด าเนินการบริหาร
โครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกวา่ผู้พกัอาศยัในอาคารชดุจะจดัตัง้นิติบคุคลแล้วเสร็จ ซึง่การด าเนินการเช่นนีม้ีสว่นช่วยให้
บริษัทมีโอกาสในการส่งเสริมแบรนด์ ไอดีโอ และเอลลิโอได้  และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการระดบัสงูแก่
ลกูค้าของบริษัท โดยมีความมุ่งมัน่มอบบริการที่มีคณุภาพสงู เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้อยู่อาศยัที่มีต่อเดอะเวิร์คส์ใน
การมีสว่นร่วมกบับริษัทในฐานะผู้จดัการบริหารคอนโดมิเนียม 
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เดอะเวิร์คส์และดิเอเจ้นท์ท างานประสานกัน โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรอง จะเลือกใช้
บริการผู้จดัการบริหารคอนโดมิเนียมในการให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกบัขัน้ตอนการขาย การท าหน้าที่บริหารโครงการของ
เดอะเวิร์คส์จึงมีส่วนช่วยในการแนะน าการให้บริการของดิเอเจ้นท์ ให้กับบุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ได้ 

เดอะเวิร์คส์มุ่งมั่นให้บริการด้านการบริหารโครงการให้กับโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่ โครงการของ
บริษัทเทา่นัน้ 
 
 

3. ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

3.1  บริษัท พีระเซอร์กิต วัน จ ากัด / บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด/ บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด  

ในปี 2552 บริษัทลงทุนในบริษัท พีระเซอร์กิต วนั จ ากัด (พีระเซอร์กิตวนั) และบริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด (พีระคาร์ท) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสนามแข่งรถ ภายใต้ช่ือสนามแข่งรถ “พีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” และให้บริการเช่า
สนามแข่งขนัรถโกคาร์ท ในนามสนามแข่งรถโกคาร์ท “พีระ คาร์ท” ตามล าดบั ซึ่งทัง้สองสนามตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบรีุ ห่าง
จากเมืองพทัยาประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนัน้ บริษัทยงัลงทนุในบริษัทอาร์ที พีระ คาร์ทจ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจขาย
ชิน้สว่นยานยนต์และอะไหล ่เพื่อสนบัสนนุการแขง่รถและการแขง่โกคาร์ทของพีระเซอร์กิตวนั และพีระคาร์ท 

 

3.2  บริษัท บลู เด็ค จ ากดั 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากัด (บลเูด็ค) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการศนูย์ออกก าลงักายแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไป
ภายใต้ช่ือ “บลเูด็ค สปอรต์คลบั”  ซึง่ตัง้อยูใ่นซอยก่ิงแก้ว 19 จงัหวดัสมทุรปราการ และประกอบธุรกิจร้านอาหารอิตาเลยีน 
ช่ือ “แบคโค”่ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีสปอร์ตคลบัอีกด้วย 

สนิค้าหรือบริการของบลเูด็คช่วยสง่เสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกบัโครงการคอนโดมิเนียม 
การบริการสอดคล้องกบัวิถีชีวิตนี ้ช่วยสง่เสริมแบรนด์ของบริษัทภายใต้แนวคิด “ค าตอบของชีวิตคนเมือง” ให้กบัลกูค้าของ
บริษัท 
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ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2559 ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากดั (AREA) 
ได้รายงานอปุทานที่เปิดตวัใหมใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ านวน 110,557 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากปี 2558 
ที่มีจ านวน 107,990 หน่วย โดยคอนโดมิเนียมมีสดัสว่นสงูที่สดุ เท่ากบั 53% ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2559 อย่างไรก็
ตามหากคิดเป็นมูลค่าการเปิดโครงการใหม่แล้ว พบว่ามีจ านวน 382,110 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2558 ซึ่งมี
มลูค่า 435,056 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 14 อยู่ที่ระดบั 3.456 
ล้านบาท จากระดบั 4.029 ล้านบาทในปีก่อนหน้าจากการที่ผู้ประกอบการพฒันาสินค้าระดบัราคาค่อนข้างถูกถึงปาน
กลางเป็นส าคญั  

 

 

 

ทางด้านอปุสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2559 มีจ านวน 98,153 หนว่ย ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2558 โดยสว่นใหญ่
ยอดขายมาจากคอนโดมิเนียม ที่มีสดัสว่นถึงร้อยละ 57 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 24.7 และร้อยละ 
12.7 ตามล าดบั สว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 5.6 มาจากที่อยูอ่าศยัอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจดัสรร    
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จ านวนอปุทานเปิดใหมใ่นปี 2559 จ านวน 110,557 หนว่ย ขณะที่อปุสงค์โดยรวม มีจ านวน 98,153 หนว่ย สง่ผลให้
อปุทานคงเหลอืทัง้ตลาด เพิ่มขึน้ 7% จากสิน้ปี 2558 ที่มีจ านวน 171,905 หนว่ย เป็น 184,329 หนว่ย ณ สิน้ปี 2559 โดย
ทาวน์เฮ้าส์มีอปุทานคงเหลอืเพิม่ขึน้มากที่สดุจากปี 2558 ขณะที่บ้านเดีย่วมีอปุทานคงเหลอืลดลง โดยมีรายละเอียดที่
ส าคญัดงันี ้

- ทาวน์เฮ้าส์ มีอปุทานคงเหลอืในระดบั 54,654 หนว่ย เพิ่มขึน้ 11.5% จากปีก่อนหน้า 
- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลอืมากที่สดุ ที่ระดบั 69,798 หนว่ย เพิ่มขึน้ 3.6% จากปีก่อนหน้า  
- บ้านเดีย่ว มีอปุทานคงเหลอืในระดบั 39,527 หนว่ย ลดลงเลก็น้อย 0.8% จากปีก่อนหน้า 

 
ส าหรับแนวโน้มในปี 2560 นัน้ AREA ยงัรายงานว่าแนวโน้มการพฒันาคอนโดมิเนียม ยงัคงมีการพฒันามากที่สดุ แต่ใน
ลกัษณะชะลอตวัลง ผู้ประกอบการสว่นหนึง่ปรับแผนในการพฒันาโครงการแนวราบมากขึน้ นอกจากนีผู้้ประกอบการเน้น
พฒันาโครงการโดยเน้นซือ้ที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทนุท่ีดิน และแบง่เฟสพฒันาออกเป็นหลายโครงการ 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ครองสว่นแบง่การตลาดสนิค้าใหมเ่พิ่มมากขึน้ โดย ปี 2559 มีสดัสว่นของยนูิตมากถึง 84% ขณะที่
ผู้ประกอบการรายกลาง และรายเลก็ อาจชะลอการเปิดโครงการออกไป ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และสว่นหนึง่ยงั
มีสต็อกรอการขายอยู่ นอกจากนีปั้ญหาหนีค้รัวเรือนเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้สถาบนัการเงินเข้มงวดการปลอ่ยสินเช่ือรายย่อย 
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โดยเฉพาะสินค้าราคาต ่ากว่า 2 ล้านบาท จะถูกปฏิเสธสินเช่ือสงูในระดบั 30-50% อีกทัง้ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค
ลดลง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั ท าให้ชะลอการตดัสนิใจซือ้ได้ 

ที่มา : ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากดั (AREA) 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 
ปัจจยัเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่การด าเนินการธุรกิจมีดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

ในปี 2559 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงมีความผนัผวน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัญหาภาวะการชะลอทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาคครัวเรือนท าให้สถาบนัการเงินมีความระมดัระวงัในการเพิ่มความเข้มงวดของการ
อนุมัติสินเช่ือที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ภาครวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตมากนักและจากการแข่งขันที่สูงขึน้ 
ผู้ ประกอบการแต่ละรายน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสร้างและการน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากที่สดุ 

 
ด้วยช่ือเสียงของบริษัทซึ่งเป็นผู้ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยูอ่าศยัที่เดินทางสะดวกและ
ช่วยลดเวลาในการเดินทาง ท าให้โครงการของบริษัทยงัคงเป็นที่ต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ และจากปัจจยัเสี่ยงดงักลา่ว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย บริษัทจึงทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาด การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายตา่งๆ และการวางแผนการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ เพื่อรักษา
ไว้ซึง่ความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั และเพื่อบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเปา้หมาย เช่น แผนงานในการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีในระยะยาวกบัสมาชิกอนนัดา (หรือ Ananda  Member Club)  แผนการพฒันาคณุภาพของโครงการคอนโดมิเนียม
และโครงการบ้านจดัสรร นอกจากนี ้บริษัทยงัคงพฒันาการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายอยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย     

 
2. ความเสี่ยงจากการจดัหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

จากสถานการณ์ปัจจุบนัที่สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้ ท าให้เกิดการแข่งขนัในการซือ้ที่ดินของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเฉพาะพืน้ที่ที่อยู่ในท าเลใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยบริษัทมีนโยบายการไม่ถือครองที่ดิน
เปลา่ก่อนการลงทนุอนัเป็นภาระต้นทนุ อาจสง่ผลกระทบให้บริษัทมีความเสีย่งจากการจดัหาและจดัซือ้ที่ดินได้ไมเ่ป็นตาม
แผนธุรกิจ  และความเสี่ยงจากราคาที่ดินที่มีการปรับตวัสงูขึน้ เพื่อลดปัจจยัความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทมีการวางแผนการ
ลงทนุระยะยาวลว่งหน้า ซึ่งจะน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาท าเลและราคาที่เหมาะสมกบันายหน้าที่เป็นพนัธมิตรกบั
บริษัท ท าให้สามารถลดความเสี่ยงอนัเนื่องจากการไม่สามารถจดัหาที่ดินในท าเลและราคาที่สอดคล้องกับแผนงานทาง
ธุรกิจของบริษัทได้  

 
ส าหรับประเด็นความเสี่ยงจากการซือ้ที่ดินที่ไม่สามารถพฒันาโครงการได้ เนื่องจากติดข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย หรือ 
ต้นทุนส าหรับการพัฒนาโครงการนัน้ บริษัทได้ด าเนินการลดปัจจัยความเสี่ยงดงักล่าว โดยการจัดเตรียมบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการออกส ารวจตรวจสอบท่ีดินทกุแปลงก่อนที่เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน รวมถึงการรังวดั
สอบเขต หรือหากมีข้อสงสยัในประเด็นเร่ืองความกว้างเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นระเบียบ ข้อห้าม ของ
ทางราชการ ผงัเมือง แนวเวนคืนที่ดิน การเช่ือมทาง หรือประเด็นอื่นๆ บริษัทมีหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอค า
รับรองจากหนว่ยราชการตา่งๆ และจดัจ้างผู้ประเมินอิสระในการท าประเมินราคาที่ดิน  นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและ
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จดัซือ้ที่ดิน จะด าเนินการผา่นรูปแบบของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่ดิน
และการพฒันาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและข้อก าหนดของราชการ ด้านบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจ
ว่า บริษัทสามารถซือ้ที่ดินที่มีคุณภาพและราคาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจตามที่บริษัท
ก าหนดไว้ได้  
 
3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึน้ 

ค่าวสัดกุารก่อสร้างและค่าแรงงานถือเป็นต้นทนุการก่อสร้างที่ส าคญั หากราคาของวสัดกุารก่อสร้างหลกัเพิ่มขึน้หรือการ
ปรับอตัราคา่แรงงานขัน้ต ่าเพิ่มขึน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติอยา่งมีนยัส าคญั   

 
เพื่อป้องกนัและลดระดบัความเสี่ยงของความผนัผวนส าหรับปัจจยัดงักลา่ว บริษัทเดินหน้าสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่า
จนกลายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่าพนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอตัราการปรับ
ราคาต้นทุนก่อสร้างในอนาคตได้ และจากความร่วมมือของผู้จัดจ าหน่ายที่เป็นพนัธมิตรของบริษัท (หรือกลุ่มพนัธมิตร 
SHINRAI) บริษัทมั่นใจว่าเครือข่ายพันธมิตรดังกล่าวสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพภายใต้ราคา
มาตรฐานส าหรับต้นทนุการก่อสร้างที่บริษัทก าหนดไว้ 
 
ส าหรับปี 2559 บริษัทไม่มีผลกระทบจากนโยบายอตัราค่าแรงงานขัน้ต ่าและความผนัผวนของต้นทนุการก่อสร้างมากนกั  
เนื่องจากบริษัทมีการวา่จ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) 
 
4. ความเสี่ยงเร่ืองการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ 

ปัญหาการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานภาคกอ่สร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์   ซึง่ปัจจบุนับริษัทมี
โครงการระหวา่งก่อสร้างเป็นจ านวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกเป็นจ านวน
มาก จึงอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาที่มี
ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าด าเนินงานในโครงการของบริษัทได้อาจท าให้งานก่อสร้างของบริษัทล่าช้า  หรือไม่ได้
คณุภาพตามมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดไว้ ไมส่ามารถโอนบ้านและห้องชดุให้แก่ผู้ซือ้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
บริษัทลดปัจจยัเสี่ยงดงักลา่วด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจากระบบก่อสร้างเดิม (Conventional) มาเป็น
การก่อสร้างด้วยระบบชิน้ส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast) ท าให้ก่อสร้างได้เร็วขึน้และสามารถลดการใช้แรงงาน 
นอกจากนัน้ บริษัทยังคงสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้ รับเหมา (หรือกลุ่มพันธมิตร KAIZEN) ในการวางแผนและบริหาร
โครงการร่วมกนั เพื่อให้มัน่ใจได้วา่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้อยา่งตอ่เนื่องและสง่มอบงานได้ทนัตามก าหนด  
 
5. ความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือ  

 
ในการพฒันาโครงการแต่ละโครงการ จ านวนยนูิตจะถกูก าหนดให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจาก
ข้อมลูของการขายและการตลาดที่ได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด  อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความผนัผวนและการอนมุตัิสินเช่ือจากสถาบนัการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึน้  อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไป
ตามประมาณการ ท าให้อาจมีจ านวนยนูิตที่สร้างเสร็จเหลอืขายในบางขณะ  
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ทัง้นี ้บริษัทลดความเสี่ยงด้วยการบริหารสินค้าคงเหลอืให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ กลา่วคือ ในโครงการแนวราบประเภท
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะท าการพฒันาโครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การบริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ หากยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ บริษัทสามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทนัท่วงที หรือในกรณีที่
พฤติกรรมของกลุม่ลกูค้ามีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั บริษัทจะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกบัวิถีการด าเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนไปได้  ส าหรับโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทมีแนวทางการลดความเสีย่งจากการมียนูิตเหลือขาย โดยมุ่งเน้น
การท าวิจยั เชิงลึก เพื่อพฒันารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกั  
และเน้นการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในขณะนัน้ เพื่อกระตุ้นการตดัสนิใจซือ้ของ
กลุม่ลกูค้าอีกด้วย 

 
6. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าว  บริษัทมีการจัดตัง้
คณะท างานเพื่อดแูลความสอดคล้องกบักฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องจากการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนัอยา่งรอบคอบ รวมทัง้ที่จะประกาศใช้ในอนาคตอนัใกล้ ซึง่มีผลตอ่การพฒันาโครงการ  

 
ส าหรับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเข้าข่ายต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนมุตัิต่อส านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบนัการพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดลุพินิจของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และยงัไมม่ีข้อก าหนดเร่ืองการจดัท ามาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมอยา่งชดัเจน จึงท า
ให้บริษัทมีความเสี่ยงหากโครงการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบจากส านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับ
ความเห็นชอบลา่ช้ากวา่กรอบระยะเวลาที่วางไว้  

 
ในการจดัท ารายงานดงักลา่ว บริษัทว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาซึง่ขึน้ทะเบียนตอ่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้ด าเนินการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 รวมทัง้บริษัทได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทกุ
ประการ  
 

7. ความเสี่ยงจากการเข้าถงึแหล่งเงนิทุนจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงนิที่มีความเข้มงวด
มากขึน้ 
 

จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะหนีส้ินภาคครัวเรือนเพิ่มขึน้ สง่ผลให้สถาบนัการเงินมีความเข้มงวดในการพิจาณา
และอนมุตัิสนิเช่ือส าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) และสนิเช่ือส าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) มากขึน้ 
 
ส าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) อาจส่งผลกระทบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกนัความ
เสี่ยงที่อาจจะขึน้ด้วยการสร้างความน่าเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดยอ้างอิงผลการด าเนินการที่แข็งแกร่งและการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของบริษัท การบริหารสดัส่วนหนีส้ิน้รวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน  2:1 เท่า เพื่อบริหารจดัการเงินทนุให้มี
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ประสิทธิภาพและมีต้นทนุทางการเงินที่เหมาะสม และบริษัทมีเงินทนุและวงเงินสินเช่ือที่เพียงพอส าหรับการขยายตวัทาง
ธุรกิจ ตลอดจนมีสถาบนัการเงินท่ีเป็นพนัธมิตรที่พร้อมให้การสนบัสนนุสนิเช่ือส าหรับการพฒันาโครงการของบริษัท  
 
ในสว่นของสินเช่ือส าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) อาจได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนมุตัิสินเช่ือมากขึน้ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากลกูค้าที่ซือ้อยู่อาศยัจ าเป็นต้องอาศยัการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
ดงันัน้ หลกัเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เป็นปัจจัยส าคญัที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ทัง้นี ้สดัส่วนการ
ปฏิเสธสนิเช่ือให้กบัลกูค้ารายยอ่ย ส าหรับการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ มีอตัราสว่นเพิ่มขึน้  ทัง้นี ้ในสว่นของประเด็นความเสี่ยง
จากการปฎิเสธสินเช่ือของสถาบนัการเงิน  บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จึงวางแผนบริหารความเสี่ยงการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ลกูค้าในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินก่อนครบก าหนดการโอนลว่งหน้าอยา่งน้อย 6 เดือน โดยบริษัท
ได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ 
สนบัสนุนให้ลกูค้าให้ได้รับสินเช่ืออย่างรวดเร็วทัง้นี ้บริษัทยงัได้ก าหนดกระบวนการในการน าห้องชุดจากการถูกปฏิเสธ
สนิเช่ือดงักลา่วกลบัมาขายใหมใ่ห้กบัลกูค้าที่ยงัคงมีความต้องการห้องชดุของโครงการตอ่ไป 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์หลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีในงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 12,059.85 ล้านบาท และมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มลูคา่ (ล้านบาท) 

ต้นทนุท่ีดิน 7,188.78 

งานระหวา่งก่อสร้าง 4,545.57 

คา่บริหารโครงการ 350.65 

ต้นทนุดอกเบีย้ 313.54 

หกัปรับลดเป็นมลูคา่สุทธิ (46.46) 

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12,352.08 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์คงเหลอืสทุธิตามบญัชีในโครงการเพื่อขาย ดงันี ้

ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 

ต้นทุนตามบัญชี 
(สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 59 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

1 ไอดีโอ สาทร ทา่พระ อาคารชดุพกัอาศยั 419.83 

ANAN 

ไมมี่ภาระผกูพนั 
 

2 ไอดีโอ วฒุากาศ อาคารชดุพกัอาศยั 82.30 

3 ไอดีโอ โมบิ  
จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ อาคารชดุพกัอาศยั 184.10 

4 ไอดีโอ คิว ราชเทวี อาคารชดุพกัอาศยั 18.59 

5 ไอดีโอ โมบิ  
วงศ์สวา่ง-  อินเตอร์เชนจ์ อาคารชดุพกัอาศยั 806.08 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนัการเงิน 
6 ไอดีโอ สขุมุวิท 115 อาคารชดุพกัอาศยั 1,312.56 

7 ไอดีโอ โมบิ  
สขุมุวิท-อีสท์เกต อาคารชดุพกัอาศยั 737.62 

ไมมี่ภาระผกูพนั 
 8 อาร์เด้น ลาดพร้าว 71 ทาวน์เฮ้าส์ 194.98 

9 อาร์เด้น พระราม 3 ทาวน์เฮ้าส ์ 298.76 

10 Ashton Residence 41 อาคารชดุพกัอาศยั 947.66 
 
 
 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนัการเงิน 

11 อาร์เด้น พฒันาการ โครงการบ้านจดัสรร 
และทาวน์เฮ้าส์ 1,008.61 

 
 
 
ANAN 
 
 
 
 

 
ไมมี่ภาระผกูพนั 

 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั

การเงิน 

12 อาคารชดุพกัอาศยั 
(โครงการใหม)่  อาคารชดุพกัอาศยั 

193.88 
 

 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

13 บ้านจดัสรร 
 (โครงการใหม)่  อาคารชดุพกัอาศยั 201.66 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั

การเงิน 



 

 
บริษัท  อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั(มหาชน) 

 

 หน้า 37 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 

ต้นทุนตามบัญชี 
(สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 59 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

14 บ้านจดัสรร (โครงการใหม)่  โครงการบ้านจดัสรร 192.64  
ANAN 

 
 
 
 
 
 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนัการเงิน 

15 บ้านจดัสรร (โครงการใหม)่  โครงการบ้านจดัสรร 452.83 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนัการเงิน 

16 ยนิูโอ จรัญฯ3 อาคารชดุพกัอาศยั 715.31 

HELIX จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนัการเงิน 

17 ยนิูโอ สขุมุวิท 72 อาคารชดุพกัอาศยั 795.36 

18 เวนิโอ สขุมุวิท10 อาคารชดุพกัอาศยั 307.42 

19 ยนิูโอ พระราม2-ทา่ข้าม อาคารชดุพกัอาศยั 241.86 

20 ยนิูโอ เอช ติวานนท์ อาคารชดุพกัอาศยั 157.70 

21 ยนิูโอ รามค าแหง-เสรีไทย อาคารชดุพกัอาศยั 220.51 

22 บ้านจดัสรร (โครงการใหม)่  โครงการบ้านจดัสรร 270.60 

23 ไวกิกิ ชอร์  โครงการบ้านจดัสรร 21.08 

ADO, BN ไมมี่ภาระผกูพนั 
 

24 มลัดีฟ บีช โครงการบ้านจดัสรร 57.31 

25 บาหลี บีช โครงการบ้านจดัสรร 506.22 

26 จาวา เบย์ โครงการบ้านจดัสรร 191.28 

27 JV-CO1 อาคารชดุพกัอาศยั 434.86 JV-CO1 
จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนัการเงิน 

28 ADC-JV2 อาคารชดุพกัอาศยั 840.65 ADC-JV2 

29 ADC-JV6 อาคารชดุพกัอาศยั 538.29 ADC-JV6 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 30 โครงการในอนาคต อาคารชดุพกัอาศยั 1.53 ANAN 

รวม 12,352.08  

 
2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีดงันี ้

 
ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  
(ล้านบาท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

อาคารส านกังานให้เชา่ 323.33 (44.25) (11.51) 267.57 

รวม 323.33 (44.25) (11.51) 267.57 

 
3. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีดงันี ้

 กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ บริษัทและบริษัทยอ่ย 201.15 ไมมี่ 

อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 397.06 ไมมี่ 

อปุกรณ์ บริษัทและบริษัทยอ่ย 78.75 ไมมี่ 

เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัทและบริษัทยอ่ย 105.33 ไมมี่ 

ยานพาหนะ สถาบนัการเงิน 29.78 เชา่ซือ้รถยนต์และรถตู้   

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้และก่อสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 90.43 ไมมี่ 

รวม 902.50  
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4. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  (ล้านบาท) 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 140.15 

คา่สิทธิรอตดับญัช ี 0.48 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 45.05 

รวม 185.68 

 

5. เคร่ืองหมายบริการที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

1  
บริษัท 36 20 พ.ค. 57 - 19 พ.ค. 67 

2 
 บริษัท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

3 
 บริษัท 36 

4 

 บริษัท 36 

5 
 บริษัท 36 

6 
 บริษัท 36 14 มิ.ย. 50 - 13 มิ.ย. 60 

7 
 บริษัท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

8 
 บริษัท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

9 
 บริษัท 36 

10 
 บริษัท 36 9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66 
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ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

11  บริษัท 36 

12 
 บริษัท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

13 
 บริษัท 36 

14 
 บริษัท 36 

15 

 บริษัท 36 

16 
 บริษัท 36 

17 

 บริษัท 36 

18 
 บริษัท 36 26 พ.ค. 57 - 25 พ.ค. 67 

19 
 บริษัท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

20 
 

บริษัท เฮลกิซ์ จ ากดั 37 9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66 

21 

 

บริษัท  บลเูด็ด จ ากดั 40 11 ส.ค. 53 - 10 ส.ค.63 

22 
 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 41 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 
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หมายเหต ุ จ าพวกสนิค้าตามพระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2543  ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
- สนิค้าจ าพวกท่ี 36 หมายถึง บริการจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
- สนิค้าจ าพวกที่ 37 หมายถึง บริการรับเหมาก่อสร้าง 

- สนิค้าจ าพวกท่ี 40 หมายถึง บริการสโมสรออกก าลงักายสถานบริการด้านกีฬา 

- สนิค้าจ าพวกท่ี 41 หมายถึง บริการ สนามกีฬา สนามบริการด้านกีฬา 

 

4.2   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฎในข้อ 6.2 โดยมีนโยบายการลงทนุ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

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

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทนุ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นและมีเงินลงทนุในบริษัท 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 ที่มีศกัยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 บริษัทจะส่งตวัแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว จ านวนกรรมการที่สง่เข้าเป็น 
จะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น  หรือหากไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
โดยมีเหตผุลอนัสมควร 

 การลงทุนร่วมกันกับพันธมิตรทางการเงิน (Financial investor) หรือพันธมิตรกลยุทธ์ (Strategic investor) บริษัท
จะต้องเป็นผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทร่วมลงทนุนัน้ๆ ตามสดัสว่นการถือหุ้นและการลงทนุ โดยบริษัทก าหนดไว้วา่มลูค่า
เงินลงทุนในธุรกิจหลักทัง้หมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วรวมกับส่วนเกิน 
(สว่นลด) มลูคา่หุ้นของบริษัท  

 บริษัทจะลงทนุในธุรกิจที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัทัง้หมดรวมกนัได้ไมเ่กินกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วรวม
กบัสว่นเกิน (สว่นลด) มลูคา่หุ้นของบริษัท 

 การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไม่วา่จะเป็นการลงทนุใหม่ หรือลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกั 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 
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 การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไม่วา่จะเป็นการลงทนุใหม่ หรือลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการท่ีมิใช่ธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ และการช่วยเหลอืทางการเงินจะต้องผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญภายนอก บริษัทจะต้องด าเนินการ
จดัหาจดัจ้างมาให้ 

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

 

เพิ่มข้อมลู
หลกัทรัพย์ 
ADO 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึง่เป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยงัไม่สิน้สดุ และเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบ
ตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปีบญัชี 31 ธันวาคม 2559 มี
จ านวน 1 คดี ซึง่เป็นคดีที่เกิดขึน้ในปี 2557 และตอ่เนื่องมาจนถึงปี 2559 สรุปได้ดงันี ้

คดีศาลแพ่ง หมายเลขด าที่ 1860/2557 ขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนนิติกรรม การจดทะเบียนซือ้ขายที่ดิน ทนุทรัพย์ 
870,325,000 บาท 
 สืบเนื่องจากบริษัทได้จดทะเบียนซือ้ที่ดินรวม  3 โฉนด เนือ้ที่ทัง้สิน้ประมาณ 5-3-63 ไร่ โดยชอบและถูกต้องตาม

กฎหมายจากผู้จดัการมรดก  

 โจทก์ได้ฟ้องข้อหาหรือฐานความผิดขอเรียกทรัพย์มรดกคืนจากบคุคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้  โดยได้ยื่นฟ้องผู้จดัการ
มรดก 2 คน เป็นจ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 บริษัทร่วมค้าเป็นจ าเลยที่ 3 และธนาคารแหง่หนึง่เป็นจ าเลยที่ 4  

 โจทก์ขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนซือ้ขายที่ดินแปลงดงักลา่ว ระหวา่งจ าเลยที่ 1 และที ่2 
กบัจ าเลยที่ 3 และขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนจ านองที่ดิน ระหวา่งจ าเลยที่ 3 กบัจ าเลยที่ 4  

 ศาลชัน้ต้นอา่นค าพิพากษา เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2558 พิพากษายกฟอ้งโจทก์  

 โจทก์ยื่นอทุธรณ์ และศาลอทุธรณ์มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาตามศาลชัน้ต้น เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

 โจทก์ยื่นฎีกา และจ าเลยได้ยื่นขอขยายระยะเวลาในการแก้ฎีกาถึงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560    

 ที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นว่า บริษัทมีโอกาสชนะคดีทัง้สามศาล เนื่องด้วยข้อเท็จจริงมีพยานหลกัฐานท่ีแสดง
อย่างชดัเจนว่าที่ดินท่ีท าการซือ้ขายกนันัน้กระท าโดยถกูต้องและชอบตามกระบวนการของกฎหมาย  และก่อนมีการ
ท าธุรกรรมซือ้ขายที่ดินแปลงนี ้ทีมกฎหมายของผู้ซือ้ได้มีการตรวจสอบสารบบท่ีดิน ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องและ
นิติกรรมการจดทะเบียนซึง่ถกูต้องและสามารถกระท าการซือ้ขายได้  

 นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ รับโอนโดยสจุริต เสียคา่ตอบแทนและจดทะเบียนสทิธิโดยสจุริตแล้ว โดยโจทก์ซึง่ใช้สทิธิใน
การฟอ้งร้องคดีนีน้ัน้ ไมม่ีสทิธิในท่ีดินมาตัง้แตต้่นและใช้สทิธิโดยไมส่จุริตน าคดีมาฟอ้งจ าเลยทัง้สี่  

 หากในกรณีที่บริษัทแพ้คดี บริษัทสามารถใช้สิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ รับโอนโดยสจุริต  และเสียค่าตอบแทน
เรียกร้องคา่ที่ดิน รวมทัง้คา่เสยีหายทัง้หมดจากผู้จดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินดงักลา่วได้  
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

สญัลกัษณ์ : ANAN 

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 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ชัน้ 11 ถนนพระรามสี ่แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์ : (662) 056-2222 โทรสาร : (662) 056-2332 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideocondo.com/
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6.2   นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 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 
บริเวณสนามบิน
สวุรรณภมิู 

สามญั 5 431,196,281 431,196,279 100.00 

2. บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทคอนโดมิเนียม
ติดสถานีระบบขนสง่
มวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

สามญั 5 60,000,000 59,999,998 100.00 

3. บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทบ้านจดัสรร 
บริเวณสนามบิน
สวุรรณภมิู 

สามญั 100 7,000,000 6,999,998/1 

 

100.00 

4. บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2655-1177 โทรสาร 0-2317-1100 

ให้บริการเป็นตวัแทน
ในการซือ้ขายห้องชดุ
พร้อมทัง้จดัหาผู้ เชา่
ห้องชดุ 

สามญั 100 40,000 39,998 100.00 

5. บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 ให้บริการรับจ้างบริหาร
โครงการแก่นิติบคุคล
บ้านจดัสรร และนิติ
บคุคลอาคารชดุ 

สามญั 100 10,000 9,998 99.98 

6. บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

รับเหมาก่อสร้าง สามญั 100 1,922,000 1,921,998 100.00 

 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

7. บริษัท เอเอช – เอสพีวี1 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 100 1,000 998 99.80 

8. บริษัท เจวี – โค 1 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 998 99.80 

9. บริษัท เอดีซี – เจวี 2 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 998 99.80 

10. บริษัท เอดีซี – เจวี 5 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 997 99.70 

11. บริษัท เอดีซี – เจวี 6 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 997 99.70 

12. บริษัท เอดีซี – เจวี 7 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 997 99.70 

13. บริษัท เอดีซี – เจวี 8 จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 997 99.70 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

14. บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

รับท าสื่อโฆษณา สามญั 100 1,000 998 99.80 

15. 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 2,329,998 100.00 

16. บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

ให้บริการเชา่
สนามแข่งรถ ช่ือวา่ 

สนามพีระ เซอร์กิต ใกล้
เมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบรีุ 

สามญั 100 450,000 449,998 100.00 

17. บริษัท พีระ คาร์ท  จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

ให้บริการเชา่
สนามแข่งรถโก-คาร์ท 

สามญั 100 365,000 179,998/2 49.31 

บริษัทร่วม       

1.  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-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 

กิจกำรร่วมค้ำ       

1. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 9,000,000 4,589,999 51.00 

2. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ ากดั 

99/4 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

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

 

 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

3. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

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

4. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยา่น จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 10,000,000 5,099,999 51.00 

5. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 6,250,000 3,187,499 51.00 

6. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 4,000,000 2,039,999 51.00 

7. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 6,000,000 3,059,999 51.00 

8. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 3,500,000 1,784,999 51.00 

9. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทา่พระ จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 4,250,000 2,167,499 51.00 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มลูคา่หุ้น 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือครอง 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

10. บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 2,604,050 2,578,049 99.00 

11. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

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

12. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 9,500,000 4,844,999 51.00 

13. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อดุมสขุ จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 4,500,000 2,294,999 51.00 

14. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย 
จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 4,500,000 2,294,999 51.00 

15. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า 
จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 510 51.00 

16. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอร่ีโมนเูม้น 
จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 14 ซอยหมูบ้่านวินด์มิลล์ ถนนบาง
นา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 100 1,000 510 51.00 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ  :  /1  บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จ านวน 
6,999,998 หุ้น หรือร้อยละ 100.00  

               /2  บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 179,998 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 

 
 

6.3  บุคคลอ้ำงองิอื่นๆ    

 นำยทะเบียน 
1. ตรำสำรทุน (หุ้นสำมัญ)  

 บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 
  เลขที่ 93  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์  0-2009-9999   โทรสาร 0-2009-9991 

2. ตรำสำรหนี ้

ชื่อหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ นำยทะเบียน 

 หุ้นกู้   

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

(ANAN175A) 

ธ น า ค า ก รุ ง ไท ย  จ า กั ด 
(มหาชน) 
  เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศพัท์ 0-2298-0821  
             ตอ่ 120, 123    

โทรสาร 0-2298-0835 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
เลขที่  44  ถนนหลังสวน 

แขวงลุมพิ นี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2638-8000    

โทรสาร 0-2657-3333 
 

2. หุ้ นกู้ บ ริษั ท  อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 
2561 (ANAN185A) 

- 

3. หุ้ นกู้ บ ริษั ท  อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอน 
พ.ศ. 2560 (ANAN170A)  

- 

4. หุ้ นกู้ บ ริษั ท  อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอน 
พ.ศ. 2562  (ANAN190A) 

- 

5. หุ้ นกู้ บ ริษั ท  อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอน 
พ.ศ. 2564 (ANAN210A) 

- 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 50 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มลีักษณะคล้ำยทุน   

1. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัท ซึ่งผู้ ออกหุ้ นกู้ มี สิท ธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่ อน
ก าหนด และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 

   (ANAN15PA) 

ธ น า ค า ก รุ ง ไท ย  จ า กั ด 
(มหาชน) 
  เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศพัท์ 0-2298-0821  
             ตอ่ 120, 123    

โทรสาร 0-2298-0835 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
เลขที่  44  ถนนหลังสวน 

แขวงลุมพิ นี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2638-8000    

โทรสาร 0-2657-3333 

2. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัท ซึ่งผู้ ออกหุ้ นกู้ มี สิท ธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่ อน
ก าหนด และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 

   (ANAN16PA) 

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2296-4788  

               0-2296-5004 
 

 ผู้สอบบัญช ี        

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90 
1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
3. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ  
4. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  
5. นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659   

 

 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 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

1. หลักทรัพย์ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

1.1 ตราสารทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทมีทนุจดทะเบยีนจ านวน 333,300,000 บาท เรียกช าระแล้ว 333,300,000 บาท  
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,333,000,000  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท 
 

1.2   ตราสารหนี ้

 หุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้และตราสารท่ียงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กินจ านวน 12,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึง่ จ านวน 5 ชุด รวมเป็นเงินทัง้สิน้  
9,000 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้  
/ การจ่ายดอกเบีย้ 

วนัท่ีออก / 
วนัครบก าหนด 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

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

(ANAN175A) 

ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

4,000 ล้าน 
 / 3 ปี 

ร้อยละ 5.40 บาท
ตอ่ปี 
/ จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

12 พ.ค. 57 / 
12 พ.ค. 60 

BBB- 
แนวโน้มคงที ่ 

(TRIS) 

2. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 
ครบก าหนดไถ่ถอน 
พ.ศ. 2561 

(ANAN185A) 

หุ้ นกู้ ชนิดระบุ ช่ือผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มี ป ร ะ กั น  แ ล ะ ไม่ มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

2,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 4.80 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

14 พ.ค. 58 / 
14 พ.ค. 61 

BBB- 
แนวโน้ม 
เชิงบวก  
(TRIS) 

3. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 
ชดุท่ี 1 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2560 

(ANAN17OA) 
 
 
 

หุ้ นกู้ ชนิดระบุ ช่ือผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มี ป ร ะ กั น  แ ล ะ ไม่ มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,000 ล้าน  
/ 1 ปี 

 

 

  

ร้อยละ 3.05 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 59 / 
6 ต.ค. 60 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้  
/ การจ่ายดอกเบีย้ 

วนัท่ีออก / 
วนัครบก าหนด 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

4. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 
ชดุท่ี 2 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2562 

(ANAN19OA) 

หุ้ นกู้ ชนิดระบุ ช่ือผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มี ป ร ะ กั น  แ ล ะ ไม่ มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

500 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.50 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 59 / 
6 ต.ค. 62 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

5. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 
ชดุท่ี 3 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2564 

(ANAN21OA) 

หุ้ นกู้ ชนิดระบุ ช่ือผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มี ป ร ะ กั น  แ ล ะ ไม่ มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 ล้าน  
/ 5 ปี 

ร้อยละ 4.00 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 59 / 
6 ต.ค. 64 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุท่ียงัไมค่รบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงิน
ที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกลุอื่นใดใน
วงเงินเทียบเทา่สกลุดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 1 ชดุ เป็น 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วนัท่ีออก  
 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

หุ้ น กู้ ด้ อ ย สิ ท ธิ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายทุน ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซึง่ผู้
ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนก าหนด และมี
สิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้
โดยไม่ มี เ ง่ือนไขใดๆ 
ของบริษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 
(ANAN15PA) 

หุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้
ถื อ  ประเภทด้อย
สิ ท ธิ ท่ี มี ลักษณ ะ
คล้ายทุน ช าระคืน
เงิ น ต้ น เพี ยงค รั ้ง
เดียว ไถ่ถอนเม่ื อ
เลิกบริษัท หรือเม่ือ
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ใช้สิทธิ
ไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ก่ อน
ก าหนดตามเง่ือนไข
ท่ี ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
ข้ อ ก า ห น ด สิ ท ธิ 
ทัง้นี  ้ผู้ ออกหุ้ นกู้ มี
สิทธิเล่ือนการช าระ
ดอกเบีย้ พร้อมกับ
สะสมดอกเบีย้ค้าง
ช าระไปช าระในวัน

1,000 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีท่ี 1 – 5 คงที่ 9.00%  
  ปีท่ี 6 – 25 เทา่กบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี 
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  0.25 % 

 ปีท่ี 26 – 50 เทา่กบั
ผลรวมของ (ก) อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial 
Credit Spread และ (ค)  
1.00 % 

 ตัง้แตปี่ท่ี 51 เทา่กบั
ผลรวมของ (ก) อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial 

19 ส.ค. 58  
 

BB แนวโน้ม 
เชิงบวก 
(TRIS) 
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ใด ๆ  ก็ ได้  โดยไม่
จ ากัดระยะ  เวลา
แล ะจ าน วน ค รั ้ง
ตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้ แต่เพียงผู้
เดียว ไม่ มีประกัน 
ไม่แปลงสภาพ และ
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

Credit Spread และ (ค) 
1.50% 

โดยท่ี อตัราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการ
ก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ 
และ Initial Credit Spread 
จะเทา่กบั ร้อยละ 6.63 ตอ่ปี 

หุ้ น กู้ ด้ อ ย สิ ท ธิ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายทุนไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัทซึ่งผู้
ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้
โดยไม่ มี เ ง่ือนไขใดๆ 
ของบริษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 
(ANAN16PA) 

หุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้
ถื อ  ประเภทด้อย
สิ ท ธิ ท่ี มี ลักษณ ะ
คล้ายทุน ช าระคืน
เงิ น ต้ น เพี ยงค รั ้ง
เดียว ไถ่ถอนเม่ื อ
เลิกบริษัท หรือเม่ือ
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ใช้สิทธิ
ไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ก่ อน
ก าหนดตามเง่ือนไข
ท่ี ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
ข้ อ ก า ห น ด สิ ท ธิ 
ทัง้นี  ้ผู้ ออกหุ้ นกู้ มี
สิทธิเล่ือนการช าระ
ดอกเบีย้ พร้อมกับ
สะสมดอกเบีย้ค้าง
ช าระไปช าระในวัน
ใด ๆ  ก็ ได้  โดยไม่
จ ากัดระยะ  เวลา
แล ะจ าน วน ค รั ้ง
ตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้ แต่เพียงผู้
เดียว ไม่ มีประกัน 
ไม่แปลงสภาพ และ
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,000 ล้าน 
 / ไม่มี
ก าหนด 

 ปีท่ี 1 – 5 คงที่ 8.50%  
 ปีท่ี 6 – 25 เท่ากบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี 
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  0.25 % 

 ปีท่ี 26 เทา่กบัผลรวมของ 
(ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี 
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 โดยท่ี อตัราดอกเบีย้จะ
ปรับทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิง
จากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 5 ปี 
ณ สิน้สดุวนัท าการของ
สองวนัท าการก่อนวนัปรับ
อตัราดอกเบีย้ และ Initial 
Credit Spread จะเท่ากบั 
ร้อยละ 7.01 ตอ่ปี 

12 พ.ค. 59  
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 
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 ตั๋วแลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทไมม่ีมีตัว๋แลกเงินท่ีไมค่รบก าหนดไถ่ถอน  

 

2. ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ วนัท่ี 26 สงิหาคม 2559 มีดงันี ้ 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่เรืองกฤตยา 1,836,015,400 55.09 
 1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา  (1,670,998,400 หุ้น หรือร้อยละ 50.13)   
 1.2 น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา    (86,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.60)       
 1.3 น.ส.ณฐัวิภา เรืองก-ฤตยา      (77,250,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.32)   
 1.4 น.ส.มลลกิา เรืองกฤตยา            (828,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.03)   
 1.5 นายณฐัดนยั เรืองกฤตยา           (438,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.01)   

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 106,463,500 3.19 
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 96,363,700 2.89 
4. หมอ่มหลวงกมลสวสัดิ์ วิสทุธิ 80,000,000 2.40 
5. กองทนุเปิด เค 20 ซีเลค็ท์หุ้นระยะยาวปันผล 64,222,400 1.93 
6. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั 
40,056,800 1.20 

7. นายพีรนาถ โชควฒันา 38,169,700 1.15 
8. กองทนุเปิด กรุงไทย ซเีลค็ทีฟ อิควิตี ้ฟันด์ 37,216,700 1.12 
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 28,762,250 0.86 
10. น.ส.สพุตัรา ติรกานนัท์ 28,104,500 0.84 

รวม 2,355,374,950 70.67 
 

หมายเหต ุ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  เป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจโดยการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่
เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ ถือ NVDR ดงักลา่วจะ
ได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่น าไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Delisting)  ดงันัน้  หากมีการน าหุ้นของ
บริษัทไปออก NVDR  เป็นจ านวนมาก จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงก็จะลดลง สง่ผลให้สทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นราย
อื่นเพิ่มขึน้ อนึ่ง จ านวนหุ้นของบริษัทที่น าไปออก NVDR นัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ www.set.or.th/nvdr/ 

 
 
 
 

http://setsmart.asiaplus.co.th/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b9%80%e0%b8%84+20+%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5&txtHolderType=+
http://setsmart.asiaplus.co.th/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2+%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94+(%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99)-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%a1+%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97+%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2+%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94&txtHolderType=+
http://setsmart.asiaplus.co.th/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2+%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94+(%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99)-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%a1+%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97+%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2+%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2+%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94&txtHolderType=+
http://setsmart.asiaplus.co.th/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%96&txtLastname=%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2&txtHolderType=+
http://setsmart.asiaplus.co.th/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2+%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%9f+%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89+%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c&txtHolderType=+
http://setsmart.asiaplus.co.th/shareholder.html?isPartOfName=false&hidAction=go&txtFirstname=&txtLastname=STATE+STREET+BANK+AND+TRUST+COMPANY+FOR+CANADA&txtHolderType=+
http://www.set.or.th/
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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 านึงถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การส ารอง
เงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 
ตัง้แตบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อปี 2555 บริษัทมีประวตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ผลประกอบการ ก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ (พนับาท) อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) วนัท่ีจ่าย 
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559 504,103 0.040 9 ก.ย. 59 
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2558 1,176,481 0.068 12 พ.ค. 59 
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558 282,693 0.032 10 ก.ย. 58 
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2557 736,681 0.068 8 พ.ค. 58 
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2557 217,960 0.030 12 ก.ย. 57 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556 174,180 0.050 6 พ.ค. 57 
 

 บริษัทย่อย 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด   

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีจ้ะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและก าไรสะสมประกอบการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ 
 

 บริษัทย่อยอื่นๆ   

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

8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายชานนท์  เรืองกฤตยา 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายธัญลกัษณ์  นนัท์ธนาวรสิริ 

 

ส านกัตรวจสอบภายใน 
นายชชัวาลย์ อปุนิ 

เลขานกุารบริษัท 
นางสวุรรณา วานิชสมบตั ิ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี  
สายงานการลงทุน 

นายเสริมศกัดิ ์ขวญัพ่วง 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

นายเทด็ โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน์ 

กรรมการผู้จัดการ 
สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร 
นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานการเงนิ 

นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาองค์กร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานควบคุมการผลิต 
นายสนัทดั ณฎัฐากลุ 

กรรมการผู้จัดการ 
สายงานธุรกิจคอนโดมเินียม 

นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา 

ผู้บริหารสูงสุดประจ า 
ส านักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นายเริงชยั อิงคภากร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี  
สายงานพฒันากลยุทธ์ 
ดร.จอร์น เลสลี่ มิลลาร์ 
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โครงสร้างการจดัการในระดบันโยบายของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร   
 
1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

5. นายฉตัรชยั บนุนาค  กรรมการ  

6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ   

7. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการ  

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการ  
 

โดยมีนางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 
 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณา ก าหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจดัการจดัท า และมีการทบทวนอยา่งน้อยทกุปี 

3. ก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบุคคล
ใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทยอ่ย น าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมาใช้  

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

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบาย
ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็น
ธรรม 

9. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอเพื่อ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท  รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ บริหารดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

14. จดัให้มีและติดตามระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่งที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงินและการ
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกปอ้งดแูลรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

15. จดัให้มีนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
เพื่อความโปร่งใสและปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน และให้
ความส าคญักบัการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญั โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู่ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้
เสยีโดยรวม 

17. จดัให้มีนโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้
ความส าคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ปฎิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

19. จดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 
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20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ บริหาร เพื่อ
สง่เสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดบัมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทัง้
ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล   

 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ) 
อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิไว้ 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน  
ช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ 
นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมอืช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 

อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และมติ              
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่รวมถึงการอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 - การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ วิสยัทัศน์ และหรือ พันธกิจ รวมทัง้ค่านิยม เพื่อเป็นเป้าหมาย หรือแนวทาง
ปฏิบตัิงานร่วมกนัส าหรับทกุคนในองค์กร  
 - การก ากบัดแูลและพฒันาระบบบริหารความเสีย่ง 
 - โครงสร้างองค์กร เปา้ประสงค์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย   
 - แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจ าปี    
   - การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้    
 - งบประมาณในการจดัซือ้ที่ดิน 
 - งบประมาณการลงทนุในโครงการตา่งๆ เช่น ต้นทนุ รายรับ และก าไรขัน้ต้น เป็นต้น 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการตรวจสอบ (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560) 
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โดยนายวิบลูย์ รัศมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ภาวะการณ์ 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสทิธา ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายเริงชยั อิงคภากร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมีนายรชฎ นนัทขว้าง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. อ านาจ 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้ บริหาร เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัท เพื่อชีแ้จงข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเข้าร่วมการประชมุกบัคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง ส าหรับความเสี่ยงและการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งเห็นควร ทัง้นีใ้ห้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอ
ข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

1.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะท างานเพื่อประเมินและติดตามความเสีย่งในทกุๆ ด้าน 
เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบก าหนดในกฎบตัรนี ้หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ซึ่ง

ครอบคลมุความเสีย่งประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั ได้แก่  
1. ความเสีย่งขององค์กรในภาพรวม (Corporate Risk)  
2. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
3. ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 
4. ความเสีย่งด้านตลาด (Marketing Risk) 
5. ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk)  
6. ความเสีย่งด้านกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
7. ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk)   
8. ความเสีย่งด้านโครงการลงทนุ (Project Risk) 
9. ความเสีย่งด้านอื่นๆ เป็นต้น 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ และอนมุตัิคูม่ือการบริหารความเสีย่งให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความ
เสีย่งที่ก าหนด 

2.3 ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ รวมทัง้ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผลความคืบหน้าอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งได้รับการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

2.4 สือ่สารกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญั 

2.5 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งที่มีความส าคญั  
 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 6 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. นายฉตัรชยั บนุนาค กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมทัง้ก าหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัทและหลกัเกณฑ์ ในเร่ืองการขึน้เงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจ าปี และ
คา่ตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท  

3. พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจ าปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

4. พิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจ าสายงาน กรรมการผู้จดัการสาย
งานธุรกิจบ้านจดัสรร และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 

 
5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

1. ก ากบัดแูลให้องค์กรมกีารด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่ก าหนด 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและสร้างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมขององค์กรโดยใช้การ
สือ่ความไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ  

3. ดแูลการด าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

4. ทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ข้อบงัคบั คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน เพื่อให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานที่
เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการในรายงานประจ าปี 



 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 64 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัท สูส่าธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมลูการก ากบัดแูลกิจการทาง
เว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต 

 

6. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการบริหาร  

3. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

4. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง กรรมการบริหาร   

5. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร กรรมการบริหาร   

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  
 
 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัท 

ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคับ หรือค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ  

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

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้ินหรือภาระผกูพนัใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท และมีระยะเวลาผกูพนัเกินกวา่ 1 ปี ทัง้นี ้ในสว่นของหนีส้นิหรือภาระผกูพนัใดๆ ให้รวมถึงสนิเช่ือโครงการท่ีบริษัท
ท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย 

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานในเร่ืองและภายในก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท ซึง่รวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตรมาส 

ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนท่ีก าหนดในค าสัง่นี ้จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
ประชมุในอนัท่ีจะสามารถด าเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

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

8. การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จ าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชุมเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้
ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้ 

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท  

 
 7. ผู้บริหาร  

ผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกนบัจากกรรมการผู้จดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการลงทนุ 

4. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการเงิน 

5. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานควบคมุการผลติ 

6. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 

7. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจบ้านจดัสรร 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

8. ดร.จอร์น เลสลี ่มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันากลยทุธ์ 

9. นายเทด็ โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานพฒันาธุรกิจ 

10.  ดร.รัชดา มนเทยีรวเิชียรฉาย Dean of Ananda Academy and Chief Learning Officer 

11.  นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจิสติกส์และคลงัสนิค้า 

12.  นายเริงชยั อิงคภากร ผู้บริหารสงูสดุ ประจ าส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินกิจการ และ /หรือ การ
บริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท  ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการ
ของบริษัทดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารก าหนด 

2. น าเสนอวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจดัท าเร่ืองดงักล่าวเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

3. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่กลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไมก่่อให้เกิดหนีส้ินหรือภาระผกูพนัใดๆ ที่
มีมลูค่าเกินกวา่ 50 ล้านบาท และมีระยะเวลาผกูพนัเกินกวา่ 1 ปี ทัง้นี ้ในสว่นของหนีส้ินหรือภาระผกูพนัใดๆ ให้รวมถึง
สนิเช่ือโครงการท่ีบริษัทท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย 

4. น าเสนอเร่ืองที่ส าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท  

6. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเร่ือง
ดงักลา่วเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีสว่นรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ พิจารณา
กลัน่กรองและหาข้อสรุป 

 

ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมส่ามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง อาจ
มีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท  หรือบริษัทยอ่ย
ของบริษัทได้ 

 
8. เลขานุการบริษัท 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2556 เมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2556 ได้มีมติ
อนุมตัิแต่งตัง้ นางสวุรรณา วานิชสมบตัิ เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีหน้าที่หลกัคือการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านที่
เก่ียวข้องกบักฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทที่
เก่ียวข้อง และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุ และข้อพึง
ปฏิบตัิที่ดี (Best Practices) รวมทัง้การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

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

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

8.2  การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2559 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 10/11 - - 2/2 1/1 - 1/1 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ 11/11 13/13 20/22 2/2 - - 1/1 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล 11/11 13/13 20/22 
 

2/2 - - 1/1 

4. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ 5/9 7/10 0/10 - - - 1/1 

5. นายนพพร เทพสทิธา 7/11 - 18/22 1/2 0/1 - 1/1 

6. นายฉตัรชยั บนุนาค 10/11 - - 2/2 - - 1/1 

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา 11/11 - - 2/2 1/1 32/35 1/1 

8. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ 10/11 - 22/22 - - 33/35 1/1 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 10/11 - - - - 34/35 1/1 

10. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง - - - - - 34/35 - 

11. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร - - - - - 35/35 - 

12. นายเริงชยั องิคภากร - - 21/22 - - - - 
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8.3  ค่าตอบแทน 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 กรรมการบริษัท 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) มากกว่าค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 
จ านวน 1,000,000 บาท 
 
โดยที่ปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ก าหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึง่แยกตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และคา่เบีย้ประชมุ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

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 2559 

        หน่วย : บาท 

ชื่อ ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

โบนัส รวม คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 1,800,000 50,000 - - 10,000 5,000 150,000 2,015,000 

2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสทิธิพนัธ์ 720,000 55,000 65,000 100,000 10,000 - 360,000 1,310,000 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล 600,000 55,000 65,000 100,000 10,000 - 150,000 980,000 

4. นายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ 500,000 25,000 35,000 - - - 150,000 710,000 

5. นายนพพร เทพสิทธา 600,000 35,000 - 90,000 5,000 - 150,000 880,000 

6. นายฉตัรชยั บนุนาค 600,000 50,000 - - 10,000 - - 660,000 

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

8. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 360,000 - - - - - - 360,000 

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

รวม 5,900,000 270,000 165,000 290,000 45,000 5,000 960,000 7,635,000 
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2559 
1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง ตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
2. นายวรพจน์ อชุุไพบูลย์วงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 11 กรกฎาคม 2559 และ

ลาออกจากกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 31 ตลุาคม 2559 
3. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ เข้ารับต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจบ้านจดัสรร  ตัง้แตว่นัที่ 7 มิถนุายน 2559 
4. ดร.จอร์น เลสลี ่มิลลาร์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันากลยทุธ์ ตัง้แตว่นัที่ 20 มิถนุายน 2559 
5. ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย เข้ารับต าแหน่ง Dean of Ananda Academy and Chief Learning Officer ตัง้แต่

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
6. นายนพพร เทพสทิธา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560  
7. นายฉตัรชยั บนุนาค ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 

 
 ผู้บริหาร 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 

 
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 กรรมการบริษัท 
ไมม่ี   

 ผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทนุให้ผู้บริหารของบริษัท รวม 11 ราย เป็นจ านวน 1,869,920.00 บาท 

 

8.4  จ านวนบุคลากร จ านวนบคุลากรในบริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (คน) ณ 31 ธันวาคม 2558 (คน) 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 627 741 

บริษัทย่อย   

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนติี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 234 211 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 83 86 

บริษัท เฮลกิซ์ จ ากดั 187 123 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 41 78 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 3 5 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 8 8 
รวม 1,183 1,252 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 12 60,655,845.00 

โบนสั 11 17,342,190.00 
คา่ใช้จ่ายในการปฏิบตังิาน (คา่น า้มนั คา่โทรศพัท์) 12 913,646.00 
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โดยบริษัทมีจ านวนบคุลากรแบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้ 
สายงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 (คน) ณ 31 ธันวาคม 2558 (คน) 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 217 203 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง  42 83 
ฝ่ายการเงิน 112 124 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 89 89 
ส านกังานบริหารและตรวจสอบภายใน 40 41 
ฝ่ายการลงทนุ 8 18 
ฝ่ายควบคมุการผลติ 119 183 

รวม 627 741 
 
ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 
ผลตอบแทนรวมของบคุลากรในบริษัททัง้หมด ได้แก่ เงินเดือนและโบนสัตามผลงาน  มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท ณ 31 ธันวาคม 2559 (บาท) ณ 31 ธันวาคม 2558 (บาท) 

เงินเดือน 474,668,989 403,416,463 

โบนสั 137,380,738 67,455,968 

คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตังิาน/1 23,195,238 18,231,597 

รวม 635,244,965 489,104,028 

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

 

การพัฒนาบุคลากร  

บริษัทมุง่มัน่ตัง้ใจพฒันาพนกังานให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพสงู เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ของ
ตนเองอยา่งสมบรูณ์ สามารถสง่มอบสนิค้าและบริการที่ดีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า และน าพาบริษัทไปสูอ่งค์กรแหง่ความเป็นเลิศ 
(High Performance Organization) โดยเน้นการพฒันาทกัษะการบริหารและความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (Leadership and 
Management Development) ประกอบกับการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management and 
Development) สร้างโอกาสให้พนกังานกลุ่มนีไ้ด้ก้าวหน้าในบริษัทอย่างเหมาะสม อนัน าสู่สร้างทีมงานที่มีผลงานเป็นเลิศ 
(High Performance Team) มีความพร้อมและมีศกัยภาพในการขบัเคลือ่นองค์กรไปข้างหน้าอยา่งไมห่ยดุนิ่ง  

ทัง้นีบ้ริษัทได้ปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้ให้กับพนกังาน (Learning Agility) ให้พนักงานหมัน่เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning and Development) ตามแนวคิด 70:20:10 มาประยกุต์ใช้ โดยร้อยละ 70 หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง (On the Job Training) เช่น การมอบหมายหน้าที่อื่นที่ท้าทายความสามารถ (Dual Job) ร้อยละ 20 หมายถึง การเรียนรู้
ผา่นสงัคมและคนรอบข้าง (Informal Learning) เช่น การสอนงาน (Coach) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของผู้บริหารและพนกังานไป
ให้เกินกวา่ขีดความสามารถของบคุคลนัน้ ๆ การเรียนรู้ผา่นระบบท่ีปรึกษา (Mentor System Program) เพื่อการพฒันาผู้น า
ใหม่ที่เข้าร่วมงานกับองค์กร เพื่อช่วยให้ผู้ บริหารใหม่ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างผลงานและ
ความส าเร็จให้กบัองค์กรได้ในระยะเวลาอนัสัน้ การแลกเปลีย่นความรู้กบัเพื่อนร่วมงาน (Knowledge Sharing) และร้อยละ 
10 มาจากการเรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) จากสถาบนัชัน้
น าทัง้ภายในและตา่งประเทศ เพื่อให้พนกังานสามารถเรียนรู้ได้จากทกุที่ทกุเวลา 
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9.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

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

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

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

1. ก าหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่ พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 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 าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็น
การลว่งหน้า 

4. ไมก่ระท าการอนัใดที่จะจ ากดัโอกาสการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษัทจะไม่ก าหนดเง่ือนไขที่ท าให้ยากต่อการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น แต่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งมีรูปแบบที่ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ตามท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า ซึง่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

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

6. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิ
ลงคะแนน และสทิธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค าถามใด ๆ ตอ่ที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้
ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในที่
ประชมุอยา่งเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม  
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7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอก หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นัน้ 

8. สนบัสนนุให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลงั 

9. สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่
ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมลูและขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยน าข้อมลูและขา่วสารตา่งๆ 
ตลอดจนรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุม
ลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาใน
การศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

11. การบนัทึกรายงานการประชมุ ให้บนัทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ 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 2559 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอน
สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้

1. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยบริษัทได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค าถามและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่ค าถาม
มาลว่งหน้า  

2. บริษัทเลอืกวนั เวลาที่เหมาะสม และสถานที่จดัประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทัง้รายยอ่ยหรือสถาบนัสามารถเดินทางมาร่วม
ประชุมได้อย่างสะดวก พร้อมทัง้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นที่มีการแยกวาระการประชุมอย่างชัดเจน มี
ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวัน
ประชุม  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

3. ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัททัง้หมด พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วมประชมุด้วย 
เพื่อพบปะและตอบค าถามที่เก่ียวข้อง  ไมเ่พิ่มหรือสลบัวาระการประชุม  บริษัทจดัหาตวัแทนจากส านกังานกฎหมาย
เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะและการนบัคะแนนเสียงตามที่ได้สนบัสนนุให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการบริษัท บริษัทก าหนดให้เป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคล และก่อนเร่ิมการ
ประชมุ บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ในระหวา่ง
การประชมุประธานในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามในแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอ   
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4. บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทัง้ข้อซกัถามในแต่ละวาระ
อย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงาน
ในเว็บไซต์ของบริษัท 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการและผู้บริหารจะดแูลการใช้เงินของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ
จึงก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนัตามหมวดที่ 1 ดงันี ้
1. ให้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวไทย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั 

2. ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนแบบหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

3. ก าหนดให้เปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุ้นแตล่ะประเภท (ถ้ามี) 

4. สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้า
มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท ได้ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ชดัเจน 
เป็นการลว่งหน้า เพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคล ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม ่โดยเผยแพร่ผา่น
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

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

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้าโดยให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ 

7. ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน โดยแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตัิและได้ก าหนดให้กรรมการทกุคน
และผู้ บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการ 

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

9. ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันอย่างชดัเจน อนัเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกบับุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน
การเข้าท ารายการ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขในรายการดงักลา่วต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้ส าหรับ
รายการดงักลา่วต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กบัราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท า
รายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
ในปี 2559 บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นชาวไทย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
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1. ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ 
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาอยา่ง
ชดัเจนเผยแพร่ในเว็บต์ของบริษัท ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
บคุคลเพื่อรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  นอกจากนีบ้ริษัทได้เสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้ นในการมอบฉันทะ  โดยแนบประวตัิไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น   และได้เผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มีการก าหนดเง่ือนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ
ส าหรับให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  ซึ่งแจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นที่ส่งพร้อมหนงัสือมอบฉันทะแบบที่
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ตามท้ายประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการค้า บริษัทไมจ่ ากดัสทิธิการเข้าร่วมประชมุส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย 

3. ในปี 2559 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนกังาน ที่เข้างานใหม่ ในเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อให้ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบตัิ  ส าหรับกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่จะยื่นรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
(แบบ 59-1) หรือเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ จะยื่นรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 
(แบบ 59-2) ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่
ปรากฎวา่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

4. ในปี 2559 มีผู้บริหารได้รับแตง่ตัง้ 3 ทา่น ซึง่ได้เปิดเผยรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่เก่ียวข้องตาม
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) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

3.1.5) บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

3.2) การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ภาครัฐ 

บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในสว่นงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้น
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได้ เช่น การพบปะพูดคยุในที่สาธารณะ
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 โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

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 าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ 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 โดยไม่มีการกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้า 
อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

3.4.4) จดัให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้
ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์
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 มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

3.5.2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนใน
เร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคุ้มคา่กบัมลูคา่เงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3.5.3) ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค้่าและคู่สญัญา ไมว่่าโดยทางตรง
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) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อ
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 และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินที่บริษัทเข้าไปด 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 ห้ามการติดสินบนไมว่่าจะอยู่
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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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสีย
กลุม่ตา่งๆ ของบริษัท เพื่อพฒันาไปสูอ่งค์กรแหง่ความความยัง่ยืน (Sustainable Organization) 
 
ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงเข้าแนวร่วมปฏิบตัิ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทกุฝ่ายเกิดความมัน่ใจยิ่งขึน้ว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี  คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนด 
“นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  โดยเน้นการปลกูจิตส านกึให้พนกังานและผู้บริหารทกุ
ระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริต รวมทัง้สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความโปร่งใส  และได้จัดตัง้
คณะท างานภายใต้ช่ือ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่” ขึน้ในเดือนสงิหาคม 2557 ทัง้นี ้
คณะท างานมีหน้าที่หลกัในการรับผิดชอบการก ากบัดแูล จดัท านโยบาย ก าหนดระเบียบปฎิบตัิงาน การสือ่สารภายในและ
ภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ก าหนด
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส ก าหนดขัน้ตอนการปฎิบตัิอยา่งเหมาะสมตอ่ความเสีย่งด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  
 
นอกจากนี ้ บริษัทได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการจัดท าหลกัเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้าน
การทจุริต  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการและการควบคมุภายในที่เก่ียวข้อง  รายงานเก่ียวกบั
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยง และให้
ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนัน้ โดยผู้บริหารจะน าค าแนะน าไปปฏิบตัิ 
ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายเกิดความมัน่ใจยิ่งขึน้วา่คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี 
 
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทนี ้ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ ยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด โดยก าหนดหลกัปฎิบตัิที่ส าคญั 
กลา่วคือ ห้ามการติดสนิบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไมว่่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้
ค ามั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or 
Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่สอ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่
ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ ซึง่บริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่นโยบายดงักลา่วจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในระยะยาว  ดงันี  ้

 ผู้ ถือหุ้น :-  ได้รับความมัน่ใจวา่เงินลงทนุทกุบาททกุสตางค์ได้รับผลตอบแทนอยา่งคุ้มคา่ 

 พนกังาน :- ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยัง

คณะกรรมการอิสระ 

 คูค้่า :-  ได้รับการคดัเลอืก ปฏิบตัิตามสญัญาข้อตกลง และประเมินผลอยา่งเป็นธรรม 

 ลกูค้า :-  ได้รับสนิค้าที่มีคณุภาพ  และบริการท่ีดี 
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 ผู้ รับเหมา :-  ได้รับการอ านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วย

จัดหาสินเช่ือ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามก าหนด  การตรวจรับงาน  และการจัด

เส้นทางล าเลยีงวสัดอุปุกรณ์เข้า - ออกในพืน้ท่ีก่อสร้าง 

 สงัคมและประเทศชาติ     :-   รัฐได้รับช าระเงินภาษีถกูต้อง เต็มเม็ดเต็มหนว่ย ในการน าเงินรายได้ภาษีไปบริหาร

ประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ

ซื่อสตัย์แก่พนกังานในองค์กรซึง่จะแผข่ยายไปยงัสงัคมในวงกว้าง 

 

นิยาม  
การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบในทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน าเสนอ หรือการให้ค ามัน่ว่าจะให้ การขอ หรือการ
เรียกร้อง ทัง้ที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ เพื่อให้ได้มาซึง่ประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ตอ่องค์กร ตนเอง หรือผู้ ที่เก่ียวข้อง 
 
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
หรือสนบัสนนุ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัของ
บริษัท และบริษัทในเครือ 
 
การน าไปปฏิบัติ 

บคุลากรทกุระดบัของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือรับสนิบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริต คอร์รัปชัน่ ในทกุรูปแบบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ ที่มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท ในเร่ืองที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทัง้ทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์แก่องค์กร 
ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม และบริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

4. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสีย่งต่อการเกิดทจุริตและคอร์รัปชัน่ บคุลากรทกุระดบัของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
และบริษัทในเครือ จะต้องปฏิบตัิโดยเฉพาะในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ด้วยความระมดัระวงั 
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4.1  การให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการ
ทจุริต การให้หรือรับสนิบนของกลุม่บริษัท 

4.2  การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท าในนามบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ แก่องค์กร
ใดๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม โดยต้องเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใสผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทที่ก าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตาม
และตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่เงินบริจาคไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

4.3  การให้เงินสนบัสนนุ ไมว่า่จะเป็นเงิน หรือทรัพย์สนิแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบช่ืุอบริษัท บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ โดยการให้การสนบัสนุนนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตาม
ระเบียบของบริษัท ที่ก าหนดไว้ และถกูต้องตามกฎหมาย 

4.4  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้ รวมถึงการติดต่องานกบัภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจน
บคุคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไมว่่าในประเทศ
หรือตา่งประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

4.5  บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบคุลากรทกุคนมีสทิธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึง
ตระหนกัที่จะไมด่ าเนินการหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ ของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
และบริษัทในเครือ ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอนัจะท าให้กลุม่บริษัทสญูเสยีความเป็นกลาง
หรือได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 

 
ข้อก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการทจุริต  โดยได้จดัท าแนวทางการปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of Conduct) 
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน (Executive and Employee Code of Conduct) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance Policy) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Internal Controls and 
Risk Management) นโยบายไม่รับของขวัญของก านัล (No Gift Policy) และระเบียบการปฎิบัติงานอื่นๆ ที่บริษัทจะ
ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่นี ้ยงัครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันา การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน
และการให้ผลตอบแทนพนกังาน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสือ่สารท าความเข้าใจกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิ
ตามได้อยา่งถกูต้องและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ   
 
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

บริษัทให้ความส าคญัแก่การสือ่สารภายในด้วยสือ่ตา่งๆ เช่น ระบบเครือขา่ยภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประกาศ และ
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทเพื่อปลกูฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนกังาน ผู้บริหาร 
เพื่อสร้างความตระหนกัต่อความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการแจ้งหรือรายงานการทุจริตและคอรรัปชั่นต่อผู้บริหาร นอกจากนี ้บริษัทได้
สื่อสารนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผู้ บ ริหาร และพนักงานทุกคน โดยก าหนดให้การ
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ด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
การกระท าทจุริต (Whistle-blowing Channels) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระท าทจุริต  ทัง้นี ้
รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ananda.co.th/ir/company/index.php) ภายใต้หัวข้อนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 
 
บริษัทจดัให้มีกิจกรรมประชาสมัพนัธ์เพื่อรณรงค์การตอ่ต้านทจุริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริต ไปยงั
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้รับรู้ -เข้าใจ- ปฎิบตัิ โดยเผยแพร่ไปยงัพนกังานทุกคน ผ่านทางอีเมล์ และอินทราเน็ตของ
บริษัท รวมถึงการเรียนรู้นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านเกมส์ปฐมนิเทศ ให้กับพนกังานใหม่ทันทีที่เร่ิมงาน ท าข่าว
ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการทจุริต โปสเตอร์และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ จดักิจกรรมตอบปัญหา
ชิงรางวลั การทดสอบความรู้ วดัความเข้าใจเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริต การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านทจุริต รวมถึงจดัให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 
การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง  

บริษัทให้ความส าคญัของกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อบง่ชีค้วามเสีย่งด้านการทจุริตที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น การยกัยอกทรัพย์ การทจุริตตอ่รายงานทางการเงิน และการทุจริตอื่นๆ โดยพิจารณาทัง้ในด้านโอกาส
เกิด และผลกระทบ เพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม กระบวนการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกันและค้นหารายการทุจริต 
ข้อผิดพลาดและการปฏิบตัิหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกนัความเสี่ยงเหลา่นัน้ โดยตวัอยา่งของการทจุริตใน
กระบวนการต่างๆ ของบริษัท เช่น การทุจริตด้านการเงิน การขาย  การตลาด การบริการอื่นๆ เงินสด และเอกสารส าคญั 
ตลอดจนการจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น  
 
ในการประเมินความเสีย่งของธุรกิจ บริษัทมีการก าหนดให้ประเมนิความเสีย่งด้านทจุริตของในทกุหนว่ยงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบคุวามเสี่ยงที่อาจเกิดการทจุริต ระดบัคะแนนของโอกาสเกิดและ
ผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ โดยผู้
ประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาความเสี่ยงจากลกัษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการด าเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม 
เง่ือนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และคู่มือประกอบนโยบายที่
เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่ระบวุิธีปฏิบตัิตามนโยบายแตล่ะเร่ืองอยา่งเฉพาะเจาะจง  
 
บริษัทมีขัน้ตอนการประเมินความเสีย่ง ดงันี ้

1. การระบคุวามเสีย่ง โดยหวัหน้าหนว่ยงานแตล่ะหนว่ยงานท าการระบคุวามเสีย่งด้านการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ 
2. การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ว่ามีผลกระทบต่อ

การบรรลวุตัถุประสงค์ต่อองค์กรอย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้จากความเสีย่ง 
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3. การวางแผนป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งท าการประเมินว่าการจดัการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถลด
โอกาสเกิดความเสีย่ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสีย่งได้ 

4. การบริหารความเสี่ยงหรือกิจกรรมควบคุม คือการน านโยบายหรือวิธีปฏิบตัิไปใช้ด าเนินการควบคมุ เช่น การอนุมตัิ 
การสอบทาน การกระทบยอด การแบง่แยกหน้าที่ เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเสีย่งได้มีการด าเนินการอยา่ง
เหมาะสมและทนัเวลา 

5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจดัการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและน าเสนอข้อมลูความเสี่ยงด้านทจุริต น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสีย่ง จดัล าดบัความเสี่ยง ก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในเร่ืองการบริหารความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุริต รวมถึง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
ตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 
กระบวนการด าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทให้ความส าคญัของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดย
วีธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนบัสนนุให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เนื่องและครบถ้วนทกุรายการ  
 
ส านกัตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมาย และข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
โดยส านกัตรวจสอบภายในมีการก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริต  
ดงันี ้
1. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานทัง้ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทใน

เครือที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด   

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต โดยท าการสอบทานกระบวนการท างานในแตล่ะ

ขัน้ตอนที่อาจพบจดุบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทจุริต เพื่อหาแนวทางการปอ้งกนัและ

ก าหนดเป็นหลกัปฏิบตัิ 

3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิ โดยการน าผลการสอบทานกระบวนการท างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิ น าความเห็น 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

ปฏิบตัิจากการพิจารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต ตลอดจนความเห็น

ของพนกังานทกุคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่ก าหนดไว้ โดยน าไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิ

และนโยบายที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการเกิดการทจุริต 
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4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้

น าเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายได้มีการน าไปปฏิบตัิจริงอยา่งทนัเวลา 

5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้ข้อปรับปรุงการปฏิบตัิ

และผลการปรับปรุง น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบท าการสอบ

ทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้องกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าไป

ปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายที่เก่ียวข้อง ให้มีการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัความผิดปกติในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในเร่ืองตา่งๆ โดยผา่นช่องการร้องเรียนที่บริษัทก าหนดไว้  โดยที่ 

การร้องเรียน หมายถึง การแจ้งเบาะแสถึงการกระท าใดๆ ที่ต้องสงสยัวา่เป็นการกระท าผิด เช่น การปฏิบตัิผิด
กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ฉ้อฉล ฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
การละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวนและด าเนินการ
อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

ผู้มีสทิธิร้องเรียน หมายถึง ผู้มีสว่นได้เสยีที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัหรือจรรยาบรรณ
ในการท าธุรกิจของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียที่ถกูกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั
หรือถกูเลอืกปฏิบตัิด้วยวิธีการอนัไมช่อบอนัเนื่องมาจากการท่ีตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมลู
หรือจะให้ข้อมลูช่วยเหลอืในขัน้ตอนการสบืสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่
ผู้ รับข้อร้องเรียน รวมไปถึง การฟ้องร้องคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยค าหรือการให้
ความร่วมมือใดๆ ตอ่บริษัท หนว่ยงานของรัฐหรือศาล 

ผู้มีสว่นได้เสยี หมายถึง ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องใกล้ชิดกบับริษัท เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจาก
การด าเนินงานของบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง ผู้ ถือหุ้ น 
หรือนกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่สงัคมหรือภาครัฐ 

ผู้ รับข้อร้องเรียน หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง 1.  จดหมาย   
   บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
   99/1 หมู ่14 ถนนบางนา - ตราด กม. 10.5 
   ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี 
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  สมทุรปราการ 10540 
  2.  อีเมล์ของผู้ รับข้อร้องเรียน 
        2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ    E-mail : auditcommittee@ananda.co.th 

  2.2  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์   E-mail : poolsak@ananda.co.th 

   2.3  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
    นายชานนท์  เรืองกฤตยา   E-mail : chanond@ananda.co.th 
   2.4  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
    นายชชัวาลย์ อปุนิ            E-mail : chatchawan@ananda.co.th 
  3. เว็บไซต์ของบริษัท http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php 
  4. ระบบเครือขา่ยภายในองค์กร (Intranet) 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง  หมายถึง การรวบรวมพยานหลกัฐานทกุชนิด ทัง้พยานบคุคล พยานเอกสารและพยานวตัถ ุเพื่อ
จะทราบความจริงในเร่ืองนัน้ๆ และพิสจูน์ความจริงว่า เร่ืองใดเป็นเร่ืองจริง หรือเป็น
เร่ืองเท็จและชีม้ลูความจริงวา่เป็นประการใด 

 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือของตนเองได้หากเห็นวา่ จะท าให้ตนเองได้รับความเสยีหาย แตจ่ะต้องระบุ

รายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่ มีเหตอุนัควรท่ีเช่ือได้วา่มีการกระท าที่เป็นการ

ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึน้ 

2. กรณีผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภยั หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้อง

ขอให้ผู้ รับร้องเรียนก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้ รับร้องเรียนอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้

ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสยีหายหรือความไมป่ลอดภยั 

3. หากผู้ ร้องเรียนหรือบคุคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนถกูปฏิบตัิด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม

จากพนกังานของบริษัทหรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียน ให้ถือวา่พนกังานหรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วกระท าผิดวินยัร้ายแรง

ที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หากการกระท านัน้เป็นการกระท าผิดกฎหมาย 

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็น

ธรรม 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

mailto:auditcommittee@ananda.co.th
mailto:poolsak@ananda.co.th
mailto:chanond@ananda.co.th
mailto:chatchawan@ananda.co.th
http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php
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4.2)  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซด์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัท ได้อย่างทัว่ถึง และจะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศใช้บงัคบั 

4.3) บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือ
หุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัและผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจดัให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ ถือหุ้ น นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ผา่นทางช่องทางตา่งๆ ได้แก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท  โดยข้อมลูที่อยูบ่นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุง
ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ไมว่า่จะเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัท 
และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

4.4) บริษัทให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัท โดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึง่เป็นที่
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 ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง การไมไ่ด้รับความเป็นธรรม
จากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือก รรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ได้ ทัง้นี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

ในปี 2559 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ สรุปได้ดงันี ้

รูปแบบกิจกรรม จ านวนคน / จ านวนครัง้ 
การพบปะนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ (คน) 316 
การน านกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ เยี่ยมชมโครงการของบริษัท (ครัง้) 2 
การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (ครัง้) 4 
การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว์ (ครัง้) 7 
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ครัง้) 4 
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การจดักิจกรรมของบริษัท (ครัง้) 2 

นอกจากนี ้ บริษัทได้จดักิจกรรมแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน (Press Conference) และเชิญสือ่มวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ของบริษัท เพือ่น าเสนอเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่ส าคญัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ผา่น
สือ่มวลชนด้วย 

ผู้สนใจสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่ 
ดร.จอห์น มิลลา่ร์ หรือนายคมสนั อตัถพลพิทกัษ์ 
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ชัน้ 11  
ถนนพระรามสี ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 0-2056-2222  โทรสาร : 0-2056-2332 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : ir@ananda.co.th เว็บไซต์ : www.ananda.co.th 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมี
องค์ประกอบดงันี ้ 

1. จ านวนกรรมการทัง้หมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และต้องมีไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย  

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

3. กรรมการผู้จดัการ ต้องไมไ่ปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่
บริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  

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

mailto:ir@ananda.co.th
http://www.ananda.co.th/
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5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี ตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิ
หน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

 
คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต ่าของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล 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
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
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บัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 
ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

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 โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 
คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดหลกัการจ ากดัจ านวนปี ในวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 
9 ปี ติดตอ่กนั 

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

และ มีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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การถ่วงดุลอ านาจ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการ ไม่เป็นบคุคล
คนเดียวกนัหรือเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั เพื่อให้แต่ละต าแหนง่มีความชดัเจนในหน้าที่และสามารถแสดงความเห็น
อยา่งเป็นอิสระ อนัท าให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจ และความโปร่งใสของการด าเนินงานภายในอยา่งเหมาะสม 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบตัิที่เหมาะสม ประธานกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ควบคมุการประชมุและสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ ช่วยเหลือ 
แนะน า สอดส่องดูแล รวมทัง้ให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
 
การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทให้ความส าคญักบับคุคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวตัิการท างานที่ดี และ
มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล  รวมทัง้มีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่ง
เพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท  นอกจากนี ้ยงัได้ค านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหน้าที่ในการสรรหาและคดัเลอืก
บุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
(แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้บคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 
แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และในกรณีที่ต้องการเสนอบคุคลเข้า
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)   รวมถึงการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานด้วย ซึ่งข้อบงัคบัของบริษัท
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ ท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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5.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึง่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อท าหน้าที่พิเศษในการศึกษาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ปัจจุบนับริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ และมีการทบทวนปรับปรุงอยูเ่สมอ 

 
5.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยคณุสมบตัิเป็นไปตามคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
และมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้บริษัท  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมดท าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายในเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้
กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
 
5.2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะถกูแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีอยา่งน้อย 4 
ทา่น ประกอบด้วย  
1. กรรมการบริษัทจ านวน 3 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 1 ทา่น  
2. ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งน้อย 1 ทา่น  
3. ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งต้องเป็นกรรมการบริษัท  

 



 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 91 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (ปี
ปฏิทิน) นบัแตว่นัท่ีได้รับการแต่งตัง้ เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ หาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ให้รวมถึงกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารแต่มิได้เป็นกรรมการบริษัท
ด้วย  

 
5.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนขึน้เป็นประธานคนหนึง่ 
 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้อีก 

 
5.2.4  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคดัเลอืกจาก
กรรมการของบริษัท และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ต้องเป็นกรรมการอิสระ  
 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดย
กรรมการทีพ้่นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้อีก 

5.2.5  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 

5.3    บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ (บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระบไุว้ในหวัข้อการจดัการ) 

 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัทดงันี ้



 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 92 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 

1) คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชมุลว่งหน้าทกุปี โดยให้มีการประชมุอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ และ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชุม
ทกุครัง้จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
และหากมีการลงมติในเร่ืองใดๆ 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 ้
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานกุารบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ 

4) ประธานกรรมการมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพื่อการอภิปราย 
และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 

5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

6) คณะกรรมการสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และ
เพื่อมีโอกาสท าความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสยีงและต้อง
ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่วๆ  

8) การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

 
5.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล 
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบบประเมินผลจะมีความ
สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อน าผลประเมินท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปีที่
ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประสิทธิผลการ
ท างานของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นการประกอบการพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ไป   
 
ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จ านวน 6 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคน
ประเมินผลงานประจ าปี โดยแบง่เป็น  
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1) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
2) แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัท (รายบคุคล)  
3) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4)  แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการความเสีย่ง 
5) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการความสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการความก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจ าปี ซึ่งภายหลงัจากที่
คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงาน
เลขานุการบริษัท และเลขานุการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการ
ปฎิบตัิงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะทุกรอบปี เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป หลกัเกณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดงันี:้- 

ระดับคะแนน ระดับ 

มากกวา่ร้อยละ 90 ดีเยี่ยม 

มากกวา่ร้อยละ 80  ดีมาก 

มากกวา่ร้อยละ 70  ดี 

มากกวา่ร้อยละ 60  พอใช้ 

ต ่ากวา่ ร้อยละ 60  ควรปรับปรุง 

 

โดยสรุปผลการประเมินในแตล่ะคณะมีดงันี ้:- 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่  

หมวดที ่ หวัข้อ 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3 การประชมุคณะกรรมการ  
4 การท าหน้าที่กรรมการ  
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพรวม 6 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
เท่ากบัร้อยละ 87.47 สรุปได้ว่า คณะกรรมการปฎิบตัิหน้าที่ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท 
หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุคือ หมวด 5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ หวัข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สดุคือ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้เมื่อจ าเป็น และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุคือ หมวด 6 การ
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พฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร หวัข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สดุคือ คณะกรรมการได้ก าหนดแผนการสืบ
ทอดงาน เพื่อให้การท าหน้าที่ในต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง การด าเนินธุรกิจของบริษัทไมต้่อง
หยดุชะงกั 

 
2) แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 8 หมวด คือ  

หมวดที ่ หวัข้อ 
1 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ  
2 การก าหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ  
3 การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน  
4 การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5 การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  

6 การประชมุคณะกรรมการ  

7 กระบวนการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

8 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

 
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล ในภาพรวม 8 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากบัร้อย
ละ 88.69 หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ หมวด 4 การดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หวัข้อที่ได้รับ
คะแนนมากที่สดุคือ ในการพิจารณาตดัสนิใจของกรรมการได้ค านึงถึงการมีสว่นได้เสียในผลประโยชน์ที่อาจขดักนัแล้วทกุ
ครัง้ เช่น กรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างพิจารณาและลงมติ เ ป็นต้น หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ คือ หมวด 7 กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หวัข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สดุ คือ กระบวนการจัดการ
เก่ียวกบัการสบืทอดต าแหนง่ในระดบัจดัการของบริษัทมีความเหมาะสม 
3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 3 หมวด คือ  

หมวดที ่ หวัข้อ 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2 การปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
3 กฎบตัรและการประชมุ 

 
โดยในหมวดที ่2 การปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ แบบประเมินแบง่เป็น 6 หวัข้อใหญ่ คือ  

1. การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
2. การสอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน และมีระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็น

อิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
4. การพิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและเสนอคา่ตอบแทน  
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5. การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

6. การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
เท่ากับร้อยละ 92.50 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสอบทานการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง ต้องด าเนินการประสานงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทราบเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
จดัระบบการควบคมุภายในให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงรายงานประเด็นที่พบจากการสอบ
ทานรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงประเด็นดงักลา่วภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบตัรให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

 
4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ (ประเมินทัง้คณะ) ได้แก่ แบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด คือ 

 

หมวดที ่ หวัข้อ 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (แตล่ะคณะ) 
2 การปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
3 กฎบตัรและการประชมุ 

 
 
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 3 คณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ดงันี ้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เยี่ยม เท่ากับร้อยละ 93.40 จากผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริการความเสี่ยงมีข้อเสนอแนะว่า ฝ่ายจัดการควรปรับปรุงมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อ
จดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และเปา้หมายธุรกิจอย่างตอ่เนื่องและสม ่าเสมอตามสภาวการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร ซึง่รวมถึง
ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากบัร้อยละ 84.84 จากผล
การประเมินสรุปได้ว่า ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการทบทวนแนว
ทางการท างานโดยการจดัท าแผนพฒันาความรู้อย่างตอ่เนื่องให้กบักรรมการ และผู้บริหาร ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ
และแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกรรมการและผู้ บริหาร รวมถึงการทบทวนแผนการสืบทอดงานของ
กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดบัสงูเพื่อให้การบริหารงานสามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม เทา่กบัร้อยละ 91.86 โดยคณะกรรมก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ความส าคญัและยึดมัน่ใน
การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard น าไปสูก่ารเป็นองค์กรแหง่ความยัง่ยืน 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนจดัท าตามเปา้หมายของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่แบบประเมินดงักลา่วแบง่เป็น 3 หมวดหลกั 
ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์  การวัดผลการปฏิบัติงาน และความพัฒนาตนเอง  โดยผลการประเมิน
ดงักลา่วจะน าไปพิจารณาอตัราการปรับเงินเดือน โบนสัประจ าปี หรือสวสัดิการต่างๆ ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และน าไปสูแ่ผนการพฒันาองค์กรและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่ในปีถดัไป 

 
5.6 ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทางในการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
1) ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจด

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

สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 
 
 

นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทัง้รูปแบบตวั
เงิน และสวสัดิการตา่งๆ  ตามลกัษณะของธุรกิจประเภทเดียวกนั สอดคล้องผลประกอบการของบริษัทและผลการ
ประเมินในแตล่ะปี เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ 

 
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

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

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

ในปี 2559 บริษัทคดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ นางศุภลกัษณ์ จันทร์พิทกัษ์ กรรมการผู้จดัการ 
ธุรกิจบ้านจดัสรร และดร.จอร์น เลสลี ่มิลลา่ร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันากลยทุธ์ โดยให้ฝ่ายจดัการด าเนินการ
ปฐมนิเทศ แนะน าธุรกิจบริษัท  ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบในการ
เปิดเผยข้อมลู ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ  

ด้านการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทในปี 2559 บริษัทได้น าผู้ บริหารกว่า 10 ราย ไปศึกษาและดูงานใน Silicon 
Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นศนูย์กลางนวตักรรมและการพฒันาไฮเทคชัน้น า แหลง่ธุรกิจไฮเทคทัง้หมดของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร เพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมถึงการมีความคิด
สร้างสรรน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในงานมากยิ่งขึน้  
 
แผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทจดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิเมื่อต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือประธานเจ้าหน้าที่ประจ าสายงาน
หรือเทียบเท่า ว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งได้  โดยให้ค านึงถึงงานใน
ความรับผิดชอบของต าแหน่งดงักลา่วมีความต่อเนื่องและสามารถน าพาบริษัทไปสูค่วามเติบโตอยา่งยัง่ยืนได้  จึง
ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัใกล้เคียงกันหรือระดับรองเป็นผู้ รักษาการในต าแหน่งดงักล่าว จนกว่าจะมีการสรรหา 
คดัเลือก และแต่งตัง้ ตามขัน้ตอนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดไว้ดงันี ้สรรหาบคุลากร
ภายในองค์กรท่ีมีศกัยภาพสงู ซึง่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถ
สร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวงัขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร 
รวมทัง้มีความเหมาะสมด้านวยัวฒุิที่พร้อมจะด ารงต าแหนง่ที่วา่งลง  จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คนเพื่อรองรับต าแหนง่ที่
ว่างลงหนึ่งต าแหน่ง หรือเตรียมคณุสมบตัิเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจ าเป็น โดยต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้คดัเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงคนเดียวเพื่อน าเสนอขอ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ส าหรับต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่ประจ าสายงานหรือเทียบเทา่ กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่เป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกผู้มีความเหมาะสม 

 

5.8 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ครอบคลมุทกุด้าน  ทัง้ความ
เสีย่งขององค์กรในภาพรวม ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง ด้าน
ปฏิบตัิการ  ความเสี่ยงด้านโครงการ และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยูเ่สมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนมุตัิ และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์
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อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่วางไว้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ใน
บริษัท 

 

5.9 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 
59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ จดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 สามวนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ ปฏิบัติงานที่ เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ เป็น
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
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้  
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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 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท าและเผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและพนกังาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูบริษัท”  และ ”การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” และไว้
บนระบบ Intranet   
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ที่ “มุ่งมัน่ท าให้ลกูค้ามีความสขุในการใช้ชีวิต
อยา่งยัง่ยืน มีบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และบริการท่ีมีคณุภาพ ด้วยนวตักรรมที่ทนัสมยัในระดบัสากล ตัง้อยูบ่นท าเล
ที่สะดวกสบาย ใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ตลอดจนเป็นองค์กรที่ให้ความส าคญัต่อพนกังาน สงัคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้ ถือหุ้นราย” โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ มีการสร้างเสถียรภาพและความยัง่ยืนขององค์กรควบคู่ไปกบั
การสง่เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมและชุมชนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลเอาใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีนโยบายสง่เสริมให้พนกังาน ผู้บริหาร รวมทัง้ลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้มีสว่นในการตอบแทนและรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและชมุชนผา่นทางกิจกรรมเพื่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อยา่งตอ่เนื่อง  
 
ซึ่งพันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทคือ การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืน 
(Sustainability) ทางธุรกิจ โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคูก่บัการสง่เสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร พร้อมทัง้เน้นให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฏหมายและกฏระเบียบ นอกจากนี ้ยงัพฒันา
องค์กรเพื่อมุง่สูก่ารสง่เสริมและสร้างเสริมการพฒันาที่ยัง่ยืนตอ่สงัคมสว่นรวม ซึง่ตอ่ยอดแนวคิดทัง้กิจกรรมในกระบวนการ
ด าเนินงาน (CSR in-process) และ กิจกรรมหลงัจบกระบวนการ (CSR after-process) 
 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 โครงการอาคารเขียว 

บริษัทค านึงถึงการสร้างอาคารที่มีความสมดลุกบัการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของผู้ ใช้อาคารที่
เหมาะสม  ในปี 2555 บริษัทเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building 
Institute : TGBI)  เพื่อน าโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทเข้าร่วมโครงการอาคารเขียวที่ค านึงถึงการประหยดัพลงังาน
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยมีเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโครงการใหม่ (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability : TREES-NC) ซึ่งพิจารณาถึงการ
บริหารจดัการอาคาร ผงับริเวณและภูมิทศัน์ การประหยดัน า้ พลงังานและบรรยากาศ วสัดแุละทรัพยากรในการก่อสร้าง 
คณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร การปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และนวตัิกรรม โดยหลกัเกณฑ์ดงักลา่วอยู่
ภายใต้การพิจารณาและดแูลของสถาบนัอาคารเขียวไทย ซึง่ก่อตัง้ขึน้จากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ และวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 
 
ในปี 2558 โครงการไอดีโอ โมบิ สาทร ได้รับการรับรองโครงการอาคารเขียว ระดับ Silver ซึ่งแต่ละส่วนของโครงการมี
รายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว ตัง้แตก่ารออกแบบโครงการและการเลอืกวสัดทุี่ต้องวางแผน
ให้ทกุอาคารตัง้อยูใ่นทิศที่รับลมธรรมชาติและอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างธรรมชาติสง่เข้ามาภายในอาคารเพื่อเป็นการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศ การเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศที่ประหยดัพลงังานและไม่มีสาร CFC  สว่น
พืน้ที่ในอาคาร บริษัทเลือกใช้กระจกเพื่อให้ความโปร่งโล่งและความสว่าง เพิ่มการปลกูต้นไม้บนอาคารหรือไม้เลือ้ยข้าง
อาคารเพื่อลดความร้อน การออกแบบระบบประหยดัน า้ และระบบน าน า้กลบัมาใช้ใหม่ให้สามารถน ากลับมาใช้รดน า้
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ต้นไม้ได้ มีการเตรียมความพร้อมส าหรับความเป็นอาคารเขียว โดยจดัท าแผนการด าเนินงานและประเมินผลระหว่างการ
ก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ออกแบบให้มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศมากกวา่ร้อยละ 60 ของพืน้ฐานอาคาร อีกทัง้มีพืน้ท่ีสี
เขียวบนหลงัคาและต้นไม้แนวตัง้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวให้โครงการ และโครงการเพียบพร้อมด้วยระบบขนสง่สาธารณะ ลด
การใช้พลงังานจากการเดินทางและขนสง่ เป็นต้น ซึง่แนวคิดตา่งๆ เหลา่นี ้บริษัทได้พฒันาการออกแบบเพื่อเข้าสูโ่ครงการ
อาคารเขียวอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 
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2. ด้านการพัฒนางานและนวตักรรม 

 การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของปัจจยัหลกัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ซือ้ อนัได้แก่ ช่ือเสียงของบริษัท และความ
นา่เช่ือถือขององค์กร อนัเกิดจากการเลอืกท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพสงู มีราคาขายที่สมเหตสุมผล ตลอดจนการออกแบบและ
การก่อสร้างที่มีคณุภาพ บริษัทจึงพฒันานวตักรรมในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้บ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคณุภาพสงูสดุ 
สามารถสง่มอบให้ลกูค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจสงูสดุ สง่ผลให้เกิดการซือ้ซ า้หรือบอกต่อ  ในช่ือ 
“Ananda Production System” หรือ “APS”  โดยยดึรากฐานของคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรเป็นแกนขบัเคลือ่น และให้
ความส าคญักบัการบริหารจัดการทัง้ภายในองค์กร (Internal) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ 
และประเมินทกุๆ ขัน้ตอนอย่างถ่ีถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท โดยเร่ิมตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง  การสง่มอบ และ
การบ ารุงรักษา รวมถึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มพันธมิตรธุรกิจภายนอกองค์กร (External) ทัง้กลุ่ม
ผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และกลุม่จดัจ าหนา่ยวสัดกุอ่สร้าง เพื่อสร้างเครือขา่ยความร่วมมือที่สอดประสานกนัทัง้ระบบ 
หรือ Supply Chain เมื่อผนวกเสาหลกัส าคัญทัง้ภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน โดยการประสานเครือข่ายทัง้สอง ที่
เรียกว่า Network Collaboration จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพฒันาไปด้วยกนั ผ่านวงล้อคณุภาพ (Quality Cycle) 
ท าให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีที่สิน้สุด  ดังนัน้  Ananda Production 
System หรือ APS คือระบบการผลิตบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคณุภาพตามมาตรฐานของบริษัท ด้วยเจตนารมณ์อนัแน่ว
แนท่ี่จะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัท (Customer Centric for Customer Delight) 

 
APS House 

ในการบริหารจดัการภายในองค์กร บริษัทได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเร่ืองของ Total Quality Project Management : 
TQPM มาจากกลุม่บริษัทมิตซุย ฟโูดซงั ซึง่ได้ท าสญัญาร่วมทนุกบัทางบริษัทมาเป็นระยะเวลากวา่ 4 ปี โดยมิตซุย ฟโูดซงั
เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่อนัดบัหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ได้น าองค์ความรู้ดงักลา่วมาถ่ายทอดและประยกุต์
ให้เหมาะสมกับการท างานของบริษัท ในช่ือว่า  “Ananda Total Quality Project Management” หรือ “ATQPM”  เป็น
การบริหารจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่ค านึงถึงประโยชน์การใช้งานและคุณภาพของการก่อสร้างเป็นหลกั โดยการ
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ควบคมุคณุภาพนีถ้กูพฒันามาจากการวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้าที่เป็นผู้ใช้งานตวัจริง และปัญหาที่เกิดขึน้ในการ
ออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการปอ้งกนัปัญหาเหลา่นัน้ไม่ให้เกิดซ า้อีก จนกลายมาเป็นมาตรฐานที่ใช้ควบคมุคณุภาพใน
ขัน้ตอนการออกแบบและมาตรฐานการตรวจสอบและการควบคมุ  

 
                                                  ภาพทีมผู้บริหารเดินทางไปศกึษาดงูาน ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ในปี 2559   

ในส่วนของกลุม่พนัธมิตรภายนอกองค์กร บริษัทจดัตัง้กลุม่คู่ค้าของงานก่อสร้าง ให้มาเป็นพนัธมิตรในนาม “MARU” มี
ความหมายวา่ 360 องศา ที่ครอบคลมุตัง้แต่กลุม่บริษัทผู้ออกแบบ กลุม่บริษัทท่ีปรึกษางานก่อสร้าง กลุม่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
จนถึงกลุม่ผู้จัดจ าหน่าย โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ท างานภาคสนามในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ท างานอย่างตอ่เนื่องไมม่ีที่สิน้สดุ  ซึ่งบริษัทได้จดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการและการศกึษาดงูานกบักลุม่ MARU เพื่อกระชบั
ความสมัพันธ์และร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ปัญหาในการท างาน ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการท างานให้เกิดความราบร่ืนเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ โดยในที่สดุลูกค้าจะเป็นผู้ ได้
ประโยชน์อยา่งแท้จริง  
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3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

บริษัทเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมของผู้มีสว่นได้เสียในทกุด้าน โดยในปีที่ผา่นมา บริษัทยงัคง
มุ่งมัน่และสานต่อกิจกรรม CSR  หลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการ “คุณได้บ้าน = คณุให้บ้าน” ปี 3 
เพื่อสานตอ่ความหวงัในการมอบท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลอืบริจาคเงิน และก าลงัอาสาสมคัรจดัสร้าง
บ้านพกัอาศยัให้ชาวบ้านในชมุชนต่างๆ ร่วมกบัมลูนิธิที่อยู่อาศยั ประเทศไทย , การรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า 
ไมว่า่จะเป็นการประหยดัน า้ ประหยดัไฟ และการใช้กระดาษสองหน้า  
 
 โครงการคุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 3 

เป็นโครงการให้ความชว่ยเหลอืสงัคมและชมุชนท่ียงัคงขาดแคลน และมีความต้องการท่ีอยูอ่าศยัทีม่ัน่คงแขง็แรง ซึง่จาก
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจึงพร้อมให้การสนบัสนนุและร่วมพฒันาสิง่ปลกูสร้างพืน้ฐานให้กบั
ชมุชนตา่งๆ โดยจดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุด้านท่ีอยูอ่าศยัให้ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมร่วมกบัมลูนิธิทีอ่ยูอ่าศยั ประเทศไทย 
(Habitat for Humanity Thailand) อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อฟืน้ฟสูภาพความเป็นอยูข่องคนในชมุชน 

 
คุณชานนท์ เรืองกฤตยา  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ลงนามใน
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพื่อพฒันาที่อยูอ่าศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม ร่วมกับ คุณทิมอร์ธี เวงกองลก  ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มลูนิธิที่อยู่อาศยั (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) ภายใต้โครงการ “คณุได้บ้าน = คณุให้บ้าน ปีที่ 3” โดยมอบเงินเพ่ือ
สนบัสนนุการจดัสร้างบ้านพกัอาศยัที่แข็งแรงและปลอดภยั จ านวน 2 หลงัให้กบัชาวบ้านอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
คณะผู้บริหาร บริษัทผู้ รับเหมา และบริษัทผู้ออกแบบ ตลอดจนพนกังาน  จ านวนรวมกวา่ 90 คน ร่วมเป็นอาสาสมคัรสร้างบ้าน ในโครงการ 
“คณุได้บ้าน = คณุให้บ้าน ปีที่ 3” พร้อมสง่มอบบ้าน ณ อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 
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 โครงการจัดตัง้ TCDC COMMONS พืน้ที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบการสื่อสาร 

บริษัทร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือจดัตัง้ห้องสมุดอ้างอิงเฉพาะ
ด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication Design Library) แห่งแรกของโลก ภายใต้ช่ือ TCDC COMMONS ณ 
โครงการไอดีโอ คิว จฬุา-สามยา่น  โดยมีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 
 
ทัง้นี ้บริษัทนบัเป็นองค์กรเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้ความส าคญักับการสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
ตา่งๆ โดยมุ่งหมายให้ TCDC COMMONS เป็นศนูย์รวบรวมความรู้ด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสารจากทัว่ทกุมมุโลก และ
เป็นแหล่งพบปะของชุมชนนกัออกแบบและนักคิดด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication Design) ตลอดจน
กลุม่ผู้ประกอบการรุ่นใหมท่ี่ต้องการแสวงหาความคิดและความรู้ที่น าไปสูก่ารสร้างสรรค์และโอกาสใหมท่างธุรกิจในอนาคต 

 

 
 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อื่นๆ  
กิจกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติ ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบรีุ  กิจกรรม
บริจาคโลหิตร่วมกบัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย โดยบริษัทให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี 
 
บทสรุป  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจภายใต้การด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยงัคงให้
ความส าคญัและด าเนินการควบคู่ไปกบัการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีสว่นร่วมปลกูจิตส านึกให้ทกุภาคสว่นที่
เก่ียวข้อง เพื่อตอบแทนสิง่ดีงามกลบัคืนสูส่งัคมผา่นทางกิจกรรมตา่งๆ มากมาย และยงัคงเดินหน้าสานตอ่กิจกรรมที่มี 
ประโยชน์เหลา่นีค้วบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนตอ่ไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1.1  บริษัทก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกระดับ และก าหนดตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานและติดตามผลเปรียบเทียบกบัเปา้หมาย เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามเปา้หมาย  

1.2  บริษัทจดัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจและมีการก าหนดอ านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละล าดับขัน้ ท าให้การ
ปฏิบตัิงานมีความคลอ่งตวั เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจ  

1.3  บริษัทก าหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กรรมการและพนกังานยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ 
รวมทัง้การจดัอบรมให้พนกังานใหม่มีความเข้าใจ และรับทราบ และฝ่ายบริหารก าหนดให้มีระเบียบปฏิบตัิ ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศให้พนกังานทกุคนได้รับทราบและปฏิบตัิตาม  

1.4  บริษัทก าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นสว่นหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชัน่ (Anti-
Corruption) และฝ่ายบริหารด าเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อก าหนด และ
แนวทางปฏิบตัิ ตามหลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  และมีแผนงานน าไป
ปฏิบตัิ ในกลุม่บริษัท อนนัดา 

1.5  บริษัทก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การฝึกอบรม 
การเลื่อนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพฒันา ความรู้ ความสามารถ
ของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มีศกัยภาพสอดคล้องกบัความจ าเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงาน
ในอนาคต 

1.6  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้ บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม โดยบริษัทก าหนดการส ารวจความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของ
พนกังานแตล่ะต าแหนง่งาน และมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี พร้อมกบัจดัท ารายงานเปรียบเทียบการ
ฝึกอบรมตามแผน 

1.7  บริษัทสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญัไว้ ระหวา่งปี 2559 - 2561 
 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
2.1  โครงสร้างขององค์กรปัจจุบนั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการ

ฝ่ายบริหาร ก าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผน
ธุรกิจ พร้อมกับการก ากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ  และ มี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาโครงการลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ เฉพาะโครงการลงทุนพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจคอนโดมิเนียมและธุรกิจบ้านจดัสรรของบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงก าหนดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสว่น
งานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งโครงการ 

2.2  บริษัทด าเนินโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เพื่อน าไปปฏิบตัิในปี 2560 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการที่
บริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต กรณีเกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบของพนกังานอย่างน้อย
ปีละครัง้ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

3.1  บริษัทก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ  ให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและ
พฒันาการผลติ และคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดลุในการปฏิบตัิงาน  

3.2  บริษัทก าหนดให้มีนโยบาย คูม่ืออ านาจด าเนินการ” (Table of Authority) ตามแตล่ะล าดบัขัน้ ระเบียบ ขัน้ตอน
และวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท และ
เพื่อตรวจสอบซึง่กนัและกนั รวมถึงการควบคมุกิจกรรมการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร  

3.3 บริษัทก าหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่นๆ ดงันี ้ 
1)  บริษัทปรับปรุงคูม่ืออ านาจด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจยิ่งขึน้ 
2)  บ ริ ษั ท มี ระบ บ  Customer Relationship Management and Real Estate Management (CRM-RE), 

Systems Applications and Products in Data Processing (SAP), Human Resource Management 
System (HRMS),Building Information Modelling (BIM)  และโปรแกรม Qlik Sense (BI Report) พร้อม
การก าหนดสทิธิการเข้าถึง โดยแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งชดัเจน  

3)  บริษัทจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น Design Standard (DS) & Key Quality Item (KQI) ในโครงการ 
ATQPM เพื่อพฒันาคณุภาพการก่อสร้าง  และคู่มือปฏิบตัิงาน (Operating Manual) ของทกุสว่นงานเพื่อ
เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานร่วมกนั 

4)  บริษัทก าหนดนโยบายพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกับ ผู้ รัเหมา ผู้ ขาย และผู้ ให้บริการในหว่งโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) เพื่อให้เกิดการพฒันาธุรกิจพร้อมกนัอยา่งยัง่ยืน  

5)  บริษัทน าระบบลีน (LEAN System) เข้ามาพฒันา เพื่อลดความสญูเปล่าในกระบวนการควบคุมภายใน
ของบริษัท 

3.4  บริษัทจดัแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานท่ีส าคญัออกจากกนัชดัเจนเช่น การอนมุตัิ การบนัทกึรายการ การ
ประมวลผลข้อมลู การดแูลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกนัและกนัได้ตามหลักการของ
การตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจ (Check and Balance)  

3.5  บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทัง้ระดับบริษัท  ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยจัดท า
กระบวนการทัง้หมด (Business Process) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม ทัง้แบบไม่ใช้เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(Automated) ดงันี ้การจัดท าทะเบียนคมุ การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบตัิงาน การก าหนดสิทธ์ิการ
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เข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ และการควบคุมงบประมาณในระบบ Systems Applications and Products in 
Data Processing (SAP) 

3.6  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกันและที่เก่ียวโยงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ บุคคลที่เก่ียวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกันซึ่งหน่วยงานบัญชี
รับผิดชอบในการท ารายงานรายการท่ีเก่ียวโยง และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

3.7  บริษัทก าหนดดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน (KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุติดตามการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารทกุระดบัการเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด 

 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทจดัระบบสารสนเทศให้มีข้อมลูส าคญัเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูให้กบัพนกังาน กรรมการ และบคุคลภายนอก ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1  บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Facebook at Work, Jabber, We Present และจัด 
Town Hall ท าให้พนกังานทกุคนได้รับข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัเปา้หมายองค์กร นโยบาย ระเบียบ/ค าสัง่
ของบริษัท เพื่อน าไปปฏิบตัิงาน และท าให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทนุตา่งๆ เปรียบเทียบกบั
เป้าหมายประจ าวนั และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงาน
ผู้บริหารระดบัสงูทราบประจ าเดือน 

4.2  บริษัทมีระบบสารสนเทศ จากโปรแกรม CRM-RE (CRM and Real Estate Management System) โปรแกรม 
SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) มาใช้กับบริษัท และบริษัทใช้โปรแกรม 
Qlik Sense เพื่อจดัการและน าเสนอข้อมลู สนบัสนนุการตดัสนิใจผู้บริหาร                                                  

4.3  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจดัประชุมคณะจดัการ (Management Committee Meeting) 
คณะผู้บริหารประจ าสปัดาห์ (Management Weekly Meeting) รวมถึงการประชุมฝ่ายบัญชีและการเงินประจ า
สปัดาห์ (Accounting/Finance Weekly Meeting) เพื่อน านโยบายไปปฏิบตัิ ก ากบัควบคมุ ติดตาม ความก้าวหน้า
ของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ท าให้ผู้บริหารทกุระดบัมีข้อมลูเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน และการตดัสนิใจ และในปี  
2559 คณะกรรมการบริหารจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมเพื่อช่วยกลั่นกรองการปฏิบัติงาน เช่น 
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองความเสี่ยงในการท านิติกรรมและสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและการลงทนุในโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Sub-Risk Committee) และคณะอนกุรรมการก าหนดราคาขาย เป็นต้น                                                                     

4.4  บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการเงิน การบนัทึกบญัชี และเอกสารส าคัญต่างๆ ไว้
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่              

4.5  บริษัทก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ (whistle-
blower hotline) โดยบริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต
ภายในบริษัทขอให้แจ้งไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อ านวยการ
ส านกัตรวจสอบภายใน โดยตรงผา่นช่องท างาน Intranet ที่สง่ Email ได้โดยตรงหรือโทรศพัท์                                                              
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4.6  การจดัการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมที่มีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบนัทึก
รายงานการประชมุเพื่อเป็นข้อมลูอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ 

4.7  คณะกรรมการตรวจสอบจดัการประชมุระหวา่งกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร  เพื่อทบทวนการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

4.8  บริษัทเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทมีช่องท างานการ
สือ่สารท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเร่ืองร้องเรียนผา่นเว็บไซต์ 
www.ananda.co.th และ Call Center 02-3162222 ซึ่งเป็นสายด่วนบริการข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูกบับคุคลภายนอก เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สามารถรับข้อมลูของบริษัทอย่างครบถ้วน ถกูต้อง 
ทนัเวลา เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ  

 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

5.1  บริษัทก าหนดเป้าหมายปี 2559 ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารและพนกังาน 
และมีการก าหนดตัวชีว้ัด  (KPIs) และกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุม 
Management Business Weekly Meeting, Accounting/Finance Weekly Meeting แ ล ะ  Management 
Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)  

5.2  บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2559 บริษัทคัดเลือก บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่มีความเป็นอิสระ และได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบญัชีและ
การเงิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

5.3  บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของกระบวนการต่างๆ โดยส านกั
ตรวจสอบภายใน ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ ที่มีความรู้และ
ความสามารถโดยมีหวัหน้าส านกังานที่ได้รับพิจารณาการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559  และปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน
ตามคู่มือปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารของหนว่ยรับ
ตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทัง้นีร้วมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งเป็นอิสระ ซึง่ผลการประเมินระบบการควบคมุภายในที่ผา่นมาไมพ่บวา่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อ
ระบบการควบคมุภายใน  

5.4  บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี  2559 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท าขึน้ตามแนวทางของ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท  
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12.  รายการระหว่างกัน 

 

12.1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในปี 2559 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหวา่งบริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
1.  บริษัท กรีนวลัเล ่พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา  
น.ส.ณฐัวิภา เรืองกฤตยา      น.ส.พชัราวลยั 
เรืองกฤตยา  น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  ซึง่เป็น
กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 
22.84  

 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการถกูฟอ้งล้มละลาย  
 

ลกูหนีเ้งินทดรองจา่ย 
เกิดจากบ ริษั ททดรอง
จ่ายค่ า ใ ช้ จ่ าย ในกา ร
ซอ่มแซมบ้านของลกูบ้าน
ในโครงการที่ด าเนินงาน
โดย  บ ริษั ท  ก รีนวัล เล ่
พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั 

2,146,195.07 
 

2,146,195.07 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในปี 2547 ระหวา่งบริษัทกบับริษัท กรีนวลัเล่ พรอพ
เพอร์ตีส์้ จ ากัด ที่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตีส์้ 
จ ากดั รายการดงักลา่วเป็นคา่ซอ่มแซมบ้านของลกูบ้านในโครงการของบริษัท กรีนวลัเล ่
พรอพเพอร์ตี ส์้  จ ากัด ซึ่งเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้บริษัทระมัดระวังในเร่ืองดังกล่าวไม่ให้มีการ
ด าเนินการดงักล่าวอีก บริษัทด าเนินการเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จา่ยจริง และตัง้ส ารอง
ไว้เต็มจ านวนและมีการยื่นค าร้องขอรับช าระหนีต้อ่เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์แล้ว  
ในปี 2559 ไมมี่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

2.  นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 
      เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 
 

 

- 
 

 

1,020,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่งเป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
รายการดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า การขายอาคารชดุจากบุคคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นราคาที่
ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการขาย
คอนโด 

15,043,133.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่งเป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้จากการขายอาคารชดุจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันเป็นรายได้จาก
การขายอาคารชดุที่เป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
3.  นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 
เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท 
 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 217,100.00 115,100.00 
 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับนายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ ซึ่งเป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท  รายการดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า การขายอาคารชดุจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นราคาที่ขายให้กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

4. บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์  จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยถือหุ้นโดย น.ส.ณฐัวิภา 
เรืองกฤตยา  น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  น.ส.
เข็มทอง เรืองกฤตยา นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
นายณฐัดนยั เรืองกฤตยา  และน.ส.พชัราวลยั 
เรืองกฤตยา ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 99.5 

คา่ใช้จา่ย    1,468,076.22 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่างบริษัทกบับริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากัด ที่ผู้ ถือหุ้นและ
กรรมการของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั  
รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับของขวัญที่รวมค่าออกแบบเพื่อแจกคู่ค้าของ
กิจการในเทศกาลปีใหม่เป็นราคาที่ซือ้ขายกับร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือ
บริการ 

5.บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยน.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา 
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัทถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 85 
 

คา่ใช้จา่ย    9,424,444.09 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากัด ที่ผู้ ถือหุ้น
และกรรมการของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากดั 
รายการดงักลา่วเป็นคา่อาหารกลางวนัที่เป็นสวสัดิการของบริษัทให้กบัพนกังานทกุคน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่ารายการดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ
กิจการ และมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการดงักลา่วตามโนยบายสวสัดิการของกิจการ  
ซึง่ได้จดัให้พนักงานทกุคนโดยไม่เลือกปฎิบตัิ  และราคาดงักล่าวสมเหตสุมผลจากการ
เปรียบเทียบราคาและคณุภาพ 

6.บริษัท ทสัคนั ฮิลล์ จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยน.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา 
นายณัฐดนยั เรืองกฤตยา  น.ส.พชัราวลยั เรือง
กฤตยา ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทถือหุ้น
รวมกนัร้อยละ 10  
 

คา่ใช้จา่ย 27,600.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท ทัสคนั ฮิลล์ จ ากัด ที่กรรมการของ
บริษัทเป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท ทสัคนั ฮิลล์ จ ากดั 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรองคู่ค้าของกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้บริการกับ
ลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 27,600.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท ทัสคนั ฮิลล์ จ ากัด ที่กรรมการของ
บริษัทเป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท ทสัคนั ฮิลล์ จ ากดั 
รายการดังกล่าวเป็นรายการค้างจ่ายค่ารับรองคู่ค้าของกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายที่
ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
7.บริษัท ทอสกานา วลัเล ่คนัทรีคลบั จ ากดั 
เป็นบริษัทถือหุ้นโดย นายชนฏั เรืองกฤตยา 
น.ส.ณฐัวิภา  เรืองกฤตยา      นายชานนท์  
เรืองกฤตยา   น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  นาย
ณฐัดนยั เรืองกฤตยา   และ น.ส.พชัราวลยั 
เรืองกฤตยา ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 45 
 

 คา่ใช้จา่ย 82,250.01 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากัด ที่
กรรมการของบริษัทเป็นญาติสนิทของกรรมการในบริษัท ทอสกานา วลัเล ่คนัทรีคลบั จ ากดั 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรองคู่ค้าของกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้บริการกับ
ลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 82,250.01 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากัด 
ที่กรรมการของบริษัทเป็นญาติสนิทของกรรมการในบริษัท ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั 
จ ากดั รายการดงักลา่วเป็นรายการค้างจา่ยคา่รับรองคูค้่าของกิจการและเป็นคา่ใช้จา่ยที่
ให้บริการกบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ 

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

ลกูหนีก้ารค้า 6,462,478.13 
 

8,083,060.88 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่า
บริหารโครงการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท  

ลกูหนีอ่ื้น 237,983.00 
 

- รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นลกูหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
เคร่ืองรูดบตัรแทนบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดัและเป็นคา่ธรรมเนียมของธนาคาร
ที่เรียกเก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เงินมดัจ า 
 

406,488.00 - 
 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นเงินมดัจ าการเชา่พืน้ที่ส าหรับท าโครงการห้องสมดุ TCDC  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่จ าเป็นต้องเข้าท ารายการดงักล่าว 
เพราะเป็นการสนับสนุนให้จัดท าโครงการแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ของ
ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตามแผนกลยทุธ์ของบริษัท 
ซึ่งราคาดังกล่าวสมเหตสุมผลตามความเห็นของผู้ประเมินอิสระ รายการดงักล่าวเป็น
รายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้ที่ไมไ่ด้เรียกช าระ - 2,800,969.18 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง

เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าบริหารโครงการ ที่ยงัเรียกเก็บช าระไม่ครบและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 175,335.76 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่งเป็น
กิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

18,582,983.89 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

54,158,671.72 153,318,592.03 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 47,270,155.38 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้าและเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้รับ 22,920,657.27 17,289,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง

เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินปันผล 254,999,944.44 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทนุในกิจการร่วมค้าเป็นไปตาม
สดัสว่นเงินลงทนุที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุ ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - 288,150,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ - 30,865,339.73 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 115 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
 คา่เชา่ 437,652.12 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด ซึ่ง

เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นคา่เชา่พืน้ที่ส าหรับท าโครงการห้องสมดุ TCDC  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่จ าเป็นต้องเข้าท ารายการดงักล่าว 
เพราะเป็นการสนับสนุนให้จัดท าโครงการแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ของ
ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตามแผนกลยทุธ์ของบริษัท 
ซึ่งราคาดังกล่าวสมเหตสุมผลตามความเห็นของผู้ประเมินอิสระ  รายการดงักล่าวเป็น
รายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

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

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

186,264,712.55 161,075,929.20 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่างบริษัทกบับริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

60,647,929.20 81,918,503.15 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า - 781,322.50 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้รับ 16,876,109.59 14,382,000.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 280,500,000.00 280,500,000.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 34,955,260.27 18,079,150.65 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่างบริษัทกบับริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

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

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

69,863,302.67 51,613,633.27 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จ รายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 16,188,657.53 13,770,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 280,500,000.00 229,500,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 31,429,972.60 15,241,315.07 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

85,383,465.54 94,743,071.41 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

11.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น 
จ ากดั 
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ51 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 502,017.25 1,586,568.48 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

86,855,340.39 129,659,726.81 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้คา่นายหน้า 11,382,280.00 99,579,314.89 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น - 24,286,602.74 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ  โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 23,608,109.59 12,005,260.27 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 408,000,000.00 204,000,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 35,613,369.86 12,005,260.27 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินรับลว่งหน้า 

คา่บริหารโครงการ 
230,470,302.46 192,842,621.71 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

12.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 1,464,244.07 14,301,227.39 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 29,967.42 21,315.02 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด  และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียก
เก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

รายได้ที่ไมไ่ด้เรียกช าระ - 2,201,770.25 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าบริหารโครงการ ที่ยงัเรียกเก็บช าระไม่ครบและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 1,286,600.00 826,200.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัดที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้จากการบริหาร

โครงการ 
44,497,846.38   84,585,280.55 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 5,466,917.75 19,560,674.71 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น - 14,222,420.40 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดิน โครงการ โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 8,517,698.63 3,025,000.14 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 153,000,000.00 102,000,000.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้ค้างรับ 10,881,863.01 2,364,164.38 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

38,085,745.27 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

13.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 1,922,618.03 2,838,537.95 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 3,548.30 31,284.86 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียก
เก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เจ้าหนีอ่ื้น 287,200.00 490,826.49 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัดเป็นรายการที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้จากการบริหาร

โครงการ 
85,485,889.97 82,591,076.23 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 25,319,844.71 23,772,235.94 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น - 25,832,771.40 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 11,104,027.40 1,006,314.79 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 216,750,000.00 12,750,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้ค้างรับ 11,298,945.20 194,917.80 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

73,037,543.52 21,771,920.51 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

14.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั  
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ51 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา  นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส. พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 230,991.60 43,556,153.22 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
 รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 30,826.48 253,262.96 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียก
เก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เจ้าหนีอ่ื้น 1,906,200.00 4,697,101.79 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขาย
อาคารชดุแทนบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากัดเป็นรายการที่ต้องช าระคืน
ตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้จากการบริหาร

โครงการ 
110,009,652.36 65,873,610.07 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 27,922,223.88 40,706,685.25 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
 รายการดงักลา่วเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น - 8,871,452.34 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ  โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 13,983,780.86 2,142,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 255,000,000.00 178,500,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้ค้างรับ 16,125,780.86 2,142,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

109,693,242.51 39,696,651.78 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

15.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 64,601.25 4,355,891.53 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 3,547.16 117,410.32 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียก
เก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เจ้าหนีอ่ื้น 151,100.00 1,817,600.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัดเป็นรายการที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้จากการบริหาร

โครงการ 
49,966,834.20 31,890,501.10 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 8,551,217.53 9,201,489.86 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น - 11,835,616.82 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ  โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 9,423,123.30 544,931.50 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 178,500,000.00 25,500,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้ค้างรับ 9,968,054.80 544,931.50 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

51,867,147.42   7,638,119.58 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

16.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 227,508.75 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 17,143.02 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียก
เก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เจ้าหนีอ่ื้น 365,715.50 20,000.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด เป็นรายการที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้จากการบริหาร

โครงการ 
69,378,898.51 14,540,333.81 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น - 22,686,485.05 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 15,522,654.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 10,110,575.34 584,753.43 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 267,750,000.00 38,250,000.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้ค้างรับ 10,695,328.76 584,753.42 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

65,445,367.68 8,944,666.19 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกับบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

17.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 2,051,939.25 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 10,000,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการค้างช าระที่ต้องจ่ายคืนเงินมดัจ าค่ารือ้ถอนที่ดิน โครงการ
ให้กบักิจการร่วมค้าที่เป็นไปตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

56,712,734.72 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้คา่บริการอื่น 19,417,614.95 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 34,624,873.40 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 7,054,409.31 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 25,500,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 599,424.66 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินรับลว่งหน้า 

คา่บริหารโครงการ 
9,186,425.28 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากัด 

ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

18.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 8,924,503.53 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 23,170.36 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากัด  และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียก
เก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เจ้าหนีอ่ื้น 336,307.52 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากัด เป็นรายการที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

80,234,238.25 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้คา่บริการอื่น 44,673,260.75 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ ดินโครงการ โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 75,056,701.27 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 1,798,273.97 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 76,500,000.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 1,798,273.97 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินรับลว่งหน้า 

คา่บริหารโครงการ 
48,938,171.25 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

19.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ 
จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 2,420,448.93 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

34,862,325.30 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จ รายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 11,303,314.50 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้จากการให้บริการจดัหาที่ดินโครงการโดยเป็นไปตามสญัญา
ที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 11,901,332.45 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินรับลว่งหน้า 

คา่บริหารโครงการ 
9,842,206.95 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายการรับเงินลว่งหน้าคา่บริหารโครงการที่สทุธิจากการรับรู้รายได้
เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

20.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน
ควาย จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 26,793,906.16 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน
ควาย จ ากดัซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นลกูหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระคา่บริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 411,986.27 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน
ควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีอ่ื้นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทน
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่
เรียกเก็บ ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

เจ้าหนีอ่ื้น 4,145,494.74 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน
ควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด เป็นรายการที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่ง
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

23,235,726.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จ รายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
รายได้คา่บริการอื่น 11,805,812.15 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ  โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 12,315,800.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วม
ค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 213,780.83 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 25,500,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 213,780.83 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงนิ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
21.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม
เก้า จ ากดั 
     เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ
51 และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 121,840,111.16 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 300,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัท อนันดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากัดเป็นรายการที่ต้องช าระคืนตามจ านวนเงินที่ได้รับ ซึ่ง
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

18,258,202.02 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 95,611,060.75 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ  โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 1,266,183.77 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,503,600,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 

จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 20,445,711.48 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

22.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนู
เม้น  จ ากดั     
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 16,883,402.49  
 

- รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนู
เม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากรายการค้างช าระค่าบริหารโครงการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

8,685,909.98 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนู
เม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความส าเร็จของ
งานที่ท าเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 7,092,970.81 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี
โมนูเม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาที่ดินโครงการ  โดยเป็นไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดอกเบีย้รับ 2,454,263.23 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี

โมนูเม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 121,140,000.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี
โมนูเม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

 ดอกเบีย้ค้างรับ 2,454,263.23 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี
โมนูเม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

23.  บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เจ้าหนีอ่ื้น 257,754,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นเงินลงทนุค้างช าระที่ต้องช าระให้เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ ซึง่เป็น
รายการสินทรัพย์หรือบริการ 

ดอกเบีย้รับ 278,113.15 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็น
อตัราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินให้กู้ ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการ
ชว่ยเหลือทางการเงิน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(1)   รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 153,805,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด ซึ่ง

เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ก าหนดในสญัญาร่วมทนุและคิดดอกเบีย้ใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

ดอกเบีย้ค้างรับ 278,113.15 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด ซึ่ง
เป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รับตามสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้า
ที่ค้างช าระกับบริษัทเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึง่เป็น
รายการชว่ยเหลือทางการเงิน 

(2)   รายการระหว่างกนัของบริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชดิลม จ ากัด  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั  
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยะ 51 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกัน คือ 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา  นายธัญลกัษณ์  
นนัท์ธนาวรสิริ และน.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้ค้างรับ 518,475.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่มีกรรมการผู้ มีอ านาจร่วมกนั และเป็นกรรมการของบริษัท  
รายการดงักลา่วเป็นการโอนย้ายรายได้ค้างรับเน่ืองจากลกูค้าเปลี่ยนโครงการที่จองซือ้
และเป็นราคาทีข่ายให้กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

(3)   รายการระหว่างกนัของบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลอื่น  

1.  นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 
     เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท 

รายได้คา่บริการ - 65,420.56 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
กบันายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท  
รายการดงักลา่วเป็นรายได้คา่นายหน้าที่บริษัทให้บริการให้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั
และเป็นไปตาม ราคาที่บริการให้กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(4)   รายการระหว่างกนัของบริษัท เฮลกิซ์ จ ากัด (“เฮลิกซ์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 

1. บริษัท ทอสกานา พิอาซา จ ากดั 
เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการ ซึง่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของ
บริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 61,285,838.12 17,606,378.03 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งเฮลิกซ์กบับริษัท ทอสกานา พิอาซา จ ากดั ซึง่มี
กรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท  
รายการดงักลา่วเป็นการบริการรับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นธุรกิจหลกัของเฮลิกซ์  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายการก่อสร้างอาคารให้บริษัท ทอสกา
นา พิอาซา จ ากดั เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลกัพิจารณา คือ 1) ราคา
ให้บริการก่อสร้างกบับริษัทที่เก่ียวโยงกนั เป็นไปตามนโยบายทีบ่ริษัทได้ก าหนดไว้   
2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัทอ่ืน (บริษัทมหาชน) ซึง่เฮลิกซ์ 
ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทนุการก่อสร้างใกล้เคียง (สงูกวา่) กบับริษัทอ่ืน 
(บริษัทมหาชน) 

รายได้ที่ไมไ่ด้เรียกช าระ 11,741,417.71 4,638,082.88 

เงินมดัจ ารับลว่งหน้า 733,021.02 9,141,630.71 

เงินประกนัผลงาน 2,541,954.97 281,095.45 

รายได้คา่ก่อสร้าง 94,367,020.56 28,175.046.73 

2.  บริษัท ทสัคานี วิลล์ จ ากดั 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาตสินิทกบั
ผู้บริหารของบริษัท 

รายได้คา่ก่อสร้าง 803,738.32 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งเฮลิกซ์กบับริษัท ทสัคานี วิลล์ จ ากดั ซึง่มี
กรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท 
รายการดงักลา่วเป็นการบริการรับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นธุรกิจหลกัของเฮลิกซ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายได้จากการก่อสร้างดงักลา่วเป็น ไปตาม
สญัญาที่ตกลงกนั และก าหนดราคาที่มีอตัราผลตอบแทนก าไรขัน้ต้นสงูกวา่งานบริการ
ก่อสร้างลกูค้าทัว่ไป ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของเฮลิกซ์ 

3.นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาตสินิทกบั
ผู้บริหารของบริษัท 
 

ลกูหนีก้ารค้า 3,574,254.65 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งเฮลิกซ์กบันายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึง่มี
กรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท  
รายการดงักลา่วเป็นการบริการรับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นธุรกิจหลกัของเฮลิกซ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่รายการก่อสร้างอาคารให้นายชานนท์ 
เรืองกฤตยา เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคา
ให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัทอ่ืน (บริษัทมหาชน)  ซึ่งเฮลิกซ์ 
ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทนุการก่อสร้างใกล้เคียง (สงูกวา่) กบับริษัทอ่ืน 
(บริษัทมหาชน) 

เงินมดัจ ารับลว่งหน้า 2,184,996.14  

เงินจา่ยลว่งหน้า 
คา่งานก่อสร้าง 

1,422,156.69 
 

- 

รายได้คา่ก่อสร้าง 6,942,569.52 

 
- 

เงินประกนัผลงาน 55,960.47    
 

- 
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(5)   รายการระหว่างกนัของบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับนิติบุคคลอื่น 

1.  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั  
เป็นกิจการที่เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท 

 

คา่เชา่ที่ดินค้างจา่ย 3,865,157.41 4,676,857.22 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากัด กับ บริษัท พีระ 
เซอร์กิต  จ ากดั  ซึง่มีกรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท  
รายการดังกล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2550 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้
จดัท าในการพิจารณาการลงทนุในปี 2550  อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวเป็นการท า
สญัญาระยะยาวซึ่งมีผลผูกพนักับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้ก าชบั
ให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งใกล้ชิด พร้อมทัง้ทบทวนสญัญาเช่า
เป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถนุายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสญัญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่
จะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้หากผลประกอบการไม่
เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้ฝ่ายจัดการใช้
ความระมดัระวงัเก่ียวกบัรายการลกัษณะนี ้และในอนาคตต้องมีการน าเสนอแผนธุรกิจ 
และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการ
พิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทนุอีกครัง้ในปี 2555 ปัจจบุันรายการดงักล่าว
เป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่เก่ียวข้องกัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
รายการ (คา่เชา่) ซึง่สญัญาเชา่จะครบก าหนดอายสุญัญาในปี 2560 

คา่เชา่ที่ดิน 2,391,629.63 3,326,209.07 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของรายการระหว่างกนั 
ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

(6)   รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับนิติบุคคลอื่น 

 1.  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั  
     เป็นกิจการที่เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท 

 

คา่เชา่ที่ดินค้างจา่ย 2,882,901.04 2,620,440.52 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั กับบริษัท พีระ เซอร์กิต  
จ ากดั  ซึง่มีกรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท  
รายการดังกล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้
จดัท าในการพิจารณาการลงทนุในปี 2548 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการท า
สญัญาระยะยาวซึ่งมีผลผูกพนักับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้ก าชบั
ให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งใกล้ชิด พร้อมทัง้ทบทวนสญัญาเช่า
เป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถนุายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสญัญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่
จะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้ หากผลประกอบการ ไม่
เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้ฝ่ายจัดการใช้
ความระมดัระวงัเก่ียวกบัรายการลกัษณะนี ้และในอนาคตต้องมีการน าเสนอแผนธุรกิจ 
และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการ
พิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทนุอีกครัง้ในปี 2555 ปัจจบุันรายการดงักล่าว
เป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่เก่ียวข้องกัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
รายการ (คา่เชา่) ซึง่สญัญาเชา่จะครบก าหนดอายสุญัญาในปี 2559 

คา่เชา่ที่ดิน 1,262,460.52 1,262,460.52 

 

12.2 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัและทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดขึน้ โดยได้พิจารณารายการดงักล่าวตามความ
เหมาะสมอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส  ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่ามีเร่ืองใดที่กรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ
ทา่นนัน้จะไมอ่ยูร่่วมพิจารณาในที่ประชมุและงดออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ๆ  นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อยดึถือปฏิบตัิดงันี ้:- 
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1. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน
การเข้าท ารายการ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขในรายการดงักลา่วต้องสอดคล้องกบัราคาตลาด และราคาที่ใช้ส าหรับรายการดงักลา่วต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กบัร าคา
ตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่วจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริ ษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว 
เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีจะไม่
มีสทิธิออกเสยีงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  
 
2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค า สัง่ หรือข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัซึง่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี.ในพระนรมราชปูถมัภ์ และระเบียบของบริษัท  
 

นอกจากนี ้หากมีการเข้าท ารายการระหวา่งกนั บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตดั สินของคณะกรรมการ  
หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท า
รายการท่ีได้ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไมเ่ข้าท ารายการระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทหรือบริ ษัทยอ่ย เว้นแต่ธุรกรรมเหลา่นัน้มีข้อตกลง
ทางการค้าปกติในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้อง และรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเป็นประจ าทกุไตรมาส  
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13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
  
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

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

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

 
 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

โดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3516  จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

 
 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

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

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน  
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2557 ถงึปี 5229 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สนิทรัพย์หมนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,182.74 8.61  2,573.39  12.57   2,477.26  14.50 
เงินลงทนุชัว่คราว 500.06 1.97 - - - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 369.08 1.46  121.92  0.60   27.58  0.16 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  12,352.09 48.70 12,059.85  58.91 9,959.78  58.28 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้ท่ีดนิโครงการและต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง 38.21 0.15      637.50  3.11    1,290.58  7.55 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,303.26 13.02  749.93  3.65     489.09  2.86 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 18,745.44 73.91 16,142.59  78.86  14,244.29  83.36  
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 288.45 1.14  167.61  0.82  408.34  2.39 
เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 3,329.06 13.12  2,025.70  9.90   781.16  4.57 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,505.43 5.93  1,122.16  5.48    765.89  4.48 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 267.57 1.05 260.73  1.27 173.71  1.02 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์   902.50 3.56    516.81  2.52    490.72  2.87 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  185.68 0.73   154.63  0.76    101.83  0.60 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 141.78 0.56    80.30  0.39   122.35  0.72 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 6,620.47 26.09   4,327.94    21.14    2,844.01     16.64  

รวมสินทรัพย์ 25,365.91 100.00 20,470.53    100.00   17,088.29     100.00  

หนีสิ้นและสว่นของผูถื้อหุน้       

หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 854.02 3.36 - - - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,382.88 5.45   1,067.01       5.21     1,063.91       6.23  
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 541.98 2.14  694.59    3.39     747.79   4.38  
ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ - - - - 650.00 3.80 
หุ้นกู้ ระยะสัน้และหุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4,994.65 19.69   2,390.56  11.68  - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 149.92 0.59   298.81    1.46     350.17    2.05  
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 1,623.44 6.40  1,201.92    5.84   670.86    3.93  
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 9,546.89 37.63 5,652.89   27.61     3,494.70      20.45  
หนีส้นิไม่หมนุเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 947.32 3.73    7.33       0.04       243.98      1.43  
หุ้นกู้ ระยะยาว 3,991.42 15.74  5,985.70     29.24    6,370.05    37.28  
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 125.94 0.50   97.43     0.45       66.46    0.39  
รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 5,064.68 19.97 6,090.47    29.75    6,680.48     39.09  

รวมหนีสิ้น 14,611.57 57.60 11,743.36      57.37   10,175.18      59.54  

สว่นของผูถื้อหุน้       
ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 333.30 1.31   333.30    1.63  333.30 1.95 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,159.49 20.34  5,169.45    25.25  5,210.30 30.49 
หุ้นกู้ ด้อยสทิธิมีลกัษณะคล้ายทนุ 2,000.00 7.88  1,000.00  4.89 - - 
ก าไรสะสม  3,258.08 12.84  2,220.86      10.85      1,365.66      7.99  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3.47 0.01       3.56        0.02          3.85   0.02  
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 10,754.34 42.40  8,727.17    42.63    6,913.11    40.46  

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 25,365.91 100.00 20,470.53   100.00  17,088.29  100.00  
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,780.36 83.38   9,598.07    89.37   9,678.03    93.71  

รายได้จากการขายและบริการ 1,949.56 16.62  1,142.22   10.63   650.15   6.29  

รวมรายได้ 11,729.92 100.00 10,740.30  100.00  10,328.18   100.00  

ต้นทนุ       

ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์  (6,472.92) (55.18) (6,002.15) (55.88) (6,117.86) (59.23) 

ต้นทนุการขายและบริการ (1,214.07) (10.35) (579.60) (5.40) (283.76) (2.75) 

รวมต้นทนุ (7,686.99) (65.53) (6,581.75) (61.28) (6,401.62) (61.98) 

ก าไรขัน้ต้น 4,042.93 (34.47)   4,158.54     38.72   3,926.56    38.02  

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (2,515.63) (21.45)   (2,165.86)  (20.17)   (2,059.45)  (19.94)  

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,527.30 13.02  1,992.68      18.55   1,867.11   18.08  

คา่ใช้จา่ยอ่ืน  - - - - (3.19) (0.03) 

รายได้อ่ืน  499.86 4.26      285.06      2.65      251.82     2.44  

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ 115.42 0.98 (476.64) (4.44) (292.85) (2.84) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 2,142.58 18.26    1,801.09      16.77     1,822.89  17.65  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (334.84) (2.85) (253.64) (2.36) (227.31) (2.20) 

ก าไรก่อนคา่ใชจ่า่ยภาษีเงินได้ 1,807.74 15.41  1,547.45    14.41  1,595.58   15.45  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (306.30) (2.61) (340.81) (3.17) (294.41) (2.85) 

ก าไรส าหรับปี 1,501.44 12.80  1,206.64   11.23   1,301.17   12.60  

 

งบกระแสเงนิสดรวม 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (ล้านบาท) 2,074.45 1,151.60 (1,438.88) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (ล้านบาท) (4,646.33) (2,197.29) (1,652.22) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ล้านบาท) 2,181.23 1,141.82 3,259.55 

เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (ล้านบาท) (390.65) 96.13 168.45 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.96 2.84  4.08  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.32 0.47  0.72  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 46.3 128.35 53.66  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 7.77 2.80  6.71  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) /1 0.53 0.54 0.68  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 680.93 661.65 526.26  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 6.28 6.18 8.49  

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 57.29 58.28  42.40  

Cash Cycle (วนั) 606.30 606.18 490.57 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 34.47 38.72  39.08  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 17.28 18.55  18.08 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 12.28 11.23 12.60 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.41 15.43  20.88  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.65 6.43  8.80  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 311.71 371.32  397.34  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 53.36 58.71  71.56  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.36 1.35  1.47  
อตัราสว่นหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดหรือรายการ
เทียบเทา่เงินสดสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)* 

0.82 0.70 0.74 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)** 2.55 2.80 (3.51) 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 23.97 29.13  20.49  
 

/1 สนิค้าคงเหลือของบริษัท คือ รายการ “ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์” 
* บริษัทจะต้องด ารงอัตราส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิน้งวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ ออกหุ้นกู้ ท่ี
อตัราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจดุห้าตอ่หนึง่) ตลอดอายขุองหุ้นกู้  ANAN175A, ANAN185A, ANAN17OA, ANAN19OA, และ ANAN 21OA ทัง้นีโ้ปรดอ่าน
รายละเอียดนิยามของ “หนีส้นิ”“งบการเงินรวม” และ “สว่นของผู้ ถือหุ้น” ในหวัข้อ 7.5 ของข้อก าหนดสทิธิ 

**อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนีค้ านวณโดยใช้ “เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (ใช้ไปใน)” หารด้วย “ดอกเบีย้จา่ย” จากงบกระแสเงินสด 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

14.1  การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอยีดดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้             

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 9,780.4 80.0 9,598.1 87.1 182.3 1.9 
รายได้จากการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 1,242.8 10.2 961.2 8.7 281.6 29.3 
รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง 539.4 4.4 45.2 0.4 494.3 1,096.0 
รายได้จากการขายและบริการ 167.4 1.4 147.6 1.3 19.8 13.4 

 รายได้อื่น  ๆ 499.8 4.0 273.3 2.5 226.5 82.9 
รวมรายได้ 12,229.8 100.0 11,025.4 100.0 1,204.5 10.9 
ต้นทุน 

      
ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ 6,472.9 52.9 6,002.2 54.4 470.7 7.8 
ต้นทนุการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 604.9 4.9 450.4 4.1 154.5 34.3 
ต้นทนุการให้บริการก่อสร้าง 492.6 4.0 41.4 0.4 451.2 1,088.5 
ต้นทนุขายและบริการ 116.6 1.0 101.6 0.9 15.0 14.8 
รวมต้นทุน 7,687.0 62.8 6,595.6 59.8 1,091.4 16.5 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,542.8 37.2 4,429.8 40.2 113.1 2.5 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,515.6 20.6 2,152.1 19.5 363.5 16.9 

  คา่ใช้จา่ยในการขาย 1,016.0 8.3 1,150.7 10.4 (134.7) (11.7) 
  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,499.6 12.3 1,001.4 9.1 498.2 49.8 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 2,027.2 16.6 2,277.7 20.7 (250.4) (11.0) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินอื่น  ๆ 334.8 2.7 253.6 2.3 81.2 32.0 
ภาษีเงินได้นติิบคุคล 306.3 2.5 340.8 3.1 (34.5) (10.1) 

 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นและ 
      ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 

1,386.1 11.3 1,683.3 15.3 (297.1) (17.7) 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุจากกิจการร่วมค้า 115.4 0.9 (476.6) (4.3) 592.0 124.2 
ก าไรส าหรับปี 1,501.5 12.3 1,206.6 10.9 294.9 24.4 

 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 2.2 0.0 - - 2.2 100.0 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 1,503.7 12.3 1,206.6 10.9 297.1 24.6 
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รายได้  

ส าหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 12,229.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,204.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.9 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 182.3 ล้านบาท รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า 281.6 ล้านบาท รายได้จากการ
ให้บริการงานก่อสร้าง 494.3 ล้านบาท และรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้เท่ากบั 19.8 ล้านบาท โดยรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเป็นรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 80.0 ของรายได้รวม 

ส าหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้ห้องชดุและบ้านเดี่ยวจ านวน 3,392 หน่วย ลดลง 45 หนว่ยจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สทุธิจ านวน 9,780.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้เท่ากบั 182.3 
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 เนื่องจากในปี 2559 มีราคาขายเฉลีย่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.1 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการรับรู้รายได้
สว่นใหญ่มาจากโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทท่ีทยอยรับรู้รายได้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2558  

ส าหรับปี 2559  รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้าเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั  281.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการรับรู้รายได้จากการรับจ้างบริหารโครงการของบริษัทกิจการร่วมค้าของบริษัทจ านวน 15 โครงการ เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 6 โครงการ 

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานก่อสร้างเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบั 494.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1,096.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้างของบริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั (เฮลิกซ์) ซึ่ง
ในอดีตรายได้ของเฮลิกซ์สว่นใหญ่ได้มาจากการรับจ้างก่อสร้างให้โครงการของอนนัดา อยา่งไรก็ตาม  ตัง้แต่ปี 2559 เฮลิกซ์
เร่ิมรับจ้างก่อสร้างจากภายนอกมากขึน้ สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้างเพิ่มขึน้จากปีก่อนอยา่งมีสาระส าคญั 
 
ต้นทุนขาย 

ส าหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายรวมเท่ากบั 7,687.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,091.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 16.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้ ส าหรับปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,472.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึน้จาก
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในงวดเดียวกันของปี 2558  เท่ากับ 470.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 โดยต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรัพย์ในปี 2558 เท่ากบั 6,002.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ โดย
ในปี 2559 มีสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากในปี 2559 เร่ิมมีการรับรู้รายได้ของโครงการยนูิโอ จรัญฯ 3 และ มีการรับรู้รายได้ของโครงการทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยต้นทนุขายของโครงการยนูิโอ จรัญฯ 3 และโครงการทาวน์เฮาส์มีต้นทนุขายสงูกว่าต้นทุน
ขายเฉลีย่ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 
2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,016.0  40.4  1,150.7  53.5  (134.7) (11.7) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,499.6  59.6  1,001.4  46.5 498.2  49.8  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,515.6  100.0  2,152.1  100.0  363.5 16.9  

 

ส าหรับในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเทา่กบั 2,515.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
20.6 ของรายได้รวม ซึง่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบั 363.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.9 

คา่ใช้จา่ยในการขายในปี 2559 เทา่กบั 1,016.0 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 134.7 ล้านบาทหรือ
เทา่กบัร้อยละ 11.7 มีสาเหตหุลกัคือการเลือ่นเปิดโครงการและเลือ่นการจดังาน Ananda Urban Pause ที่สยามพารากอน ซึง่
เป็นงานสง่เสริมการขายหลกัของบริษัท ที่บริษัทจดัเป็นประจ าในทกุๆ ปี  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับปี 2559 เท่ากับ 1,499.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 498.2 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 49.8 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตประกอบกบัมีคา่เช่าอาคารส านกังานเพิ่มขึน้ กลา่วคือในระหวา่งไตรมาส 3/2559 
บริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดได้ย้ายส านักงานมาเช่าพืน้ที่อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ โดยการย้ายส านักงานในครัง้นี ้มี
วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการประสานงานและการท างานให้ดียิ่งขึน้ 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรับต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2559 เทา่กบั 334.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของรายได้รวม ซึง่เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 81.2 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท  

ทัง้นี ้ในระหว่างไตรมาส 2/2559 บริษัทออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึง่บริษัทมีสทิธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนก าหนดและมีสทิธิเลือ่นช าระดอกเบีย้โดยไมม่ีเง่ือนไข (หุ้นกู้ ) จ านวน 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ในชว่ง 5 ปี
แรกร้อยละ 8.5 และส าหรับการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในปีถดัไป  โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิของหุ้น
กู้  โดยบริษัทจะน าเงินดงักลา่วเข้าร่วมลงทนุ กบั SEA Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท 
มิตซุย ฟูโดซัง จ ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) เพื่อพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ร่วมลงทุนในปี 2558 เพื่อสร้าง
รายได้ให้บริษัทในอนาคต และในระหว่างไตรมาส 4/2559 ออกหุ้ นกู้ ไม่มีหลักประกัน จ านวน 3,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ล าดบั จ านวน (ล้านบาท) ระยะเวลา (ปี) อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) วนัครบก าหนด 
1 1,000 1 3.05 2560 
2 500 3 3.50 2562 
3 1,500 5 4.00 2564 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ ระยะยาวและระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 9,000 ล้านบาท และบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 1.4 ตอ่ 1 เทา่ มีอตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 1.0 ตอ่ 1 เทา่ และมีอตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดหรือรายการ
เทียบเทา่เงินสดตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ( Net Cash Interest Bearing Debt to Equity Ratio) สิน้งวดเทา่กบั 0.8 ตอ่ 1 เทา่ 
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนมาจากการร่วมค้า ระหว่างบริษัทกับ 
SEAI5 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทที่พฒันา
โครงการข้างต้นในสดัส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 โดยโครงการที่บริษัทลงทุนร่วมกับ SEAI5 จะเร่ิมมีการรับรู้รายได้ตัง้แต่ปี 
2559 เป็นต้นไป ทัง้นี ้โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการไม่สามารถรับรู้รายได้ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ส าหรับปี 2559 บริษัทเร่ิมมีการรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากโครงการ ไอดีโอ คิว จฬุา-สามยา่น ซึง่มีมลูคา่โครงการ 6,917 ล้านบาท 
ซึง่โครงการเสร็จสมบรูณ์และเร่ิมทยอยรับรู้รายได้ตัง้แตป่ลายไตรมาส 3/2559 ณ 31 ธนัวาคม 2559 โครงการไอดีโอ คิว 
จฬุา- สามยา่น ได้รับรู้รายได้ไปแล้วร้อยละ 88.0 และจะทยอยรับรู้รายได้สว่นท่ีเหลอืในปี 2560 

และในระหวา่งไตรมาส 3/2559 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในสดัสว่นเดิมคือร้อยละ 51 กบั SEAI5 เปิดตวั 4 
โครงการในปี 2559 ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ โมบิสขุมุวิท 66 โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 และ
โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตจุกัร คิดเป็นมลูคา่โครงการรวมเทา่กบั 14,463 ล้านบาท 

ส าหรับในปี 2559 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจ านวน 115.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 124.2 ที่มีผลขาดทนุเทา่กบั 476.6 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้ของโครงการไอดีโอ คิว จฬุา-
สามยา่น 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 เทา่กบั 306.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้รวม ลดลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ของปีก่อนจ านวน 34.5 ล้านบาท เนื่องจากรายได้บางส่วนของโครงการยูนิโอ จรัญฯ 3 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
 
ก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ เท่ากบั 1,501.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 294.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.4 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกบัรายได้ โดยปัจจยั
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้านและห้องชุดและรายได้จากบริการงานก่อสร้าง เช่น โครงการอาร์เด้น 
พระราม 3 โครงการอาร์เด้น พฒันาการ โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี โครงการยนูิโอ จรัญฯ 3 รวมทัง้ได้รับสว่นแบ่งก าไรจาก
เงินลงทนุในการร่วมค้าจากโครงการไอดีโอ คิว จฬุา-สามยา่น 
 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากบั 25,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 เท่ากบั 4,895.4 
ล้านบาท ท่ีมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 20,470.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.9 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีอตัราผลตอบแทน
ตอ่ทรัพย์สนิ (Return on Asset) เทา่กบัร้อยละ 6.7  ทัง้นี ้รายละเอียดการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ที่ส าคญัมีดงันี ้



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 152 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลกูค้า ส าหรับเงินจอง เงินมดัจ า และ
เงินท าสญัญา จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถกูบนัทึกเป็นเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีลกูหนี ้
การค้าจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการ
บริหารโครงการของบริษัท ซึง่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นหลกั 

ณ 31  ธันวาคม 2559  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเท่ากบั 369.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้
จากปี 2558 เท่ากบั 247.2 ล้านบาท  โดยสว่นประกอบหลกั คือ รายการลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนัคือค่าบริการ
งานก่อสร้างค้างรับของบริษัท ทอสกาน่า พิอาซา จ ากดั เท่ากบั 61.3 ล้านบาท และค่านายหน้าและค่าบริหารโครงการ
ค้างรับของกลุม่บริษัทร่วมค้าของบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จ ากดั และบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย 
สะพานควาย จ ากดั เทา่กบั 187.2  ล้านบาท  

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และจะถกูรับรู้เป็นต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้  ณ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ
เท่ากบั 12,352.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.7 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึน้จากปี 2558 เท่ากบั 
292.2 ล้านบาท ที่มีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิเทา่กับ 12,059.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4   

 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ  31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกันเท่ากับ 1,647.6 ล้าน
บาท โดยเป็นเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ เท่ากับ 1,524.0 ล้านบาทของบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากัด เพ่ือใช้ส าหรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินย่านถนนพระราม 9 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม และเป็นเงินกู้ ยืมและ
ดอกเบีย้ค้างรับของบริษัทบริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั เพื่อมดัจ าที่ดินย่านอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ
เทา่กบั 123.6 ล้านบาท 

 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

ในปี 2560 โครงการไอดีโอ ควิ สยาม-ราชเทว ี โครงการแอชตนั อโศก  โครงการไอดีโอ ควิ ชิดลม-เพชรบรีุ  และโครงการ
ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์  ที่บริษัทร่วมทนุกบั SEAI5 จะสร้างเสร็จสมบรูณ์และจะเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิห้อง
ชดุให้ลกูค้า โดยภายหลงัข้างต้นมีการช าระเงินกู้และดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงินหมดสิน้แล้ว ทางบริษัทร่วมทนุจะทยอย
คืนเงินกู้และดอกเบีย้กบัทางบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท 
ยอดเงนิกู้และดอกเบีย้ค้างรับ 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนดช าระคนื
เงนิต้นและดอกเบีย้ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 311.9 31 มีนาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 315.5 31 ธนัวาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 163.9 31 ธนัวาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 188.4 31 ธนัวาคม 2560 

รวม 979.8  



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 

ตามปกติของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะต้องวา่จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีการเก็บเงินจ่ายลว่งหน้าจากบริษัทและบริษัทย่อย สว่นใหญ่บริษัทและบริษัทย่อยจะหกัเงิน
ดงักลา่วออกจากเงินค่าจ้างที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแต่ละงวด เพื่อชดเชยกบัเงินจ่ายลว่งหน้าที่รับไปจนกว่า
จะครบถ้วน พร้อมทัง้หักเงินค่าประกันผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้อีกส่วนหนึ่ง และจะคืนเงินประกันผลงาน
ให้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างเมื่อหมดระยะเวลาประกนัผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจ านวน 148.2 ล้านบาท ลดลง 80.4 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มียอดรายการเงินค่าใช้จ่าย
ลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 228.6 ล้านบาท 

 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ที่ดนิโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการมัดจ าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทัง้สิน้เป็นมูลค่า  38.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 
จ านวน 599.3 ล้านบาท โดยที่ดินบางสว่นจะเร่ิมมีการพฒันาโครงการตัง้แตไ่ตรมาส 2/2559 เป็นต้นไป 

 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ตัง้แตปี่ 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEAI5 ซึง่เป็นบริษัทใน
กลุม่ของบริษัท มิตซุย ฟโูดซงั จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึง่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่ง
หนึ่งในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทท่ีพฒันาโครงการข้างต้นในสดัสว่นไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 51 โดยโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทนุกับ SEAI5 ต่อมาในปี 
2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุเพิ่มขึน้อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตนั อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี และ
โครงการแอชตนั จฬุา-สลีม ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุเพิ่มอีก 5 โครงการ และในปี 2559  บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุ
เพิ่มอีก 6 โครงการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีเงินทนุในการร่วมค้ารวม 15 โครงการ ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ ากดั ไอดีโอ คิว จฬุา-สามยา่น 680.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ี 135.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั แอชตนั อโศก 211.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั แอชตนั จฬุา-สลีม 329.6 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบรีุ 120.3 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ไอดีโอ โอท ู 198.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั แอชตนั สลีม 187.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 125.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ไอดีโอ  ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ 156.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ อโศก 203.3 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ไอดีโอ สขุมุวิท 93 390.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ไอดีโอ  โมบิ สขุมุวิท 66 203.3 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ไอดีโอ พหลโยธิน-จตจุกัร 202.6 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั ไอดีโอ สขุมุวิท 93 257.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั โครงการในปี 2560 ยา่นพระราม 9 (66.9) 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั โครงการในปี 2560 ยา่นอนสุาวรีย์ชยัสมรภมู ิ (8.3) 

รวม 3,329.1 
 

 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั เทา่กบั 1,505.4 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 383.3 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดเป็นของกลุม่บริษัทร่วม
ค้า ซึง่เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วมค้าต้องให้การสนบัสนนุการเงินเพื่อพฒันาโครงการโดยเป็นเงินกู้
ที่ไมม่ีหลกัประกนัและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท 
ยอดเงนิกู้และดอกเบีย้ค้างรับ (ล้านบาท) วันครบก าหนดช าระคืน

เงนิต้นและดอกเบีย้ ณ  31 ธค 59 ณ  31 ธ.ค. 58 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ ากดั - 319.0 31 พฤศจิกายน 2559 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 311.9 244.7 31 มีนาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 315.4 298.6 31 ธนัวาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 443.6 216.0 31 กรกฎาคม 2561 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 163.9 104.4 31 ธนัวาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 228.0 12.9 30 กนัยายน 2561 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 271.1 180.6 30 พฤศจิกายน 2561 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 188.5 26.0 31 ธนัวาคม 2560 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั 278.4 38.8 31 พฤษภาคม 2561 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 26.1 - 28 ธนัวาคม 2561 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 78.3 - 30 พฤศจิกายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 25.8 -  
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 154.1   
หกั  สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  (979.7) (319.0)  
รวม 1,505.4 1,122.2  
 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์” ในส่วนที่เป็นพืน้ที่เช่าของร้านค้าในโครงการคอนโดมิเนียมมาเป็นรายการ “อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน” เนื่องจากพืน้ที่ดังกล่าวมิได้เป็นพืน้ที่ที่มีไว้เพื่อขาย แต่เป็นพืน้ที่ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีไว้เพื่อปล่อยเช่าแก่
ร้านค้า โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 267.6 ล้านบาท  



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 902.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 385.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 74.6 จากปี 2558 ที่มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 516.8 ล้านบาท โดยรายการสว่นใหญ่เกิดจากบริษัท
ได้ย้ายส านกังานมาเช่าพืน้ท่ีอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีคา่ใช้จ่ายในการตกแตง่อาคารส านกังานเพิ่มขึน้ 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 185.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31.0 ล้านบาทจากปี 2558 ที่มีสินทรัพย์
ไมม่ีตวัตนสทุธิเทา่กบั 154.6 ล้านบาท ทัง้นี ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์  
 

หนีส้นิ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากบั 14,611.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 เท่ากบั 2,868.2 
ล้านบาท ท่ีมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 11,743.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.4 ทัง้นี ้รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินที่
ส าคญัมีดงันี ้

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากบั 1,382.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของหนีส้ินรวม 
เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 315.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.6 

 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 854.0 ล้านบาท โดยการกู้ เงินระยะสัน้เพื่อ
สนบัสนนุการซือ้ที่ดิน 

 หุ้นกู้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีสทุธิจ านวน 3,997.5 ล้านบาท โดยยอด
หุ้นกู้จ านวน 4,000 ล้านบาทซึ่งจะครบก าหนดในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดย ในระหว่างไตรมาส 4/2559 บริษัทได้
ออกหุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนัเพิ่ม จ านวน 3,000 ล้านบาท  

ณ  31 ธันวาคม 2559 มีหุ้นกู้ ระยะยาวสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เท่ากบั 3,991.4 ล้านบาท ลดลงจาก 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 1,994.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.3 

 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสทิธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสญัญา จะถกูบนัทึก
เป็นเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า และจะถกูตดัเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท า
สญัญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึง 25 ของราคาขายขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโครงการ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 
มีเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าเท่ากับ 541.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 152.6 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.0  
เป็นไปตามการรับรู้รายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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 เงนิกู้ยมืระยะยาว 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 149.9 ล้านบาท ลดลง 148.9 ล้านบาท 
จาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 298.8 ล้านบาท  นอกจากนี ้ เงิน
กู้ยืมระยะยาว-สทุธิที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 947.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบั 940.0 ล้านบาท จาก ณ 31 
ธนัวาคม 2558 ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 7.3 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวสว่นใหญ่
ใช้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดีย่วของเฮลกิซ์ 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 10,754.3 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.4 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น
รวม โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 จากผลก าไรของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย
สามารถโอนห้องชุดและบ้านเดี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ระหว่างไตรมาส 2/2559 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเมื่อเลกิบริษัท หรือเมื่อบริษัทใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตัง้แตปี่ที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ในข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้  เทา่กบั 1,000 ล้านบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีอตัราผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (Return on 
Equity) เทา่กบัร้อยละ 15.4 

 
งบกระแสเงินสด 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงานเท่ากับ 2,074.5 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 
2558 เทา่กบั 922.9 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามทิศทางเดียวกบัรายได้ของบริษัท 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ในปี 2559  เงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั 4,646.3 ล้านบาท โดยมีรายการใหญ่คือ
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน เท่ากับ 3,045.9 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของกิจการร่วมค้า
จ านวน 15 โครงการ 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 2,181.2 ล้านบาท โดยมีรายการหลกัมาจาก
การออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่ลกัษณะคล้ายทนุเทา่กบั 1,000 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากหุ้นกู้สทุธิภายหลงัจากการหกัคืน
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดไถ่ถอนในปี 2559 สทุธิเท่ากบั 605 ล้านบาท โดยรายการสว่นที่เหลือเป็นเงินสดรับสทุธิภายหลงัที่ช าระ
เงินกู้ยืมระยะยาวเทา่กบั 795 ล้านบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 2,182.7 ล้านบาท ลดลง 390.7 
ล้านบาทจากงวดสิน้ปี 2558  
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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 ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเ งินค่าสอบบัญชีในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

บริษัท 
ผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

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

1,750,000 
3,235,000 
4,985,000 

1,750,000 149,013 122,727 

บริษัทย่อย 4,565,000 3,235,000 214,574 193,641 

รวม 6,315,000 4,985,000 363,587 316,368 

 

14.2   ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ตามที่บริษัทได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ขบวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การส่งมอบ
ห้องขดุและการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเป็นไปตามเปา้หมาย สง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง สร้างการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คง  
 

นโยบายบัญชี  

ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั เนื่องจากบริษัทน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 
12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น กล่าวคือ มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วในปี 2556 โดยปรับย้อนหลงังบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็น
ข้อมลูเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีมาโดยตลอด 
 
ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤตทิางการเมือง 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภค อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีก าลงัซือ้ลดลง หรืออาจตดัสนิใจชะลอการซือ้ออกไป ซึง่ท าให้บริษัทอาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ในการขายโครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึน้ และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้ 
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ปัญหาหนีค้รัวเรือนที่เพิ่มสูงขึน้และสถาบันการเงนิระมัดระวังการปล่อยกู้ของสนิเชื่อเผ่ือที่อยู่อาศัย 

ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานภาวะหนีค้รัวเรือนไทย ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2559 อยู่ที่ระดบัร้อยละ 81.0 ต่อจีดีพี เทียบกบัระดบั 
ร้อยละ 81.1 ต่อจีดีพี ในไตรมาส 3 ปี 2558 โดยการลดลงของหนีค้รัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นผลการเติบโตที่ชะลอ
ของการขยายสนิเช่ือของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ โดยลดลงจากสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัเป็นหลกัโดยลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามจ านวนท่ีอยู่อาศยัโอนกรรมสิทธ์ิในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีปรับลดลง เช่นเดียวกบัสินเช่ือ
เพื่อการอปุโภคบริโภคและสินเช่ืออเนกประสงค์ที่เติบโตชะลอลงจากการใช้นโยบายเครดิตที่ระมดัระวงัมากขึน้ของสถาบนั
การเงินเพื่อดแูลปัญหาหนีเ้สยีในจงัหวะที่เศรษฐกิจไทยยงัไมฟื่น้ตวัเต็มที่ อย่างไรก็ดี  สินเช่ือบตัรเครดิตยงัเติบโตได้จากการ
ใช้จ่ายผา่นบตัรที่เติบโตดีขึน้ และสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ก็สามารถประคองการเติบโตไว้ได้ในแดนบวกเช่นเดียวกบัสิน้ปี 2558 

สว่นแนวโน้มปี 2560 ทรงตวัหรือขยบัลดลงมาที่กรอบคาดการณ์ร้อยละ 80.5 - 81.5 (บนสมมุติฐานจีดีพีขยายตวัร้อยละ 
3.3) แม้อาจเห็นอตัราการเติบโตของยอดคงค้างหนีค้รัวเรือนที่สงูขึน้มาที่กรอบร้อยละ 4.0 - 5.0 จากสิน้ปี 2559 ที่น่าจะ
เติบโตได้ร้อยละ 3.0 แต่สดัสว่นหนีค้รัวเรือนต่อจีดีพีในปีหน้าอาจต ่าลง โดยได้รับอานิสงส์จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (ที่
จะมีผลต่อมลูค่าจีดีพีซึ่งเป็นตวัหารของสดัสว่นหนีค้รัวเรือนต่อจีดีพี) ที่คาดหวงัว่า จะได้รับแรงหนนุสว่นหนึ่งจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุของภาครัฐ รวมถึงการปรับตวัขึน้ของราคาโภคภณัฑ์ โดยเฉพาะราคาน า้มนัในตลาดโลก ทัง้นี ้ 
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายย่อยที่จะมีบทบาทต่อการเติบโตของหนีค้รัวเรือน ได้แก่ สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั สินเช่ือเพื่อการอปุโภค
บริโภค และสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยจะมีแรงหนุนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ ของ
ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ทา่มกลางการจดักิจกรรมการตลาดอยา่งเข้มข้น ผนวกกบัอตัราดอกเบีย้ที่คงทรงตวัในปี 2560
แตอ่าจเร่ิมขยบัขึน้ในปี 2561 จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ที่อยู่อาศยัและเบิกใช้สนิเช่ือส าหรับผู้ที่ต้องการท่ีอยูอ่าศยั
อย่างแท้จริงในปี 2560 เพื่อล็อกต้นทนุดอกเบีย้ให้ยงัอยู่ในระดบัต ่าและเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระคืน ขณะที่
สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือบตัรเครดิต น่าจะได้รับแรงหนุนจากค่าครองชีพที่มี
โอกาสปรับเพิ่มขึน้ตามต้นทนุพลงังานและค่าจ้างแรงงานที่ขยบัขึน้ สว่นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ซึ่งหดตวัถึงทรงตวัมาหลายปี
ติดต่อกัน จะพลิกกลบัมาขยายตวัในแดนบวกอย่างชัดเจนขึน้ในปี 2560 สอดคล้องกับการฟืน้ตวัของยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศ และการปลดภาระหนีข้องผู้ เข้าร่วมโครงการรถยนต์คนัแรกราวร้อยละ 30 ของผู้ที่เข้าโครงการดงักลา่ว ซึง่ท าให้การ
ไถลลงของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ลดน้อยลง ทัง้นี ้สถาบนัการเงินท่ีจะเป็นแกนหลกัในการให้สนิเช่ือแก่ภาคครัวเรือนในปี 2560 
นัน้คงยงัหนีไม่พ้นธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนนอนแบงก์จะกลบัมามีบทบาท
เพิ่มขึน้หลงัหดตวัมานาน 2 ปีติดตอ่กนั อยา่งไรก็ตาม ในกลุม่ชนชัน้กลางลา่งที่มีรายได้ราว 15,000 – 50,000 บาทต่อเดือน 
มีภาระหนีส้ะสมอยู่ในระดบัสงู ซึ่งการขยายสินเช่ือของสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะมีความระมดัระวงั ท าให้การขอสินเช่ือ
ใหมอ่ยูใ่นระดบัท่ีจ ากดั ขณะท่ีสถาบนัการเงินคงมุง่ไปท่ีกลุม่ลกูค้าระดบักลางบนมากขึน้ เนื่องจากยงัมีความสามารถในการ
ก่อหนีเ้มื่อเทียบกบักลุม่อื่นๆ 

ส าหรับบริษัทนัน้มียอดการรับรู้รายได้จากลูกค้า 2 ประเภทคือลูกค้าที่โอนบ้านและห้องชุดเป็นเงินสด โดยในปี 2559 มี
สดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 35 ของยอดรับรู้รายได้ทัง้หมด ส าหรับยอดรับรู้รายได้จากลกูค้าโอนบ้านและห้องชดุที่กู้ยืมผา่นสถาบนั
การเงินนัน้ณ สิน้ปี 2559 มียอดการปฎิเสธการให้สินเช่ือ (Mortgate Rejection Rate) เท่ากับร้อยละ 5.5 และลดลงซึ่ง
ใกล้เคียงกบัปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีการตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลกูค้าตัง้แตก่ารจองซือ้โครงการบ้านเดียว
และอาคารชุดประกอบกับในส่วนของห้องชุดบริษัทได้จดัมีการตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลกูค้า 3 - 6 เดือน
ลว่งหน้าก่อนจะมีการโอนกรรมสทิธิห้องชดุ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

3. บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2560 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 

 

นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 

 

ผู้รับมอบอ านาจ   

 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 
 

กรรมการบริหาร 
 

 
 

 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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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 / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ
71 ปี 
 
ประเภท 
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 

1 กนัยายน 2558 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

Johns Hopkins University, U.S.A.  
-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns 

Hopkins University, U.S.A.  
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   

University of Western Australia, 
Australia 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
-  Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 5/2003 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 
 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 

ต.ค.58-ปัจจบุนั 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
 
 

2555-2557 
 
 
 

2555 - 2557 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   

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

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

/  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
/  ที่ปรึกษาการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท ไทย-เยอรมนัโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

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

 
บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน)  
    /  ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลไม้ และ น า้ผลไม้กระป๋อง 



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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

ไมมี่ 2549 - 2557 
 
 

2547 - 2557 
 
 

2546 – 2557 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
/  ผู้ผลิตและจ าหนา่ยสแตนเลส 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
/  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
   /  ที่ปรึกษาการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์ 

  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2559-ปัจจบุนั 

 
ต.ค.58–ปัจจบุนั 

 
2553 – ปัจจบุนั 

 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
 
2545 - ปัจจบุนั 
 
2527 - ปัจจบุนั 
 

2557 – 2558 

กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการแหง่ประเทศไทย 
 
นายกคณะกรรมการสภา 
 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
   และรองประธานสภา 
 
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
 
สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภา 
 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ ากดั / ประกนัชีวิต ประกนัภยั 
 
บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส์ จ ากดั /  ที่ปรึกษาการลงทนุ 
 
สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิค  
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
สถาบนัความร่วมมือเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุม่น า้โขง 
 
 
มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 
กระทรวงพลงังาน 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 162 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

2555 – 2557 
 

2554 – 2557 
 

2550 - 2557 
 
 
 

2548 - 2557 
 

 
 

2540 - 2557 

กรรมการอิสระ 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
กรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ ากดั  / ประกนัภยั 
 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากดั  

/  ที่ปรึกษาด้านการบริหารจดัการ 
บริษัท ทอสกานา วลัเล ่คนัทรีคลบั จ ากดั  /  สนามกอล์ฟ 
 
บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ ากดั  

/  ที่ปรึกษาเก่ียวกบัการผลติพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 
การตลาดและการจดัจ าหน่าย 

 
บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส์ จ ากดั /  ที่ปรึกษาการลงทนุ 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ
58 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 50/2006  

- Audit Committee Program รุ่นที่ 
31/2010 

ธ.ค.58-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 

ส.ค.58-ธ.ค.58 
 
 

รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

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) 
 /  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 163 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 

29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

- Directors Certification Program 
รุ่นที่ 144/2011 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุ่นที่ 35/2014 

ธ.ค.57-ส.ค.58 
 
 
 

ก.ย.57–ธ.ค.57 
 
 
 
 
 

มิ.ย.57- ก.ย.57 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจกาจที่ดี 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2558 – ปัจจบุนั 

 
 

2539 - ปัจจบุนั 
 
 

2532 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากดั 
  /  ค้าปลีก ค้าสง่ และสง่ออก สิ่งทอและเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
 
บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 

/  ส านกังานกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร 
 

บริษัท บี.บราเดอร์ส จ ากดั  
/  ส านกังานตรวจสอบบญัช ี



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 164 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

2554 - 2555 
 

 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
/ พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

  
3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
55 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 

29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 28/2004  

- Directors Certification Program    
รุ่นที่ 147/2011 

- Role of the Compensation 
Committee  รุ่นที่ 13/2011 

- Monitoring Fraud Risk 
Management รุ่นที่ 8/2012 

- Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 

- Monitoring the Internal Audit 
Function รุ่นที่ 13/2012 

- Monitoring system of Internal 
Control and Risk Management 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 

ธ.ค.57-ส.ค.58 
 
 
 
 

มิ.ย.57–ธ.ค.57 
 
 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 

 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

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

 
 
บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) /  ผลิตและจ าหนา่ยปุ๋ ย 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 165 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 -     รุ่นที่ 13/2012 กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 

-   Audit Committee Program 
รุ่นที่ 41/2012 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุ่นที่ 35/2014 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2535 - ปัจจบุนั 
 
 

2558 – 2559 
 
 

2554 – 2559 
 
 

2554 - 2555 
 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
  

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

 
บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

/  น าเข้า จ าหนา่ย และติดตัง้ อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยี 

 
บริษัท ส านกังาน วรัชญ์ไพศาล จ ากดั  
/  ส านกังานสอบบญัช ี
 
บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
   /  ส านกังานสอบบญัช ี
 
บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ ากดั 

/  ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

4. นายนพพร เทพสิทธา - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
62 ปี 
 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา้  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวตัิการอบรม 

ธ.ค. 59-ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

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

 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 166 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 

29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Certification Program 
รุ่นที่ 62/2005  

- Directors Accreditation Program 
รุ่นที่ 43/2005 

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

-  Audit Committee Program รุ่นที่ 
14/2006 

 
ธ.ค.57 – ธ.ค.59 

 
 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 
 
 
 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 
 
 
 
 

2556 – 2557 

 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 167 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 
 

 
 

/  ขนสง่และโลจิสติกส์  

  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  

 
2557-ปัจจบุนั 

 
2556-ปัจจบุนั 

 
2554 - 2555 

 

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 
ประธานสภา  
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
 
สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั  

/  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   
5. นายฉัตรชยั บนุนาค -  ปริญญาเอก  ด้านจิตวิทยาองค์กร  กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
60 ปี 

มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท ด้านพฤติกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน  

ธ.ค.58-ธ.ค.59 กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ 
    สหรัฐอเมริกา กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ประเภท 
กรรมการ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   
ครัง้แรก 

15 ธันวาคม 2558 
 

- ปริญญาตรี ด้านพฤติกรรมทาง 
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน 

  สหรัฐอเมริกา 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-  Directors Certification Program     
รุ่นที่ 0/2000  

-  Directors Accreditation Program  
   รุ่นที่ 26/2004 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2553 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 

บริษัท ซี บี โปรเฟสชัน่แนลดีเวลอปเมนท์เซอร์วิส จ ากดั 
  /  ที่ปรึกษาธุรกิจ 
บริษัท น้องณท จ ากดั 
  / ซือ้ จดัหา ครอบครองและถือลิขสิทธ์ิในหนงัสือและบทความ  
 
บริษัท พีเพิลแอสเซ็ท จ ากดั 
  /  ที่ปรึกษาธุรกิจ 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 168 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

-  Directors Certification Program 
   รุ่นที่ 51/2004 
 

6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา - ปริญญาโท การเงินและการบญัช ี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
43 ปี 
 
ประเภท  
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 

29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

ระหวา่งประเทศ  London School 
of Economics, U.K. 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

University of California at 
Berkeley, U.S.A. 
 

-  

ธ.ค.58-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

ธ.ค.57 – ธ.ค.58 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 
 
 
 
 

2554 – มิ.ย. 57 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

 
 
 
 
 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 169 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

กรรมการและผู้บริหาร 
พี่ชายของ น.ส.พชัราวลยั  เรืองกฤตยา 

 

   กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2559-ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จ ากดั 
บริษัท เจว-ีโค1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี2 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี5 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี6 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจว7ึ จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี8 จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยา่น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทา่พระ จ ากดั 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 170 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 
 
 

2557-ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2550 - ปัจจบุนั 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 

   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
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  

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 

/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่ออาคารขดุ 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
 

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 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 171 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2546 - ปัจจบุนั 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 

2544 - ปัจจบุนั 
 
 

2543 - 2555 

 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

   /  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 เคร่ืองแตง่กาย 
 

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
   / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท พีระ เซอร์กิต จ ากดั /  จดัตัง้สนามแข่งรถ 

7. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ - ปริญญาโท การจดัการ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
52 ปี 
 
ประเภท 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

ประวตัิการอบรม 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

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

 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 172 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 85/2010 

2554 – ส.ค.58 กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย์ 

กรรมการบริหาร  กิจการอ่ืนที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   ครัง้แรก  
29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

 2559-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จ ากดั 
บริษัท เจว-ีโค1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี2 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี5 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี6 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจว7ึ จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี8 จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยา่น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ ากดั 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 173 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 
 
 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทา่พระ จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

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

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
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 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ ท ูจ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่อาคารชดุ 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 174 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 

2548 – ปัจจบุนั 
 
 

2547 – ปัจจบุนั 
 

2544 - ปัจจบุนั 
 

 

 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 
 
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 
 

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

Administration,  
Boston University, U.S.A. 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program 
รุ่นที่ 85/2010    

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2555 - 2556 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ าส านกังาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  

 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยผู้บริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ 

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

 

กรรมการ  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    
   ประจ าส านกังานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 2559-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อดุมสขุ จ ากดั 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 175 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ครัง้แรก 

29 เมษายน 2554 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

น้องสาวของนายชานนท์ เรืองกฤตยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2557-ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จ ากดั 
บริษัท เจว-ีโค1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี2 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี5 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี6 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจว7ึ จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี8 จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยา่น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทา่พระ จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั   /  รับท าสื่อโฆษณา 
 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 176 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จ ากดั 
/   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 

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 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เชา่อาคารชดุ 

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 177 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

2546 - 2556 
 

 

กรรมการ 
 
 

บริษัท มอร์ ครีเอชัน่ จ ากดั 
/   จดัท าสื่อโฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน์ 

  
9. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
57 ปี 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการบริหาร 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
(NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ประวตัิการอบรม 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 

2554 – ส.ค.58 
 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการลงทนุ 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการลงทนุ 

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

 

ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการลงทนุ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

- บริษัทไทย 
- Directors Certification Program 
รุ่นที่ 18/2002 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 

 

กรรมการ 
 
 
 

บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั /  ที่ปรึกษาธรุกิจ 
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จ ากดั /  ที่ปรึกษาธุรกิจ 
 

10. นางมณัทนา เอือ้กิจขจร - ปริญญาโท สาขาการบญัช ี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
50 ปี 
 
ต าแหน่ง  
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานการเงิน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 

ก.ย.57-ส.ค.58 
 
 
 

2554 – ก.ย.57 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน  
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน  
 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน  

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

 
 
 
 
 
 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 178 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

     กรรมการและผู้บริหาร -   Directors Accreditation Program   กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมมี่ รุ่นที่ 93/2011 

-   Directors Certification Program 
รุ่นที่ 173/2013 

2545 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ไทคณู แทรคเตอร์ จ ากดั 
/  ตวัแทนจ าหน่ายอะไหลร่ถแทรคเตอร์ 
 

11. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
52 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคมุการผลิต 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์อตุสาหกรรม 
เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Corporate Governance for 
Executives รุ่นที่  4/2015 

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 
 

12. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา - ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ
 56 ปี 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส.ค. 58-ปัจจบุนั 
 
 
 

2552 – 2557 
 

กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 
 
 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

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

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
  /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

   สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัท  ไซมิส แอสเสท จ ากดั  
  /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 179 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 
13.นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ
 58 ปี 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ 
  สายงานธุรกิจบ้านจดัสรร 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

มิ.ย. 59-ปัจจบุนั 
 
 
 

ม.ค.59–พ.ค.59 
 

2553 - 2558 

กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจบ้านจดัสรร 
 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานธุรกิจ 4 

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

 
บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
  /  รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

14. ดร. จอร์น เลสลี่ มิลลาร์ -  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ
46 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันากลยทุธ์ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

   University of Aberdeen, Scotland มิ.ย.59-ปัจจบุนั 
 
 
 

2555-พ.ค.59 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันากลยทุธ์ 
 
 
 
ผู้บริหารสงูสดุ สายงานกลยทุธ์ทางการเงินและนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ 

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

 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 180 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
15.  นายเท็ด โปษะกฤษณะ  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ถิระพฒัน์ 
 

อาย ุ  
45 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

Boston College, USA. 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 

North Carolina State University, 
U.S.A. 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - 2556 
 
 
 

2553 - 2555 
 

2548 - 2555 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 
 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศแผนก
กลยทุธ์องค์กร 

 
 
หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกิจอาวโุส (ที่ปรึกษา) 
 
Managing Director 

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

 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

/  พัฒนาและให้เช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และ
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

 
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 อิงค์ จ ากดั /  ซอฟต์แวร์ 
 
บริษัท ย.ูที.ซี.โฮลดิง้ จ ากดั /  ที่ปรึกษา 
 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จ ากดั /  ที่ปรึกษาการลงทนุ 

16. ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย -  ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  

คอมพิวเตอร์, University College 
London 

พ.ย.59-ปัจจบุนั Dean of Ananda Academy and Chief Learning 
Officer 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 181 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

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

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

39 ปี - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ  อสงัหาริมทรัพย์  
 และการสื่อสาร , Institute of กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ต าแหน่ง  
Dean of Ananda Academy and 

Chief Learning Officer 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 

Education, University of London 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกียรติ
นิยม), University College London 

2551-2559 
 
2549-2559 

กรรมการ 
 
Chief Information Officer 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น 
 
สถานศกึษากลุม่เซนต์จอห์น 
 
 

17. นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
45 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจสิติกส์
และคลงัสินค้า 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 

University of Southern California, 
U.S.A. 

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

พ.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 - 2558 
 
 

2556 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจสิติกส์และคลงัสินค้า 
 
 
 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารทรัพยากรบคุคล
และพฒันาองค์กร 

 
ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์องค์กรและบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

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 

    กรรมการและผู้บริหาร  กิจการที่ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมมี่  2555 – 2556 

 
ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
 

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จ ากดั  
/  พฒันาและผลิตวคัซีนเด็ก 

 
18.  นายเริงชยั อิงคภากร -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
อาย ุ      of Phoenix 2556 – ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุประจ าส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

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

61 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสงูสดุ ประจ าส านกัประธาน
บริหาร 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การเงิน),  
San Francisco State University 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program 
รุ่นที่ 97/2012 

 

 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2545 - 2556 

 
 
 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
Supply Chain Business Development Manager 

 

  /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

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

19.นางสวุรรณา วานิชสมบตั ิ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  
53 ปี 
 
ต าแหน่ง  
เลขานกุารบริษัท 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ 
 
 
 

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

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

- Company Reporting Program รุ่น
ที่ 1/2011 

- Corporate Secretary 
Development Program  

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 
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2. สรุปการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
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บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)    ⃝ ⃝ ⃝  ⃝ ⃝           

บริ
ษัท

ยอ่
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      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

ชื่อบริษัท 

กรรมการและผู้บริหาร 



       บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน้า 184 / 192 แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 

ดร
.ณ
รง
ค์ช
ยั 
อคั
รเศ

รณี
 

นา
ยพ
ลูศ
กัด
ิ์  ต
นัส
ิทธิ
พนั

ธ์ 

นา
ยว
ิบลู
ย์ 
รัศ
มีไ
พศ

าล
 

นา
ยน
พพ

ร เ
ทพ

สิท
ธา

 

นา
ยฉ
ัตร
ชยั
 บ
นุน
าค

 

นา
ยช
าน
นท์
 เรื
อง
กฤ
ตย
า 

นา
ยธ
ัญ
ลกั
ษณ์

 น
นัท์
ธน
าว
รส
ิริ 

นา
งส
าว
พชั
รา
วล
ยั 
เรือ

งก
ฤต
ยา

 

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
ยว
ิโรจ

น์ 
กปั
ปิย
จร
รย
า 

นา
งศ
ภุล
กัษ

ณ์
 จนั

ทร์
พิท

กัษ์
 

ดร
.จอ

ร์น
 เล
สล
ี่ มิ
ลล
าร์

 

ดร
. รั
ชด
า ม

นเ
ทีย
รว
ิเช
ียร
ฉา
ย 

นา
ยเ
ท็ด
 โป

ษะ
กฤ
ษณ

ะ ถิ
ระ
พฒั

น์ 

นา
ยล
อย
ด์ 
วฒั

นโ
ฆว
รุณ

 

นา
ยเ
ริง
ชยั
 อิง

คภ
าก
ร 

10 บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

11 บริษัท เจว-ีโค1 จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

12 บริษัท เอดีซี-เจวี2 จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

13 บริษัท เอดีซี-เจวี5 จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

14 บริษัท เอดีซี-เจวี6 จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

15 บริษัท เอดีซี-เจวี7 จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

16 บริษัท เอดีซี-เจวี8 จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝ 
          

17 บริษัท เอเอช – เอสพีวี1 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      

⃝ ⃝ ⃝           

4 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยา่น จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

5 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

ชื่อบริษัท 

กรรมการและผู้บริหาร 
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6 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

7 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชอ่งนนทรี จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

8 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

9 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทา่พระ จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

10 บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

11 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

12 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

13 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อดุมสขุ จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

14 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

15 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จ ากดั      

⃝ ⃝ ⃝           

16 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอร่ีโมนเูม้น 
จ ากดั 

     

⃝ ⃝ ⃝ 

          

บริ
ษัท

ที่เ
กี่ย
วข้
อง

* 

1 บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส์ จ ากดั                   

2 บริษัท ซี บี โปรเฟสชัน่แนลดีเวลอปเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั     
              

3 บริษัท พีเพิลแอสเซ็ท จ ากดั     
              

4 บริษัท น้องณท จ ากดั     
              

ชื่อบริษัท 

กรรมการและผู้บริหาร 
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5 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั                   

6 บริษัท เดอะ วลัเล ่จ ากดั                   

7 บริษัท มาดโูร จ ากดั      
             

8 บริษัท ชานนท์ สริุนทร์ จ ากดั                   

9 บริษัท มิตซ ูณฐัดนยั จ ากดั      
  

           

10 บริษัท เข็มลกัษณ์ จ ากดั      
  

           

11 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั      
  

           

12 บริษัท ทอสกานา วลัเล ่อินทีเรีย จ ากดั        
           

13 บริษัท ทสัคานี วลิล์ จ ากดั        
           

14 บริษัท วิลลา่ วลิเล ่จ ากดั        
           

15 บริษัท โซเชียล อิงค์ จ ากดั                
   

16 บริษัท ย.ูที.ซี. โฮลดิง้ จ ากดั                
   

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

   ⃝    =   กรรมการ       = กรรมการบริหาร       = ผู้บริหาร        =  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
3. * หมายถงึ บริษัทท่ีกรรมการและผู้บริหารรวมถงึบคุคลที่เก่ียวข้องไปถือหุ้นอย่างมีนยัส าคญัในบริษัทดงักล่าว ส าหรับการที่กรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น สามารถดรูายละเอียดในข้อ 1 

ชื่อบริษัท 

กรรมการและผู้บริหาร 
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3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

ล าดบั รายชื่อ 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
สดัสว่นการถือหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 59 (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

1 ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

2 นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

3 นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

4 นายนพพร เทพสิทธา - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

5 นายฉัตรชยั บนุนาค - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 1,670,998,400 - 50.13 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

7 นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 5,658,800 6,158,800 (500,000) 0.17 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

8 นางสาวพชัราวลยั  เรืองกฤตยา 86,500,000 86,500,000 - 2.60 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

9 นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 2,427,000 2,427,000 - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

10 นางมณัทนา เอือ้กิจขจร 2,650,000 2,650,000 - 0.08 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - 

11 นายสนัทดั  ณฎัฐากลุ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

12 นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

13 
 

นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ - N/A N/A - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - N/A N/A - 

14 ดร. จอร์น เลสลี่ มิลลาร์ 893,000 N/A N/A 0.03 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

15 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพฒัน์ 10,000 10,000 - 0.00 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
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ล าดบั รายชื่อ 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
สดัสว่นการถือหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 59 (ร้อยละ) ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 

16 ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย - N/A N/A - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - N/A N/A - 

17 นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

18 นายเริงชยั อิงคภากร - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

19 นางสวุรรณา วานิชสมบตั ิ - - - - 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

หมายเหต ุ  :    รายชื่อล าดบัที่ 13 ล าดบัที่ 14 และล าดบัที่ 16 เข้าเป็นผู้บริหารในปี 2559 จงึไมแ่สดงจ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2558 
เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ยทีม่ีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีดงันี ้ 

ล าดบั บริษัทยอ่ย 

รายชื่อกรรมการในบริษัทยอ่ย  
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บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) D D D D    

บริ
ษัท

ยอ่
ย 

1 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั D D D D    

2 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั D D D D    

3 บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั D D D D    

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

5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั D D D D    

6 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั  D D D D D  

7 บริษัท เอเอช – เอสพีวี1 จ ากดั D D D D    

8 บริษัท เจวี-โค1 จ ากดั D D D D    

9 บริษัท เอดีซ-ีเจวี2 จ ากดั D D D D    

10 บริษัท เอดีซ-ีเจวี5 จ ากดั D D D     

11 บริษัท เอดีซ-ีเจวี6 จ ากดั D D D     

12 บริษัท เอดีซ-ีเจวี7 จ ากดั D D D     

13 บริษัท เอดีซ-ีเจวี8 จ ากดั D D D     

14 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั D D D D    

15 บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั D D D D    

16 บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั D D D D   D 

17 บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั D 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 าหนา่ยเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


