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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 
วิสัยทัศน์ 

เรามุง่มัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความสขุอยา่งยัง่ยืน ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการท่ีโดนใจ ด้วยนวตักรรมที่ทนัสมยัและมี
คณุภาพระดบัสากล ในท าเลใกล้ระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรที่ให้ความส าคญัตอ่พนกังาน สงัคม สิง่แวดล้อม 
และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

พันธกิจ 

ที่อนนัดา เราไตร่ตรอง ตัง้ใจพฒันาบคุลากรและองค์กรเพื่อสง่มอบที่อยูอ่าศยัและบริการอนัเป่ียมไปด้วยคณุคา่ ภายใต้การ
บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งโปร่งใส มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2561 

เดือนกุมภาพันธ์ 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  จ านวน 2 ชดุ มลูคา่รวม 3,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชดุที่ 1 ช่ือ “หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ 
ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 
1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.95 ตอ่ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ”BBB” 
แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั และหุ้นกู้ชดุที่ 2 ช่ือ “หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ี
ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 2,500 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.95 ตอ่ปี ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ”BBB” แนวโน้ม “Stable” 
จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผา่นบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย วงเวยีนใหญ่ จ ากดั 

เดือนมีนาคม 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ตัง้อยูบ่นท าเลศกัยภาพสงู บนถนนกรุงธนบรีุ ใกล้รถไฟฟา้ BTS 
สถานีวงเวียนใหญ่ เพียง 140 เมตร ใกล้ใจกลางยา่นธุรกิจ สาทร-สลีม โดยตวัโครงการถกูออกแบบภายใต้แนวคดิ 
“The Gem of Sathorn” หลบจากทกุความวุน่วายของเมืองสูค่วามร่มร่ืนและเงียบสงบ และ “New Urban Energy” 
ทกุมิติของการออกแบบ ได้ผสานนวตักรรมและธรรมชาติเข้าด้วยกนัอยา่งลงตวั 
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▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ยนูิโอ สขุมุวิท 72 เฟส 2 กบัแนวคดิ The Living Wave ที่ออกแบบโครงการ ในสไตล์ Beach 
Club ริมทะเล บนพืน้ท่ีสว่นกลางกวา่ 1 ไร่ พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน 

เดือนมิถุนายน 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก คอนโดมิเนียมบนท าเลศกัยภาพติดถนนพระราม 9 หา่งจาก MRT 
สถานีพระราม 9 เพียง 450 เมตร 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผา่นบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผา่นบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 

เดือนกนัยายน 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในเดือนกนัยายนและเดือนตลุาคม จ านวน 2 ชดุ มลูคา่รวมทัง้หมด 2,000 ล้านบาท โดย
หุ้นกู้ชดุที่ 1 ช่ือ “หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถถ่อนเมื่อเลกิบริษัท ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ก าหนดและมีสทิธิเลือ่นช าระดอกเบีย้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่
รวม 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 8.50 ตอ่ปี ใน 5 ปีแรก มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ”BB+” แนวโน้ม 
“Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั และหุ้นกู้ชดุที่ 2 ช่ือ “หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมื่อเลกิบริษัท 
ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้กอ่นก าหนดและมีสทิธิเลือ่นช าระดอกเบีย้โดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 8.50 ตอ่ปี ใน 5 ปีแรก มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ ”BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผา่นบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบักลุม่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ด้วยการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ 3 บริษัท ได้แก ่
บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั บริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั และบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั โดยกลุม่
บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 ในแตล่ะบริษัท มลูคา่รวมของการเข้า
ลงทนุของทัง้สามรายการ 1,006 ล้านบาท 

▪ บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ ไอดีโอ รัชดา-สทุธิสาร บนท าเลศกัยภาพยา่นสทุธิสาร ใกล้รถไฟฟา้ MRT 
สถานีสทุธิสาร เพียง 450 เมตร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อยา่งลงตวัที่สดุ และ เอลลโิอ สาทร-วฒุากาศ บน
ถนนราชพฤกษ์ หา่งจาก BTS วฒุากาศ 470 เมตร ที่มจีดุเดน่เร่ืองพืน้ท่ีสว่นกลางขนาดใหญ่และ facilities ที่ครบครัน 

▪ บริษัทเปิดตวัทาวน์โฮม 2 โครงการ คือ ยนูิโอทาวน์ ศรีนครินทร์-บางนา และ ยนูิโอทาวน์ สวนหลวง-พฒันาการ 
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เดือนตุลาคม 

▪ บริษัท เอเอช-เอสพีวี 5 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าลงนามใน
สญัญาเช่าที่ดินกบับริษัท ยี. ไอ. ซี. มาร์เก็ตติง้ จ ากดั เพื่อเช่าที่ดินซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณถนนพทัยา สาย 2 โดยมีเนือ้ที่รวม
ประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทห้องพกัอาศยั (Serviced Apartment) มี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปีนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน (ซึ่ง
ประกอบด้วยคา่เช่าและเงินลงทนุในการพฒันาโครงการ) รวมทัง้สิน้เป็นเงินจ านวนกวา่ 771 ล้านบาท 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสต์พอยท์ คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟา้ BTS บางนา เพียง 250 เมตร ด้วย
ตวัอาคารทนัสมยัและสอดแทรก Green Element ทีโ่ดดเดน่มเีอกลกัษณ์ รายล้อมไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวกครบ
ครัน 

เดือนธันวาคม 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและขายหุ้นในบริษัทยอ่ยให้กบับริษัท มิตซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 
51:49 ตามล าดบั เพื่อพฒันาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์จ านวน 4 โครงการ ผา่น 4 บริษัทยอ่ย ดงันี ้บริษัท เอเอ็ม
เอช รัชดา จ ากดั บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั บริษัท เอเอม็เอช สขุมุวิท 59 จ ากดั และบริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 
จ ากดั รวมมลูคา่การเข้าลงทนุของทัง้ 4 โครงการ 3,173 ล้านบาท 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการ
ร่วมทนุร้อยละ 62.50:37.50 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 1 โครงการผา่นบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อนนัดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 

ปี 2560 

เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 
▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่

ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิเลื่อนการช าระดอกเบีย้ พร้อมกับสะสมดอกเบีย้ค้างช าระไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและ
จ านวนครัง้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มูลค่า 
1,000 ล้านบาท ไม่ก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน อัตราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 8.00 ต่อปี ใน 5 ปีแรก และส าหรับการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ในปีถดัไปมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยมีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ”BB+“ 
แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนเมษายน 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)” มูลค่า 3,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ”BBB” แนวโน้มอนัดบัความน่าเช่ือถือ “Stable” จาก
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนพฤษภาคม 

▪ บริษัทเข้าร่วมทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจ เมนท์ เซอร์วิส จ ากดั (“LPS”) กบับริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“LPN”) ในสดัสว่นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 1,000,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุรวม 12,500,000 บาท (สบิสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบับริษัท มติซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51 : 49 เพื่อ
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 3 โครงการผา่น 3 บริษัทยอ่ย ดงันี ้(1) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ู
จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดซีี – เจว2ี จ ากดั (2) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ภายใต้
ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดซีี เจวี5 จ ากดั และ (3) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัท
เดิมคอื บริษัท เอดซีี – เจว6ี จ ากดั 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นบริุมสทิธ์ิให้แก่นกัลงทนุในโครงการแอชตนั สลีม 

เดือนกนัยายน 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบับริษัท มติซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 74 : 26 เพื่อ
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 2 โครงการผา่น 2 บริษัทยอ่ย ดงันี ้(1) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ 
จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดมิคือ บริษัท เอดีซี – เจวี13 จ ากดั (2) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั ภายใต้
ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี เจวี8 จ ากดั 

เดือนตุลาคม 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ของบริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 2,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยมีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ”BBB” แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable” จากบริษัท 
ทริสเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย 3 บริษัท ในช่ือบริษัท เอเอช – เอสพีวี2 จ ากดั บริษัท เอเอช – เอสพีวี3 จ ากดั และ
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั เพื่อรองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมี
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย ในช่ือบริษัท เอเ อช – เอสพีวี4 จ ากัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 

เดือนธันวาคม 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นบริุมสิทธ์ิให้แก่นกัลงทนุในโครงการแอชตนั อโศก-พระราม 9 และไอดีโอ คิว วิคตอร่ี 
จ ากดั มลูคา่ 550 ล้านบาท และ 240 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี และ 2 ปี 3 เดือน ตามล าดบั 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ปี 2559 

เดือนกุมภาพันธ์ 

▪ บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย 4 บริษัท ในช่ือบริษัท เจวี-โค1 จ ากดั บริษัท เจวี-โค2 จ ากดั บริษัท เจวี-โค3 จ ากดั 
บริษัทเจมไลน์-38 จ ากดั เพื่อรองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อย
ละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน 

▪ บริษัทได้รับการเพิม่อนัดบัความนา่เช่ือถือองค์กรเป็น BBB ตราสารหนีหุ้้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัเป็น BBB 
จาก BBB- และตราสารหนีหุ้้นกู้ ด้อยสทิธิเป็น BB+ จาก BB พร้อมแนวโน้ม Stable จาก Positive  

เดือนพฤษภาคม 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมื่อเลกิบริษัท ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสทิธิเลือ่นช าระดอกเบีย้โดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559” (ANAN16PA) หุ้นกู้ชนดิระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้น
เพียงครัง้เดียว ไถ่ถอนเมื่อเลกิบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธิเลือ่นการช าระดอกเบีย้ พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้ค้างช าระไปช าระในวนัใดๆ ก็ได้ 
โดยไมจ่ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพินจิของผู้ออกหุ้นกู้แตเ่พยีงผู้ เดียว ไมม่ีประกนั ไมแ่ปลงสภาพ และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มลูคา่ 1,000 ล้านบาท ไมก่ าหนดระยะเวลาไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 8.50 ตอ่ปี ใน 5 ปีแรก 
และส าหรับการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในปีถดัไปมีรายละเอยีดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ โดยมีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ ”BB+“ แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนกรกฎาคม 

▪ การเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซยุ ฟโูดซงั จ ากดั (Mitsui 
Fudosan Co., Ltd.) ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51: 49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 3 โครงการผา่น 
3 บริษัทยอ่ย ดงันี ้(1) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดมิคือ บริษัท เจม-ไลน์38 จ ากดั 
(2) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เจวี-โค2 จ ากดั และ (3) บริษัท อนนั
ดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี – เจว4ี จ ากดั 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย 1 บริษัท ในช่ือบริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั เพือ่รองรับการพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบยีน 

เดือนกนัยายน 

▪ บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย 2 บริษัท ในช่ือบริษัท เอดซีี-เจวี5 จ ากดั และบริษัท เอดีซี-เจวี6 จ ากดั เพื่อรองรับ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบยีน 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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เดือนตุลาคม 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ช่ือ “หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559” จ านวน 3 ชดุ มลูคา่รวม 3,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560 มลูคา่ 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ 3.05% ตอ่ปี หุ้น
กู้ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนปีพ.ศ. 2562 มลูคา่ 500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ 3.50% ตอ่ปี หุ้นกู้ชดุที่ 3 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 มลูคา่ 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ 4.00% ตอ่ปี โดยมีอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
”BBB” แนวโน้มอนัดบัความนา่เช่ือถือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

▪ การเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซยุ ฟโูดซงั จ ากดั (Mitsui 
Fudosan Co., Ltd.) ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51: 49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 1 โครงการผา่น 
บริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 1 จ ากดั 

▪ บริษัทได้เชา่ที่ดินระยะเวลา 30 ปี จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตัง้อยูบ่นถนนรัชดาภิเษก 
ซึง่เป็นยา่นศนูย์กลางธุรกิจใหม ่พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน เพื่อพฒันาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 
โครงการดงักลา่วคาดวา่จะเป็นตวัอยา่งเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563 

เดือนธันวาคม 

▪ การเข้าร่วมลงทนุกบั SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซยุ ฟโูดซงั จ ากดั (Mitsui 
Fudosan Co., Ltd.) ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51: 49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 2 โครงการผา่น 
2 บริษัทยอ่ย ดงันี ้(1) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระราม 9 จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดมิคือ บริษัท เจวี-โค 3 จ ากดั 
(2) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ภายใต้ช่ือบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จ ากดั  

▪ บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย 2 บริษัท ในช่ือบริษัท เอดซีี-เจวี7 จ ากดั และบริษัท เอดีซี-เจวี8 จ ากดั เพื่อรองรับ
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบยีน 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพรวมอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ไทยในปี 2561 ยงัคงเติบโตตอ่เนื่อง ท่ามกลางปัจจยัท้าทายหลายประการทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ความต้องการของตลาดยงัคงเติบโตในอตัราที่ใกล้เคียงกับอุปทาน แนวโน้มด้านราคายงัคง
ปรับตวัสงูขึน้ ในขณะท่ีกลุม่ผู้ซือ้ได้ขยายวงกว้างออกไปยงัตลาดนอกประเทศ ด้านบริษัทตา่งชาตินัน้ให้ความสนใจในการร่วม
ลงทนุกบัผู้พฒันาโครงการในไทยอยา่งตอ่เนื่อง 

ปี 2561 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากัด 
(AREA) ได้รายงานอปุทานที่เปิดตวัใหมใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นจ านวน 125,118 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.3 จากปี 
2560 ที่มีจ านวน 114,477 หน่วย โดยคอนโดมิเนียมมีสดัสว่นสงูที่สดุ เท่ากบัร้อยละ 59.4 ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2561 
อยา่งไรก็ตาม หากคิดเป็นมลูคา่การเปิดโครงการใหมแ่ล้ว พบวา่มีจ านวน 565,811 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.1 จากปี 2560 
ซึ่งมีมลูค่า 441,661 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยตอ่หน่วยของโครงการที่เปิดใหมใ่นปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.2 อยู่ที่ระดบั 4.52 
ล้านบาท จากระดบั 3.86 ล้านบาทในปีก่อนหน้า สว่นหนึง่มาจากการท่ีผู้ประกอบการพฒันาสนิค้าระดบัราคาปานกลางถึงสงู
เป็นส าคญั  
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 ทางด้านอุปสงค์หรือยอดขายโดยรวมในปี 2561 มีจ านวน 120,577 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.4 จากปี 2560 โดยส่วน
ใหญ่มาจากยอดขายคอนโดมิเนียม ที่มีสดัสว่นถึงร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 25.8 และร้อย
ละ 10.5 ตามล าดบั สว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 6.3 มาจากที่อยูอ่าศยัอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจดัสรร    

 

 

จ านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2561 จ านวน 125,118 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจ านวน 120,577 หน่วย ส่งผลให้
อุปทานคงเหลือทัง้ตลาด เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 2.3 จากสิน้ปี 2560 ที่มีจ านวน 195,227 หน่วย เป็น 199,768 หน่วย ณ สิน้ปี 
2561 โดยจ าแนกรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลอืที่ระดบั 81,000 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า  
- ทาวน์เฮ้าส์ มีอปุทานคงเหลอืในระดบั 63,222 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า 
- บ้านเดี่ยว มีอปุทานคงเหลอืในระดบั 35,432 หนว่ย ลดลงร้อยละ 4.2 จากปีก่อนหน้า 
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อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าจ านวนอปุทานคอนโดมิเนียมคงเหลือของโครงการที่มีระยะห่างไม่
เกิน 300 เมตร ยงัคงต ่ากวา่อปุทานคงเหลือของโครงการที่มีระยะห่างมากกวา่ 300 เมตร จากรถไฟฟ้า ทัง้ในกลุม่ราคาขายที่ 
1-3 ล้านบาท และสงูกวา่ 3 ล้านบาท ซึง่แสดงให้เห็นวา่ท าเลที่ตัง้เป็นปัจจยัส าคญัในการขาย  
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ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและส่วนแบ่งทางการตลาด 

แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมยงัคงมีการแข่งขนัเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯชัน้ใน และเขตรอบกรุงเทพฯ
ชัน้ในที่มีอุปทานใหม่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท าเลที่ตัง้ยงัคงเป็นปัจจัยส าคญัในการขาย อีกทัง้ ความต้องการ
และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเป็นปัจเจก ท าให้ผู้พฒันาโครงการต้องเร่งพัฒนาให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคเช่นกนั 

อนนัดาเป็นผู้น าในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ซึง่มีหลกัการลงทนุท่ีเน้นพฒันา
โครงการใกล้สถานรีถไฟฟา้ รวมถึงมีแบรนด์ทีห่ลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ประกอบด้วย แบรนด์แอชตนั ไอดี
โอ คิว ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร แบรนด์เอลลิโอ ท่ีมีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร 
และแบรนด์ยนูิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟา้ มากกวา่ 600 เมตร นอกจากนี ้บริษัทยงัพฒันาโครงการแนวราบเพื่อรองรับความ
ต้องการของลกูค้าอีกด้วย 

อนนัดายงัคงรักษาการเป็นผู้น าในตลาดคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า โดยมีจ านวนยนูิตที่ขายได้ในช่วงปี 2559 ถึง ปี 
2561 และมีระยะหา่งจากรถไฟฟา้ไมเ่กิน 300 เมตร เป็นจ านวนสงูที่สดุ คือ 7,123 ยนูิต โดยที่อนนัดามีเปา้หมายระยะยาวทีย่งั
จะคงรักษาความเป็นผู้น าในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และขยายฐานรายได้ไปในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ าอย่าง
ตอ่เนื่องในระยะยาว 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้โครงการคอนโดมิเนยีม 
โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยบริษัทและบริษัทในเครือได้พฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ แอชตนั ไอดีโอ คิว เวนิโอ ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ เอลลิโอ และ ยนูิโอ โดยเน้นการเช่ือมโยงกบัสถานี
รถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พกัอาศยั ในสว่นของโครงการบ้านจดัสรรและทาวน์เฮ้าส์ บริษัทและ
บริษัทในเครือได้พฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ อาร์เด้น เอโทล และยนูิโอ ทาวน์ ด้วยแนวคิดและการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการในแตล่ะกลุม่ลกูค้า 

 บริษัทเน้นรูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว โดยก่อนการซือ้ที่ดิน บริษัทมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ ทัง้ในด้านท าเลที่ตัง้ การตลาด ราคาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์กระแสเงินสดโดยละ เอียด เพื่อพิจารณา
เลอืกที่ดินที่มีศกัยภาพและสามารถน ามาพฒันาได้ในทนัทีหรือในระยะเวลาอนัใกล้ นอกจากนี ้บริษัทยงัพฒันานวตักรรมด้าน
การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงสร้างมลูค่าเพิ่มและตอบโจทย์
ลกูค้าในทกุไลฟ์สไตล์ 

 บริษัทด าเนินงานโดยมีพนัธมิตรหลกัคือกลุม่บริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า
ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งอยา่งตอ่เนื่องมาตัง้แต่ปี 2556 กลา่วคือ ได้มีการน านวตักรรมชัน้น ามาใช้ในการ
ออกแบบและการก่อสร้างโครงการของบริษัท ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ต้นทุนลดลง รวมถึงมีดีไซน์ที่โดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีการพัฒนาโครงการร่วมกันทัง้หมด 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 
128,000 ล้านบาท 

นอกจากการสร้างแบรนด์ที่ชดัเจนและการสร้างฐานลกูค้าที่แข็งแกร่งภายในประเทศแล้วบริษัทยงัมีการขยายการ
ขายไปยงัตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่มีก าลงัซือ้สงู เช่น จีน ฮ่องกง สงิคโปร์ ไต้หวนั เป็นต้น ซึง่ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 บริษัทมียอดขายจากผู้ซือ้ต่างประเทศอยู่ที่ 10,119 ล้านบาท นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัท
ได้เปิดตัวเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 4 โครงการด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรชัน้น าระดับโลก ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด ในท าเล
ศกัยภาพสงูของกรุงเทพฯ เพื่อสร้างรายได้ประจ าอยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการด าเนินงานและกลยทุธ์ต่างๆอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและปัจจยัท้าทายต่างๆทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และได้มี
การน านโยบายและกลยทุธ์นัน้ไปปฏิบตัิเพื่อพฒันาการด าเนินงานและสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 บริษัทเน้นย า้ในเร่ืองวินยัทางการเงินมาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทอยา่งยัง่ยืน โดยมีนโยบาย
ด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของอยูใ่นระดบั 1 เทา่ รวมถึงมีการส ารองเงินสดอยูใ่นระดบัสงู และแข็งแกร่งเพียงพอเพื่อ
รองรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  

บริษัทในเครือของอนนัดา ประกอบด้วย กลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั บริษัท 
ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด และบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากัด กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
ประกอบด้วย บริษัท พีระเซอร์กิต วนั จ ากดั บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั และ บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
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โดยที่บริษัทในเครือทัง้หมด มีการท างานสอดประสานกนั เพื่อสนบัสนนุและขบัเคลือ่นการด าเนินธุรกิจของอนนัดาในภาพรวม
ให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมุง่มัน่ในการรักษาความเป็นผู้น าในการสร้างคอนโดมิเนียมติด
รถไฟฟ้า พฒันาโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ประจ า บนกรอบ
นโยบายของการรักษาวินยัทางการเงิน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้ยงัคงมุง่เน้น
การพฒันาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัที่ส าคญัของบริษัท และเน้นย า้การด าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภณัฑ์ 

การประกอบธุรกิจและรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กลุม่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดยมีรายละเอียดในแต่
ละกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

▪ โครงการคอนโดมิเนียม 

บริษัทมุง่เน้นการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยูใ่กล้กบัสถานีรถไฟฟา้ โดยมีเปา้หมายเพื่อให้เป็น “ค าตอบส าหรับชีวติ
คนเมือง” ที่พกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ที่มีการเดินทางเช่ือมโยงด้วยระบบขนสง่มวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

บริษัทได้ศกึษาและจ าแนกผลติภณัฑ์โดยมีปัจจยัตามระยะหา่งจากสถานีรถไฟฟา้ตัง้แต ่0-300 เมตร 301-600 เมตร และ 
600 เมตรขึน้ไป และได้มีการสร้างสรรค์แบรนด์โดยศึกษาจากความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีลกัษณะ
เฉพาะตวัในปัจจบุนั 

บริษัทมีแนวคิดในการแบ่งกลุม่เป้าหมายหลกัของบริษัท กลา่วคือ กลุม่ “Generation C” ซึ่งเป็นการแบ่งตามพฤติกรรม
และวีถีการใช้ชีวิต ทัง้ยงัเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ท าให้ “มีชีวิตที่สร้างสรรค์กับความเป็นอยู่ที่ดีขึน้” กลุม่ GEN 
C มีคณุสมบตัิที่ประกอบไปด้วย C's ดงันี ้

✓ Cash Smart: ฉลาดบริหารเงิน มีความรู้ ความสามารถที่จะใช้เงินท างาน 
✓ Control: สามารถที่จะจดัการเวลาและชีวิตของตวัเอง เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 
✓ Casual: มีความสมดลุในการใช้ชีวิตระหว่างงานและเร่ืองสว่นตวั ในแบบ Work Hard Play Harder 
✓ Creativity: สนใจรายละเอียด ใสใ่จกบัเร่ืองศิลปะ การออกแบบที่สวยงาม และสิ่งที่ท าให้ชีวิตมีความสนุทรีย์มาก

ขึน้ 
✓ Connect: ใช้ชีวิตแบบออนไลน์เพื่อเข้าถึงข่าวสารและการพดูคยุกบัคนรอบข้าง ท าให้ข้อจ ากดัเร่ืองเวลาและ

ระยะทางกลายเป็นเร่ืองที่เล็กลง 
✓ Convenience: นิยมการใช้ชีวิตสะดวกสบายและไม่เสียเวลากบัสิ ่งที ่คิดวา่ไม่จ าเป็น รู้จกัใช้เทคโนโลยี เช่น 

แอพพลิเคชัน่ โซเชียลมีเดีย และชอบใช้ชีวิตอยู่ติดรถไฟฟ้า 
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Ananda Investment Principle 
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กลุ่มผลิตภณัฑ์คอนโดมิเนียมของอนันดา 

 

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม 6 โครงการดงันี ้

 

1. ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ 
THE GEM OF SATHORN 
ย่านที่เป่ียมไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดัง้เดิม แฝงไปด้วยพืน้ที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์คนยุคใหม่ ท าเลที่เชื่อมสู่กรุงเทพฯชัน้ในอย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ได้
ความเงียบสงบของย่านฝ่ังธนฯ ใกล้ทัง้ใจกลางย่านธุรกิจอย่างสาทร -สีลม 
และสถานศกึษาส าคญั อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ที่ศกัยภาพที่มีโอกาสขยายและเติบโต
ในอนาคต 
รายละเอียดโครงการ: ห้องชดุพกัอาศยัสงู 28 ชัน้ 508 ยนิูต 
เปิดโครงการ: มีนาคม 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 140 เมตร จากสถานี BTS วงเวียนใหญ่ 

 

2. ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 
THE LIVING WAVE 
โครงการถกูออกแบบในสไตล์ Beach Club ริมทะเล ให้ผู้อยู่อาศยัได้ปลีกตวั
จากความวุ่นวายสู่การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ บนพืน้ที่ส่วนกลางกว่า 1 ไร่ 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 5 อาคาร สงู 8 ชัน้ รวม 992 ยนิูต 
เปิดโครงการ: มีนาคม 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 600 เมตร จากสถานี BTS แบร่ิง 
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3. ไอดีโอ พระราม 9 – อโศก 
NEW URBAN ENERGY 
ตอบโจทย์ทกุความต้องการของการอยูอ่าศยั บนท าเลศกัยภาพอยา่ง พระราม 
9 รายล้อมด้วยอาคารส านักงานและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ พร้อมพืน้ที่
สว่นกลางที่หลากหลายและสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
รายละเอียดโครงการ:  
อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 36 ชัน้ 1,232 ยนิูต 
อาคารชดุเพื่อการค้า 1 อาคาร สงู 2 ชัน้ 
อาคารชดุทาวน์วิลลา่ 1 อาคาร สงู 4 ชัน้ 
เปิดโครงการ: มิถนุายน 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี MRT พระราม 9 

 

4. ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร 
EVOLVE YOUR 24 
ท าเลที่ห่างความวุ่นวาย เดินทางสะดวกสบาย บนจดุกึ่งกลางของศนูย์กลาง
ทางธุรกิจใหม่อย่าง พระราม9 และแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ไม่หลบัใหลของย่านรัช
ดา-สทุธิสาร ให้ผู้อยู่อาศยัเชื่อมต่อไปสู่ที่ต่างๆและวิถีชีวิตแบบใหม่ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 24 ชัน้ 410 ยนิูต 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี MRT สทุธิสาร 

 

5. เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ 
TWIST TO BE EASY 
ต่อติดชีวิตได้ง่ายในทกุด้านทัง้ Live-Work-Play ด้วยท าเลใกล้รถไฟฟา้สายสี
เขียว ทัง้ยังแวดล้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี ้การออกแบบ
ห้องพกัอาศยัและสิ่งอ านวยความสะดวกในตวัโครงการยงัช่วยให้ผู้อยู่อาศัย
พกัผ่อนได้งา่ยและในทนัที 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร อาคาร A สูง 41 ชัน้ 
อาคาร B สงู 35 ชัน้ รวม 1,161 ยนิูต 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 470 เมตร จากสถานี BTS วฒุากาศ 
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6. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ 
ICONIC SMART LIVING 
ด้วยแนวคิดการอยู่อาศัยแห่งอนาคต ท่ีสอดแทรกองค์ประกอบ
ธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกนั ทัง้ดีไซน์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ เพื่อขยายมิติแหง่การอยูอ่าศยัให้สมบรูณ์แบบยิ่งขึน้ 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพกัอาศยั 1  อาคาร (2 ตึก) สงู 
32 ชัน้ (2 ตกึ) 1,162 ยนูิต 
เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 250 เมตร จากสถานี BTS บางนา 

 

การร่วมทุนกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ 

ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามข้อตกลงเพื่อการร่วมทนุกบักลุม่บริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่ที่สดุรายหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อร่วมกนัพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยความตัง้ใจในการน าความรู้ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญใหม่ๆ  มาด าเนินธุรกิจร่วมกนั อนัน ามาซึง่การยกระดบัอสงัหาริมทรัพย์ไทยสูร่ะดบัสากล 

โดย ในปี 2561 บริษัทและมิตซุย ฟโูดซงั มีการลงนามพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 5 โครงการ ประกอบด้วย ไอดี
โอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ไอดีโอ รัชดา-สทุธิสาร เอลลโิอ สาทร-วฒุากาศ ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสต์พอยท์ และไอดีโอ คิว สะพาน
ควาย และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 4 โครงการ คือ แอสคอทท์ ทองหล่อ แอสคอทท์ เอ็มบาสซี สาทร ซมัเมอร์เซท พระราม 9 
และไลฟ์ สขุุมวิท 8 คิดเป็นมูลค่า 9 โครงการ 33,000 ล้านบาท ท าให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทและมิตซุย ฟูโดซงั มีการพฒันา
โครงการร่วมกนัทัง้หมด 30 โครงการ คิดเป็นมลูคา่รวม 128,000 ล้านบาท 

▪ โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ 

บริษัทมีโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และความต้องการในทกุกลุม่ลกูค้า ด้วยราคาขายครอบคลมุ
ตัง้แต ่2.5 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาทตอ่หลงั ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ อาร์เด้น เอโทล และยนูิโอทาวน์ โดยในปี 2556 บริษัท
ได้เปิดตัวกลุ่มโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์  “เอโทล” (Atoll) เป็นกลุ่มแรก มุ่งเน้นการพักผ่อนส าหรับผู้ อยู่อาศัย ด้วย
คลบัเฮ้าส์ขนาดใหญ่และสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน โดยมีราคาขายอยูท่ี่ประมาณ 2.5 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาทตอ่หลงั 

 ในปี 2558 บริษัทเปิดตวัแบรนด์ “อาร์เด้น” (Arden) เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ตัง้อยูบ่นท าเลศกัยภาพในกรุงเทพฯ โดย
มีราคาขายอยูท่ี่ประมาณ 7.5 ล้านบาท ถึง 18 ล้านบาท 

 ในปี 2560 บริษัทได้พฒันาโครงการแนวราบระดบั Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม ่“อาร์เทล” (Artale) ราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 
17 ล้านบาทและ 30 ล้านบาท และยงัได้เปิดตวัโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “แอริ” (Airi) ที่มีราคาเร่ิมต้นอยูท่ี่ 11 ล้านบาท 

 ในปีเดียวกนั บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ได้พฒันาโครงการแนวราบกลุม่ใหม่ ภายใต้แบ
รนด์ “ยนูิโอ ทาวน์” (Unio Town) ซึง่มีราคาเร่ิมต้นประมาณ 2.59 ล้านบาท 

 ในการพฒันาโครงการบ้านจดัสรร บริษัทได้แตง่ตัง้ บริษัท เฮลกิซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ในการเป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างหลกัของโครงการ เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนผู้ รับเหมาและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ผู้ รับเหมาภายนอกแตเ่พียงอยา่งเดียว 
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โครงการแนวราบของบริษัทสามารถแบง่กลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปิดตวัโครงการแนวราบ 6 โครงการ ดงันี ้

 

1. ยูนิโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110 
ทาวน์โฮมของคนรุ่นใหม ่ที่ชื่นชอบความเป็นสว่นตวั เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้
สอยที่คุ้มค่า ประกอบกับพืน้ที่ส่วนกลางที่มีพืน้ที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อได้สัมผัส
ใกล้ชิดธรรมชาติ 
 
พืน้ที่โครงการ: 11-3-73.3 ไร่ 
เปิดโครงการ: มิถนุายน 2561 

 

2. ยูนิโอ ทาวน์ ศรีนครินทร์-บางนา 
ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้บ้านดูผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติ กับพืน้ที่สวน
สว่นกลางที่เน้นการปลกูต้นไม้ใหญ่ ร่มร่ืนและเติมเต็มการใช้ชีวิตได้ทกุวยั 
 
พืน้ที่โครงการ: 22-3-17 ไร่ 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

 

3. ยูนิโอ ทาวน์ สวนหลวง-พัฒนาการ 
ทาวน์โฮมที่เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับการใช้ชีวิต เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้
สอยที่คุ้มคา่ และการออกแบบที่สอดคล้องไปกบัธรรมชาติ 
 
พืน้ที่โครงการ: 16-0-61 ไร่ 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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4. แอริ พระราม 2 
ด้วยแนวคิดในการถ่ายทอดมุมมองการสร้างงานศิลปะ พิ ถีพิถันในทุก
รายละเอียด การออกแบบที่มีกลิ่นอายความเป็นญ่ีปุ่ น สร้างความงามของการอยู่
อาศยัแบบไมมี่กรอบจ ากดั 

พืน้ที่โครงการ: 22-2-00 ไร่ 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

 

5. แอริ แจ้งวัฒนะ 
ทกุองค์ประกอบในการอยู่อาศยัถกูออกแบบและจดัวางในแบบที่ผู้ อยู่อาศยัเป็นผู้
เลือกได้อย่างลงตัว ด้วยปรัชญาการออกแบบของญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกทา่มกลางความร่มร่ืน 
พืน้ที่โครงการ: 23-0-82.9 ไร่ 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

 

6. ยูนิโอ ทาวน์ สุขสวัสดิ์ 30 
บนแนวคิดการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดลุและสมบรูณ์ครบในทกุด้าน ด้วยทาวน์โฮ
มที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ อยู่อาศัยพร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน 
พืน้ที่โครงการ: 19-1-09 ไร่ 
เปิดโครงการ: ธันวาคม 2561 

 

▪ การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดา ก่อตัง้ในปี 2556 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ด้วยแนวคิดที่ทางอนนัดาต้องการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง  และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
บริษัทรับเหมาจากภายนอกเพียงอยา่งเดียว โดยอนนัดาได้แตง่ตัง้เฮลกิซ์เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการ
คอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบของบริษัท เฮลกิซ์ได้ช่วยขบัเคลือ่นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และปรับปรุงประสทิธิภาพ
การด าเนินงาน อีกทัง้ยงัท าให้บริษัทสามารถบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้าง และพฒันาผลติภณัฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึน้
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมีคณุภาพระดบัสากล สง่มอบผลงานคณุภาพอย่างตรงเวลา เพื่อตอบสนองและสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าและทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

ในปี 2561 มีโครงการของอนนัดาที่เฮลกิซ์ด าเนินการกอ่สร้าง เช่น ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 ไอดีโอ โม
บิ สขุุมวิท อีสต์พอยท์ ไอดีโอ โมบิ สขุุมวิท 40 ยูนิโอ ทาวน์ ล าลกูกา คลอง 4 อาร์เทล เกษตร-นวมินทร์ อาร์เด้น พฒันาการ 
เป็นต้น 
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ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

▪ บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด  

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั เป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ก่อตัง้ในปี 2553 ท าธุรกิจเป็นตวัแทนใน
การซือ้ขายห้องชดุพกัอาศยัในตลาดรองและช่วยจดัหาผู้ เช่าให้แก่เจ้าของห้องชดุ 

การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จ ากดัอยูเ่พียงโครงการของบริษัทเท่านัน้ แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ ให้บริการด้านตวัแทน
ซือ้ขายคอนโดมิเนียมชัน้น าซึง่มคีวามเช่ียวชาญในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูใ่กล้หรือติดสถานีขนสง่มวลชน นอกจากนี ้ดิเอ
เจ้นท์ ยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้ เสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทส าหรับ
โครงการคอนโดมิเนียม 

▪ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจบริหารจดัการอาคารชดุ ภายใต้การดแูลโดย 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) เดอะเวิร์คส์ให้บริการด้านการบริหารโครงการหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด
เรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยด าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกว่าผู้พกัอาศยัในอาคารชุดจะจดัตัง้นิติบคุคลแล้ว
เสร็จ เดอะเวิร์คส์มุง่มัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการระดบัสงูแก่ลกูค้าของบริษัท สง่มอบการบริการท่ีมีคณุภาพ ให้ผู้อยู่
อาศยัได้รับความสะดวกสบายเพื่อสร้างความพงึพอใจและความไว้วางใจอยา่งสงูสดุ 

นอกจากนี ้เดอะเวิร์คส์และดิเอเจ้นท์ยงัท างานประสานกนั โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชดุในตลาดรอง 
จะเลือกใช้บริการผู้บริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกับขัน้ตอนการขาย การท าหน้าที่บริหาร
จดัการโครงการของเดอะเวร์ิคส์จึงมีสว่นชว่ยในการแนะน าการให้บริการของดเิอเจ้นท์ ให้กบับคุคลที่สนใจใช้บริการของตวัแทน
ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

 

ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

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

ในปี 2552 บริษัทได้ลงทนุใน บริษัท พีระเซอร์กิต วนั จ ากดั และบริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการเช่า
สนามแข่งรถ ภายใต้ช่ือสนามแข่งรถ “พีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” และให้บริการเช่าสนามแข่งขนัรถโกคาร์ท ในนาม
สนามแขง่รถโกคาร์ท “พีระ คาร์ท” ตามล าดบั ซึง่ทัง้สองสนามตัง้อยูใ่นจงัหวดัชลบรีุ นอกจากนัน้ บริษัทยงัลงทนุใน บริษัท พีระ 
อาร์ที คาร์ท จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจขายชิน้สว่นยานยนต์และอะไหล ่เพื่อสนบัสนนุการแขง่รถและการแขง่โกคาร์ทของพีระเซอร์กิ
ตวนั และพีระคาร์ท 

▪ บริษัท บลู เด็ค จ ากัด 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ประกอบธุรกิจให้บริการศนูย์ออกก าลงักายแก่สมาชิกและบคุคล
ทัว่ไปภายใต้ช่ือ “บลเูด็ค สปอรต์คลบั”  ตัง้อยูใ่นซอยก่ิงแก้ว 19 จงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้ยงัประกอบธุรกิจร้านอาหารอิตาเลยีน 
“แบคโค”่ ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีสปอร์ตคลบัอีกด้วย 
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โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีรายได้หลักมาจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์และค่านายหน้า และรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึง รายได้ค่า
เช่า รายได้จากคา่บริการ รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม รายได้จากการจดัหาที่ดิน และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตาม ตารางแสดงรายได้ดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหต ุ(1) รายได้อื่นๆ รวมถึง ดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายเงินลงทนุในการร่วมค้า และรายได้อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (งบการเงนิรวม) 
ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
  รายได้           

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,904.7 55.9 8,931.9 69.0 9,780.4 80.0 
รายได้จากการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 2,079.7 19.7 2,060.7 15.9 1,242.8 10.2 
รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง 1,674.2 15.9 1,208.1 9.3 539.4 4.4 
รายได้ค่าเช่าและบริการและการขายอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
274.9 2.6 201.3 1.6 

175.3 1.4 

รายได้จากการจดัหาที่ดิน 173.9 1.7 173.0 1.3 189.9 1.5 
     รายได้อื่นๆ (1) 447.4 4.2 375.2 2.9 302.0 2.5 
รวมรายได้ 10,554.8 100.0 12,950.2 100.0 12,229.8 100.0 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 
ปัจจยัเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากความการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและสถานการณ์ต่างๆ 

ภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ ความไมส่มดลุของอปุสงค์และอปุทานผู้บริโภค การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบ
และข้อบังคับ แนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนความคาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทีม่ีตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัททีเ่พิ่มมากขึน้  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จึงได้มีการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาวะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป เช่น พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดโครงการใหม ่การซือ้ที่ดินส าหรับการพฒันาโครงการในอนาคต การ
บริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้อยู่ระดบัที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์เป็น
ประจ า โดยเปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ที่เช่ือถือได้ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาและใช้เป็นข้อมลูพิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานธุรกิจ  

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึน้ ทัง้จากจ านวนผู้ประกอบการที่เพิ่มจ านวนมากขึน้ การเปิดตัว
โครงการใหม่ ซึ่งส่งผลให้อุปทานของอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ประกอบการแต่ละราย ต่างก็ใช้กลยทุธ์
การตลาดหรือการสง่เสริมการขาย ตลอดจนการสร้างและการน าเสนอผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากทีส่ดุ 
เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและการรับรู้รายได้ของบริษัท 

ด้วยช่ือเสียงของบริษัทซึ่งเป็นผู้ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่อยู่อาศยัในท าเลที่มีการเดินทาง
สะดวกและช่วยลดเวลาในการเดินทาง ท าให้โครงการของบริษัทยงัคงเป็นท่ีต้องการของลกูค้าอยูเ่สมอ และนอกจากนี ้บริษัทมี
การทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ  รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาด การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ และการวางแผนการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั  และเพื่อ
บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงานในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวกบัสมาชิกอนนัดา (Ananda  
Member Club)  แผนการพฒันาคณุภาพของโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจดัสรร  รวมทัง้ บริษัทยงัคงพฒันาการ
ให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายอยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย  
 
3. ความเสี่ยงจากการจดัหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึน้ ท าให้เกิดการแข่งขันในการซือ้ที่ดินของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเฉพาะพืน้ที่ที่อยู่ในท าเลใจกลางกรุงเทพมหานคร หรือ พืน้ที่ที่อยู่ในแนวระบบขนสง่ต่างๆ และ
จากการท่ีบริษัทมีนโยบายการไมถื่อครองที่ดินเปลา่ก่อนการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการ อาจสง่ผลกระทบให้บริษัทมีความเสี่ยง
จากการจดัหาและจดัซือ้ที่ดินได้ไม่เป็นตามแผนธุรกิจ ตลอดจนราคาที่ดินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ จะสง่ผลกระทบต่อต้นทุน
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การพฒันาโครงการและอาจท าให้ไม่สามารถพฒันาโครงการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุของบริษัทก าหนดไว้ 

เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทมีการวางแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า ซึ่งจะน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
ท าเลและราคาที่เหมาะสมกบันายหน้าที่เป็นพนัธมิตรกบับริษัท ท าให้สามารถลดความเสีย่งอนัเนื่องจากการไมส่ามารถจดัหา
ที่ดินในท าเลและราคาที่สอดคล้องกบัแผนงานทางธุรกิจของบริษัทได้  

ส าหรับประเด็นความเสีย่งจากการซือ้ที่ดินท่ีไม่สามารถพฒันาโครงการได้ เนื่องจากติดข้อจ ากดัทางด้านกฎหมาย หรือ ต้นทนุ
ส าหรับการพฒันาโครงการนัน้  

บริษัทได้ด าเนินการลดปัจจัยความเสี่ยงดงักล่าว โดยการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการออกส ารวจ
ตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนที่เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน รวมถึงการรังวดัสอบเขต หรือหากมีข้อสงสยัในประเด็นเร่ือง
ความกว้างเขตทาง ความเป็นสาธารณะ ประเด็นระเบียบ ข้อห้าม ของทางราชการ ผงัเมือง แนวเวนคืนท่ีดิน การเช่ือมทาง หรือ
ประเด็นอื่นๆ บริษัทมีหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอค ารับรองจากหนว่ยราชการตา่งๆ และจดัจ้างผู้ประเมินอิสระใน
การท าประเมินราคาที่ดิน  นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ที่ดิน จะด าเนินการผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่ดินและการพฒันาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและ
ข้อก าหนดของราชการ ด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทสามารถซือ้ที่ดินที่มีคณุภาพและราคาที่ดินที่เหมาะสม 
เพื่อสามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจตามที่บริษัทก าหนดไว้ได้  
 
4. ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จ าเป็นต้องได้รับใบอนญุาตปลกูสร้างอาคารที่เก่ียวข้องตลอดกระบวนการพฒันาโครงการ ความ
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับใบอนญุาตปลกูสร้างอาคารอาจสง่ผลกระทบถึงระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ความพึงพอใจของลกูค้ า 
การรับรู้รายได้ของบริษัท และความเช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

เพื่อลดความเสี่ยงจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นัน้  บริษัทมีการจัดตัง้
คณะท างานเพื่อดูแลความสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องจากการลงทุนเพื่อพฒันาโครงการที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัอยา่งรอบคอบ รวมทัง้ที่จะประกาศใช้ในอนาคตอนัใกล้ ซึง่มีผลตอ่การพฒันาโครงการ  
 
5. ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ล่าช้าจากแผนงานที่ก าหนดไว้  

5.1 ผลกระทบที่มต่ีอสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง 

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเป็นการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมรวมถึงชมุชนข้างเคียง หากไมม่ีกระบวนการในการบริหารจดัการและปฏิบตัิตามมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเคร่งครัด อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญจนน าไปสูก่ารฟ้องร้องด าเนินคดี 
จนถึงการใช้ค าสัง่ศาลในการระงบัการก่อสร้างฉกุเฉิน ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่แผนการด าเนินงานและการท าธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงภาพลกัษณ์ขององค์กร   
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บริษัทได้ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ด้วยการจดัตัง้ทีมงาน “ชุมชนสมัพนัธ์” เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดตอ่ ในกรณีชมุชนข้างเคยีงได้รับผลกระทบ และรับผิดชอบโดยตรงตอ่กระบวนการบริหารความสมัพนัธ์กบัชมุชนโดยรอบ ทัง้
ระหว่างก่อสร้างและหลงัสง่มอบ รวมถึงพิจารณาหลีกเลี่ยงท าเลที่ตัง้ของโครงการท่ีอยูใ่นพืน้ที่อ่อนไหวตัง้แตก่ระบวนการการ
จดัหาและจดัซือ้ที่ดิน 
 

5.2 ผลกระทบจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ 

ปัญหาการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์   ซึ่งปัจจุบนับริษัทมี
โครงการระหวา่งก่อสร้างหลายโครงการ รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกเป็นจ านวนมาก 
จึงอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหาผู้ รับเหมาที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าด าเนินงานในโครงการของบริษัทได้อาจท าให้งานก่อสร้างของบริษัทลา่ช้า  หรือไม่ได้คณุภาพตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดไว้ ไมส่ามารถโอนบ้านและห้องชดุให้แก่ผู้ซือ้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

บริษัทลดความเสี่ยงดงักลา่ว ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางสว่นจากระบบก่อสร้างเดิม (Conventional) มาเป็นการ
ก่อสร้างด้วยระบบชิน้ส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast) ท าให้ก่อสร้างได้เร็วขึน้และสามารถลดการใช้แรงงาน นอกจากนัน้ 
บริษัทยงัคงสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้ รับเหมา (กลุม่พนัธมิตร KAIZEN) ในการวางแผนและบริหารโครงการร่วมกนั เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าสามารถด าเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและสง่มอบงานได้ทนัตามก าหนด จากแผนบริหารความเสี่ยงข้างต้น 
บริษัทได้ท าการปฎิบตัิและติดตามความคืบหน้าของสถานะการก่อสร้างกบัผู้ รับเหมาอยู่สม ่าเสมอ สง่ผลให้บริษัทสามารถสง่
มอบห้องชดุ บ้าน ให้กบัลกูค้าได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้และสามารถรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิได้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  

 
6. ความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือ 

ในการพฒันาโครงการแต่ละโครงการ จ านวนยนูิตจะถกูก าหนดให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากข้อมลู
ของการขายและการตลาดที่ได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด  อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีความผนั
ผวนและการอนมุตัิสินเช่ือจากสถาบนัการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึน้  อาจสง่ผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณ
การ ท าให้อาจมีจ านวนยนูิตที่สร้างเสร็จเหลอืขายในบางขณะ  

ในโครงการแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะท าการพฒันาโครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การบริหารงานกอ่สร้าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ หากยอดขายไมเ่ป็นไปตามประมาณการ บริษัทสามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทนัทว่งที
หรือในกรณีที่พฤติกรรมของกลุม่ลกูค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั บริษัทจะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกบัวิถี
การด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปได้  ส าหรับโครงการอาคารชดุพกัอาศยั บริษัทมีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการมียนูิตเหลอืขาย 
โดยมุ่งเน้นการท าวิจัย เชิงลึก เพื่อพัฒนารูปแบบของโครงการอาคารชุดพักอาศยัให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายหลกั  และเน้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในขณะนัน้  เพื่อกระตุ้นการ
ตดัสนิใจซือ้ของกลุม่ลกูค้าอีกด้วย 
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7. ความเสี่ยงจากการเข้าถงึแหล่งเงนิทุนจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงนิที่มีความเข้มงวดมาก
ขึน้ 
 

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาระหนีส้ินภาคครัวเรือนของประเทศอยู่ในระดับสูง ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการปล่อยสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สถาบนัการเงินมีความเข้มงวดในการพิจาณาและอนุมัติ
สนิเช่ือส าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) และสนิเช่ือส าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) มากขึน้ 

ส าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) อาจสง่ผลกระทบในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกนัความเสีย่งที่
อาจจะขึน้ด้วยการสร้างความน่าเช่ือถือจากสถาบันการเงิน โดยอ้างอิงผลการด าเนินการที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท การบริหารสัดส่วนหนีส้ิน้รวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นไม่เกิน 2 : 1 เท่า เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้มี
ประสทิธิภาพและมีต้นทนุทางการเงินที่เหมาะสม และบริษัทมีเงินทนุและวงเงินสนิเช่ือที่เพียงพอส าหรับการขยายตวัทางธุรกิจ 
ตลอดจนมีสถาบนัการเงินท่ีเป็นพนัธมิตรที่พร้อมให้การสนบัสนนุสนิเช่ือส าหรับการพฒันาโครงการของบริษัท  

ในสว่นของสินเช่ือส าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) อาจได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนมุตัิสินเช่ือมากขึน้ ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจาก ลกูค้าที่ซือ้อยู่อาศยัจ าเป็นต้องอาศยัการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ 
หลกัเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เป็นปัจจยัส าคญัที่หลีกเลี่ยงไม่ได้   ทัง้นี ้สดัสว่นการปฏิเสธสินเช่ือ
ให้กับลกูค้ารายย่อย ส าหรับการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ มีอตัราส่วนเพิ่มขึน้  บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าว จึงวางแผน
บริหารความเสีย่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ลกูค้าในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินก่อนครบก าหนดการโอนลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 6 เดือน โดยบริษัทได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลกูค้าในการติดต่อขอสินเช่ือ
ธนาคารพาณิชย์ สนบัสนนุให้ลกูค้าให้ได้รับสินเช่ืออยา่งรวดเร็วทัง้นี ้บริษัทยงัได้ก าหนดกระบวนการในการน าห้องชดุจากการ
ถกูปฏิเสธสนิเช่ือดงักลา่วกลบัมาขายใหมใ่ห้กบัลกูค้าที่ยงัคงมีความต้องการห้องชดุของโครงการตอ่ไป 
 
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

จากการเปลีย่นแปลงในด้านนวตักรรม เทคโนโลยี ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต (Disruptive) 
และด้วยกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต ท าส่งผลให้บริษัทจ าเป็นต้อง
แสวงหาโอกาสทางการลงทนุใหม่ๆ  หากตดัสินใจที่จะลงทนุในโอกาสทางธุรกิจแล้ว การลงทนุดงักลา่วอาจต้องการเงินลงทนุ
จ านวนมากเพื่อท่ีจะพฒันาธุรกิจใหม ่ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นอาจเผชิญกบัความเสีย่งในด้านผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจใหม่ 

เพื่อให้มัน่ใจวา่ ธุรกิจใหมท่ี่เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูคา่รวมให้กบับริษัทไมน้่อยกวา่ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการลงทนุ ตลอดจน
มีความสามารถเพิ่มมลูค่า และ/หรือผลตอบแทนให้กบับริษัทได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทมีการก าหนดกระบวนการพิจารณาการ
ลงทุนตามขัน้ตอน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่าง
รอบคอบ เช่น การลงทนุต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์การเติบโตของบริษัท ผลตอบแทนการลงทนุให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท 
การประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินงานของการลงทนุ และเฝา้ระวงัการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆที่อาจจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1   สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีในงบ
การเงินรวม ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 17,351 ล้านบาท และมีรายละเอียดดงันี ้

 มลูคา่ (ล้านบาท) 

ต้นทนุท่ีดิน 15,358 

งานระหวา่งก่อสร้าง 14,471 

คา่ธรรมเนียมการบริหารโครงการและคา่ท่ีปรึกษา 575 

ต้นทนุการกู้ ยืม 1,032 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายสะสม (13,809) 

หกั: สว่นท่ีโอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (57) 

หกัปรับลดเป็นมลูคา่สุทธิ (219) 

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17,351 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์คงเหลือสทุธิตามบญัชีในโครงการเพื่อขาย 
ดงันี ้

ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

1 ไอดีโอ โมบิ  
วงศ์สวา่ง-อินเตอร์เชนจ์ อาคารชดุพกัอาศยั 542.55 

ANAN 

 
 

ไมมี่ภาระผกูพนั 
 
 

2 สขุมุวิท 31 อาคารชดุพกัอาศยั 411.14 

3 อาร์เด้น ลาดพร้าว 71 ทาวน์เฮ้าส์ 10.79 

4 แอชตนั เรสซิเดนซ์ 41 อาคารชดุพกัอาศยั 942.37 

5 อาร์เด้น พฒันาการ 20 โครงการบ้านจดัสรร 
และทาวน์เฮ้าส์ 40.11 

6 แอริ พระราม 5 - ราชพฤกษ์  โครงการบ้านจดัสรร 363.41 

7 อาร์เทล พฒันาการ โครงการบ้านจดัสรร 519.73 

8 เอโทล วงแหวน-ล าลกูกา โครงการบ้านจดัสรร 330.21 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

9 Cream Bridge โครงการบ้านจดัสรร 292.17 

ไมมี่ภาระผกูพนั 10 อาร์เทล เกษตร-นวมินทร์  โครงการบ้านจดัสรร 955.53 

11 แอริ พระราม 2 โครงการบ้านจดัสรร 420.41 
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ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

12 แอริ แจ้งวฒันะ โครงการบ้านจดัสรร 452.67 

13 ยนิูโอ สขุมุวิท 72  อาคารชดุพกัอาศยั 860.54 
Helix 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

14 เวนิโอ สขุมุวิท10 อาคารชดุพกัอาศยั 129.80 ไมมี่ภาระผกูพนั 

15 ยนิูโอ พระราม2-ทา่ข้าม อาคารชดุพกัอาศยั 81.33 

Helix 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

16 ยนิูโอ เอช ติวานนท์ อาคารชดุพกัอาศยั 593.01 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

17 ยนิูโอ รามค าแหง-เสรีไทย อาคารชดุพกัอาศยั 307.42 

18 ยนิูโอ ทาวน์ ล าลกูกา- 
คลอง 4 โครงการบ้านจดัสรร 452.05 

19 ยนิูโอ ทาวน์  ศรีนครินทร์-
บางนา โครงการบ้านจดัสรร 422.52 

20 ยนิูโอ ทาวน์  ยนิูโอ ทาวน์  
เพชรเกษม 110 โครงการบ้านจดัสรร 207.39 

21 ยนิูโอ ทาวน์  สวนหลวง 
พฒันาการ โครงการบ้านจดัสรร 297.53 

22 ยนิูโอ ทาวน์  สขุสวสัดิ ์ โครงการบ้านจดัสรร 334.74 

23 ยนิูโอ ทาวน์  ประชาอทุิศ 
76 โครงการบ้านจดัสรร 410.60 

24 ยนิูโอ ทาวน์  แจ้งวฒันะ โครงการบ้านจดัสรร 470.95 

25 เอโทล บาหลี บีช โครงการบ้านจดัสรร 401.01 ADO, BN ไมมี่ภาระผกูพนั 

26 JV-CO1 อาคารชดุพกัอาศยั 292.21 JV-CO1 ไมมี่ภาระผกูพนั 

27 ADC-JV7 อาคารชดุพกัอาศยั 931.22 ADC-JV7 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 28 ADC-JV10 อาคารชดุพกัอาศยั 1,422.22 ADC-JV10 

29 ADC-JV18 อาคารชดุพกัอาศยั 4.78 ADC-JV18 
ไมมี่ภาระผกูพนั 

30 ADC-JV21 อาคารชดุพกัอาศยั 0.16 ADC-JV21 

31 ADC-JV22 อาคารชดุพกัอาศยั 569.70 ADC-JV22  

32 ADC-JV23 อาคารชดุพกัอาศยั 1,015.73 ADC-JV23 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั 

33 ADC-JV25 อาคารชดุพกัอาศยั 1,024.41 ADC-JV25 การเงิน 

34 ADC-JV26 อาคารชดุพกัอาศยั 1,624.28 ADC-JV26  

รวม 17,350.69  

 
2. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

 

 
ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  
(ล้านบาท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

อาคารส านกังานให้เชา่ 555.86 (73.03) (18.34) 464.49 

รวม 555.86 (73.03) (18.34) 464.49 
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3. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  มีดงันี ้

 กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ บริษัทและบริษัทยอ่ย 102.05 ไมมี่ 

อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 366.24 ไมมี่ 

อปุกรณ์ บริษัทและบริษัทยอ่ย 84.27 ไมมี่ 

เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัทและบริษัทยอ่ย 103.20 ไมมี่ 

ยานพาหนะ สถาบนัการเงิน 18.25 เชา่ซือ้รถยนต์และรถตู้   

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้และก่อสร้าง บริษัทและบริษัทยอ่ย 9.99 ไมมี่ 

รวม 684.00  

 
4. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  (ล้านบาท) 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 209.91 

คา่สิทธิรอตดับญัช ี - 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 77.96 

รวม 287.87 

 
5. เคร่ืองหมายบริการท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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 
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ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

6 

 บริษัท 36 14 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 70 

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 

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 
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ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

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 

หมายเหต ุ จ าพวกสนิค้าตามพระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2543  ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
- สนิค้าจ าพวกท่ี 36 หมายถึง บริการจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
- สนิค้าจ าพวกท่ี 37 หมายถึง บริการรับเหมาก่อสร้าง 

- สนิค้าจ าพวกท่ี 40 หมายถึง บริการสโมสรออกก าลงักายสถานบริการด้านกีฬา 

- สนิค้าจ าพวกท่ี 41 หมายถึง บริการ สนามกีฬา สนามบริการด้านกีฬา 

4.2   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีนโยบายการลงทนุ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
• ธุรกิจหลกั หมายถึง ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เช่น 

ธุรกิจเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจสปอร์ตคลบัท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  หรือ การลงทนุในบริษัทร่วมค้า (Joint 
Venture) ส าหรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลกัหรือไมน่ัน้ให้อยูใ่น
ดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท  

• บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่
สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

• บริษัทจะสง่ตวัแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว จ านวนกรรมการที่ส่งเข้าเป็น จะ
เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น  หรือหากไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยมี
เหตผุลอนัสมควร 

• บริษัทจะลงทนุในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัทัง้หมดรวมกนัได้ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะ
บริษัท 

• การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็นธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจดัการจะต้องน าเสนอแผนงาน 
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5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องการความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญภายนอก บริษัทจะต้อง
ด าเนินการจดัหาจดัจ้างมาให้ 

• การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ และการช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม 
บริษัทย่อย จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ประมาณการทาง
การเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญภายนอก บริษัทจะต้อง
ด าเนินการจดัหาจดัจ้างมาให้ 

บริษัทจะเปิดเผยการลงทนุในธุรกิจใดๆ ทัง้ในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกัหรือไมใ่ช่ธุรกิจหลกั ซึง่รวมถึงการจดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่า
ระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการท่ีไมใ่ช่ธุรกิจหลกั โดยระบุ
ถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง มูลค่าเงิน
ลงทนุ และสดัสว่นเงินลงทนุต่อทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วของบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ที่มีจ านวน
สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 
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 ชัน้ 11 อาคารเอฟวายไอ ถนนพระราม 4 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

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

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ    

▪ นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 
 บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 

เลขที่ 93  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์  0-2009-9999   โทรสาร 0-2009-9991 

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

http://www.ideocondo.com/
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ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ  
เขตราษฎร์บรูณะกรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1994 

▪ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2298-0821 โทรสาร 0-2298-0835 

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2296-4788 0-2296-5004 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ  
เขตราษฎร์บรูณะกรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์ 0-2470-1994 

▪ ผู้สอบบญัชี         
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
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 และ/หรือ  
6. นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 

▪ ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 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) 

  

 

หน้า 35 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

   นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว ณ. วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.   บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์    สามญั 2,155,981,405 2,155,981,405 431,196,281 5 431,196,279 100.00 

2.   บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 700,000,000 700,000,000 7,000,000 100 6,999,998 
 

100.00/1 

3.   บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 240,000,000 240,000,000 2,400,000 100 2,399,998 100.00 

4.   บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 4,999,997 100.00 

5.   บริษัท เจวี-โค1 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 
  

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  998 99.80 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 36 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

6.   บริษัท เอดีซี - เจวี 14 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

7.   บริษัท เอดีซี - เจวี 18 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

8.   บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

9.  บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

10.   บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

11.  บริษัท เอดีซี - เจวี 22 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 37 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

12.  บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

13.  บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

14.  บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

15.  บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

16.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 650,000,000 650,000,000 6,500,000 100 4,809,999 74.00 

17.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 850,000,000 850,000,000 8,500,000 100 4,334,999 51.00 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 38 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

18.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00 
 

19.    บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 5,099,999 51.00 

20.    บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 625,000,000 625,000,000 6,250,000 100 3,187,499 51.00 

21.    บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 400,000,000 400,000,000 4,000,000 100 2,039,999 51.00 

22.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 350,000,000 350,000,000 3,500,000 100 1,784,999 51.00 

23.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 425,000,000 425,000,000 4,250,000 100 2,167,499 51.00 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 39 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

24.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00 

25.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 2,294,999 51.00 

26.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00 

27.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00 

28.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 300,000,000 300,000,000 3,000,000 100 1,529,999 51.00 

29.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 750,000,000 750,000,000 7,500,000 100 3,824,999 51.00/2 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 40 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

30.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/3 

31.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 1,100,000,000 1,100,000,000 11,000,000 100 5,609,999 51.00/4 

32.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 475,000,000 475,000,000 4,750,000 100 2,422,499 51.00/5 

33.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 3,699,999 74.00/6 

34.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/7 

35.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00/8 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 41 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

36.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 950,000,000 950,000,000 9,500,000 100 4,844,999 51.00/9 

37.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 7,399,999 74.00/10 

38.  บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรับการร่วมทนุ/ 
ร่วมค้า 

สามญั 398,500,000 398,500,000 3,985,000 100 2,231,599 56.00 

39.  บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษัทที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
บริุมสิทธ์ิ 

620,000,000 
550,000,000 

341,000,000 
550,000,000 

6,200,000 
5,500,000 

100 
100 

6,200,000 
0 

100.00 
0 

40.  บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษัทที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
บริุมสิทธ์ิ 

270,000,000 
240,000,000 

189,000,000 
240,000,000 

2,700,000 
2,400,000 

100 
100 

2,700,000 
0 

100.00 
0 

41.  บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษัทที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
 

795,990,000 718,858,569 7,959,900 
 

100 4,059,548 51.00 
 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 42 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

42.  บริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษัทที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
 

664,430,000 555,995,024 6,644,300 
 

100 3,388,592 51.00 
 

43.  บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษัทที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
 

599,670,000 544,620,294 5,996,700 
 

100 3,058,316 51.00 

 

44.  บริษัท อนนัดา เอแพค  พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรับการร่วมทนุ/ 
ร่วมค้า 

สามญั 772,300,000 772,300,000 7,723,000 100 6,679,394 86.50 

45.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 850,000,000 850,000,000 8,500,000 100 4,334,999 51.00 

46.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 2,294,999 51.00 

47.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั 1,150,000,000 1,150,000,000 11,500,000 100 7,187,499 62.50/11 



 

 
บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

หน้า 43 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

48.  บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรับการร่วมทนุ/   
ร่วมค้า 

สามญั 723,586,000 723,586,000 7,235,860 100 4,341,516 60.00 

49.   บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 100,000 100,000 1,000 100 998 99.80 

50.   บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70 

51.  บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70 

52.  บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70 

53.   บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 100,000 100,000 1,000 100 997 99.70 



 

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

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

54.  บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
และให้เชา่พืน้ที ่

สามญั 300,000,000 300,000,000 60,000,000 5 59,999,998 100.00 

55.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์    
และให้เชา่พืน้ที ่

สามญั 900,000,000 900,000,000 9,000,000 100 8,999,998 100.00 

56.  บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รับเหมาก่อสร้าง  
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
และผลิตและจ าหน่าย

วสัดกุ่อสร้าง 

สามญั 1,192,200,000 1,192,200,000 11,922,000 100 11,921,998 100.00 

57.   บริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษัทที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
บริุมสิทธ์ิ 

338,000,000 
300,000,000 

338,000,000 
300,000,000 

3,380,000 
3,000,000 

100 
100 

3,380,000 
0 

100.00 
0 

58.   บริษัท  เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ  สามญั 
 

20,000,000 20,000,000 200,000 100 199,997 100.00 

59.   Ananda SU Ltd. 
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,  
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 

ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ สามญั 
 

100  
เหรียญสหรัฐ 

100  
เหรียญสหรัฐ 

100  
 

1 
เหรียญสหรัฐ 

51 51.00/12 



 

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

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

60.  บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
189 หมู ่12 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี  จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

จ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองดื่มและให้บริการ
สมาชิกสปอร์ตคลบั 

สามญั 233,000,000 233,000,000 2,330,000 100 2,329,998 100.00 

61.  บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ.หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

ให้บริการเก่ียวกบั
สนามแข่งรถ   

สามญั 45,000,000 45,000,000 450,000 100 449,998 100.00 

62.  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ.หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

จ าหน่ายอะไหล ่ชิน้สว่น 
อปุกรณ์ยานยนต์ 

สามญั 2,000,000 2,000,000 20,000 100 9,000 45.00/13 

63.  บริษัท พีระ คาร์ท  จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ.หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

ให้บริการเก่ียวกบั
สนามแข่งรถ   

สามญั 36,500,000 36,500,000 365,000 100 364,998 100.00/14 

64.  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2655-1177 โทรสาร 0-2317-1100 

นายหน้าซือ้ขายและ
จดัหา  ผู้ เชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 4,000,000 4,000,000 40,000 100 39,998 100.00 

65.  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2697-3300   โทรสาร 0-2697-3311 

 บริหารนิติบคุคล  สามญั 1,000,000 1,000,000 10,000 100 9,998 99.98 



 

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

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

66.  บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2697-3300   โทรสาร 0-2697-3311 

รับท าสื่อโฆษณา สามญั 100,000 100,000 1,000 100 998 99.80 

67.  บริษัท เอดีซี – เจวี 15 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สามญั 140,000,000 89,896,020 1,400,000 100 1,399,997 100.00 

68.  บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรับการร่วมทนุ /  
ร่วมค้า 

สามญั 260,405,000 260,405,000 2,604,050 100 2,578,049 99.00 

69.  บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคมจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ.หมูบ้่านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ให้บริการการจดั
ประชมุสมัมนาทาง

วิชาการ 

สามญั 5,000,000 5,000,000 50,000 100 49,997 100.00 

หมายเหต ุ : /1    บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั     /2      บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  
 /3  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั     /4 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั  
  /5  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั      /6  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 
     /7  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากัด     /8  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 
                                       /9  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั     /10  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั    
                                       /11  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั    /12  Ananda SU Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั  
                                       /13  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั          /14      บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั ถือหุ้นโดย บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 179,998 หุ้น หรือ ร้อยละ 49.31  
                          และถือหุ้นโดย บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั จ านวน 185,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 50.69 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 2  
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จ านวนทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 333,300,000 บาท เรียกช าระแล้ว 333,300,000 บาท  
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,333,000,000  หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 

2. ผู้ ถือหุ้น 

(1) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ. วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่เรืองกฤตยา/1 1,767,058,400 53.02 
 1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,680,558,400 หุ้น หรือร้อยละ 50.42)   
 1.2 นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (86,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.60)       

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 129,135,366 3.87 
3. นายพีรนาถ โชควฒันา 77,478,800 2.32 
4. นส. ณฐัวิภา เรืองกฤตยา 65,250,000 1.96 
5. นายพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์ 60,000,000 1.80 
6. นายพิพฒั พะเนยีงเวทย์ 47,405,700 1.42 
7. บริษัท หลานปู่  จ ากดั 42,475,000 1.27 
8. นายชิณณ์ กิตติภานวุฒัน์ 30,000,000 0.90 
9. นายสมศกัดิ์ ติรกานนัท์ 26,848,100 0.81 
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 25,302,171 0.76 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่น 1,062,046,463 31.87 

           รวม 3,333,000,000 100.00 
           ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 3,230,133,421 96.91 
           ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 102,866,579 3.09 

หมายเหตุ    /1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเร่ือง การก าหนด
ลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมทีเ่ข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอืน่ และการปฏิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 
247) 

 

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=+


 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 48 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

(2) ข้อตกลงผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
      – ไมม่ี – 

3. การออกหลกัทรัพย์อื่น 

▪ หุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้และตราสารท่ียงัไมค่รบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นกู้
ในวงเงินไมเ่กินจ านวน 15,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึง่ จ านวน 6 ชดุ รวมเป็นเงินทัง้สิน้  10,000 ล้านบาท  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ชื่อหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้ มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้  
/ การจา่ยดอกเบีย้ 

วนัที่ออก / 
วนัครบก าหนด 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

1. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2561 (ANAN185A) 

หุ้ นกู้ ช นิดระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

2,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 4.80 /  
จา่ยทกุ 3 เดือน 
 

14 พ.ค. 58 / 
14 พ.ค. 61 

BBB- แนวโน้ม 
เชิงบวก  
(TRIS) 

2. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา              ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2/2559 ชดุที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562  
(ANAN19OA) 

หุ้ นกู้ ช นิดระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

500 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.50 /  
จา่ยทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 59 / 
6 ต.ค. 62 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

3. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา               ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2/2559 ชดุที่ 3 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 
(ANAN21OA) 

หุ้ นกู้ ช นิดระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

1,500 ล้าน  
/ 5 ปี 

ร้อยละ 4.00 /  
จา่ยทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 59 / 
6 ต.ค. 64 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

4. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา              ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3/2560 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2563  (ANAN204A) 

หุ้ นกู้ ช นิดระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  

3,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.95 /  
จา่ยทกุ 3 เดือน 
 

5 เม.ย. 60 / 
5 เม.ย. 63 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

5. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา              ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 4/2560 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2563 (ANAN205A) 

หุ้ นกู้ ช นิดระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

1,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.80 /  
จา่ยทกุ 3 เดือน 
 

30 พ.ค. 60 / 
30 พ.ค. 63 

 

6. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา              ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 5/2560 ครบก าหนดไถ่
ถอน พ.ศ. 2563 (ANAN20OA) 

หุ้ นกู้ ช นิดระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  

2,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.50 /  
จา่ยทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 60 / 
6 ต.ค. 63 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 
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▪ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกลุอื่นใดในวงเงินเทียบเท่าสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วนัที่ออก  
 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุน ไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัท ซึ่ งผู้ ออกหุ้ นกู้ มี
สิ ท ธิ ไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ก่ อน
ก าหนด และมีสิทธิเลื่อน
ช าระดอกเบี ย้โดยไม่ มี
เงื่อนไขใดๆ ของบริษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  
1/2558 
(ANAN15PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ประเภทด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ ายทุน 
ช าระคืนเงินต้นเพียง
ครัง้เดียว ไถ่ถอนเม่ือ
เลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้ นกู้ ใช้สิทธิไถ่
ถ อ น หุ้ น กู้ ก่ อ น
ก าหนดตามเง่ือนไขที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
ข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ
เ ลื่ อ น ก า ร ช า ร ะ
ดอกเบี ย้  พร้อมกับ
สะสมดอกเบี ย้ค้าง
ช าระไปช าระในวนัใด 
ๆ ก็ได้ โดยไม่จ ากัด
ร ะ ย ะ  เ ว ล า แ ล ะ
จ านวนครัง้ตามดุลย
พินิจของผู้ ออกหุ้ นกู้
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มี
ป ร ะกั น  ไ ม่ แ ปล ง
สภาพ และมีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

1,000 ล้าน 
 / ไมมี่ก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 9.00%  

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

 ปีที่ 26-50 เทา่กบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 ตัง้แตปี่ที่ 51 เทา่กบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค) 1.50% 

โดยที่ อัตราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการ
ของสองวันท าการก่อนวัน
ปรับอตัราดอกเบีย้ และ Initial 
Credit Spread จ ะ เ ท่ า กั บ 
ร้อยละ 6.63 ตอ่ปี 

19 ส.ค. 58 
 

BB แนวโน้ม 
เชิงบวก (TRIS) 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก าหนด
และมีสิท ธิ เลื่ อนช าระ
ดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ของบริษัท อนันดา ดี
เ วลลอป เ ม้น ท์  จ ากั ด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ประเภทด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ ายทุน 
ช าระคืนเงินต้นเพียง
ครัง้เดียว ไถ่ถอนเม่ือ
เลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้ นกู้ ใช้สิทธิไถ่
ถ อ น หุ้ น กู้ ก่ อ น
ก าหนดตามเงื่อนไขที่ 

1,000 ล้าน 
 / ไมมี่ก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

 ปีที่ 6-25 เทา่กบัผลรวมของ 
(ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  0.25% 

 ตัง้แตปี่ที่ 26 เทา่กบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี   

12 พ.ค. 59 
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 
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ชื่อหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วนัที่ออก  
 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

(ANAN16PA) ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
ข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ
เ ลื่ อ น ก า ร ช า ร ะ
ดอกเบี ย้  พร้อมกับ
สะสมดอกเบี ย้ค้าง
ช าระไปช าระในวนัใด 
ๆ ก็ได้ โดยไม่จ ากัด
ร ะ ย ะ  เ ว ล า แ ล ะ
จ านวนครัง้ตามดุลย
พินิจของผู้ ออกหุ้ นกู้
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มี
ป ร ะกั น  ไ ม่ แ ปล ง
สภาพ และมีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

 (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการ
ก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ 
และ Initial Credit Spread 
จะเทา่กบั ร้อยละ 7.01 ตอ่ปี 

  

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก าหนด
และมีสิท ธิ เลื่ อนช าระ
ดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ของบริษัท อนันดา ดี
เ วลลอป เ ม้น ท์  จ ากั ด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 
(ANAN17PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ประเภทด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ ายทุน 
ช าระคืนเงินต้นเพียง
ครัง้เดียว ไถ่ถอนเม่ือ
เลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้ นกู้ ใช้สิทธิไถ่
ถ อ น หุ้ น กู้ ก่ อ น
ก าหนดตามเง่ือนไขที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
ข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ
เ ลื่ อ น ก า ร ช า ร ะ
ดอกเบี ย้  พร้อมกับ
สะสมดอกเบี ย้ค้าง
ช าระไปช าระในวัน 
ใด  ๆ  ก็ ไ ด้  โดย ไม่
จ ากัดระยะ เวลาและ
จ านวนครัง้ตามดุลย
พินิจของผู้ ออกหุ้ นกู้
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มี
ป ร ะกั น  ไ ม่ แ ปล ง
สภาพ และมีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

770 ล้าน 
 / ไมมี่ก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00%  

 ปีที่ 6-25 เทา่กบัผลรวมของ 
(ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  0.25 % 

 ตัง้แตปี่ที่ 26 เทา่กบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค) 1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการ
ก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ 
และ Initial Credit Spread 
จะเทา่กบั ร้อยละ 5.82 ตอ่ปี 

23 ก.พ. 60 
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ (บาท) 
/ อายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วนัที่ออก  
 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก าหนด
และมีสิท ธิ เลื่ อนช าระ
ดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ของบริษัท อนันดา ดี
เ วลลอป เ ม้น ท์  จ ากั ด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 
(ANAN17B) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ประเภทด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ ายทุน 
ช าระคืนเงินต้นเพียง
ครัง้เดียว ไถ่ถอนเม่ือ
เลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้ นกู้ ใช้สิทธิไถ่
ถ อ น หุ้ น กู้ ก่ อ น
ก าหนดตามเง่ือนไขที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
ข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ
เ ลื่ อ น ก า ร ช า ร ะ
ดอกเบี ย้  พร้อมกับ
สะสมดอกเบี ย้ค้าง
ช าระไปช าระในวนัใด 
ๆ ก็ได้ โดยไม่จ ากัด
ร ะ ย ะ  เ ว ล า แ ล ะ
จ านวนครัง้ตามดุลย
พินิจของผู้ ออกหุ้ นกู้
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มี
ป ร ะกั น  ไ ม่ แ ปล ง
สภาพ และมีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

230 ล้าน 
 / ไมมี่ก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00%  

 ปีที่ 6-25 เทา่กบัผลรวมของ 
(ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  0.25 % 

 ตัง้แตปี่ที่ 26 เทา่กบัผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการ
ก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ 
และ Initial Credit Spread 
จะเทา่กบั ร้อยละ 5.82 ตอ่ปี 

16 มี.ค. 60 
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 

 

▪ ตั๋วแลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทไมม่ีมีตัว๋แลกเงินท่ีไมค่รบก าหนดไถ่ถอน  

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

▪ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การส ารองเงินไว้เพื่อ
ลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 

 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ตัง้แตบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อปี 2555 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ประจ าปี อัตราการจ่ายเงนิปันผล
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
2561 0.2540 0.09 0.65 155.42 32.28 
2560 0.1275 0.34 0.34 37.50 37.50 
2559 0.1250 0.39 0.42 32.05 29.76 
2558 0.1000 0.44 0.36 22.73 27.78 
2557 0.0980 0.29 0.39 33.79 25.13 
2556 0.0500 0.05 0.24 100.00 20.83 

 

▪ บริษัทยอ่ย 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั   

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิ
หลงัหักภาษีและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีจ้ะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดย
พิจารณาจากเงินสดและก าไรสะสมประกอบการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ 

 
 บริษัทยอ่ยอื่นๆ   

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยอื่นๆ นัน้ ไม่มีการก าหนดวา่จะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ยอ่ยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการ
ขยายกิจการของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ เป็นต้น 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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8. โครงสร้างการจัดการ    
 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้ 

 
รายชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

3. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลมิ  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท 

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท 

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

8. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง และ
กรรมการบริหาร 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

โดยมีนายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

2. พิจารณา วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท า และมีการทบทวนอยา่งน้อยทกุปี 

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

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น าระบบงานบญัชีที่มีประสทิธิภาพรวมถึงระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมมาใช้  



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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6. จดัให้มีการจดัท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

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

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. แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท  

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 โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู่ถือหุ้ นและผู้มีสว่นได้
เสยีโดยรวม 

17. จดัให้มีนโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
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18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้
ความส าคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ปฎิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

19. จดัให้มีการปฐมนิเทศ เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการ
แนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ บริหาร เพื่อ
สง่เสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดบัมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทัง้
ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล   

 

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

2. ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 12 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทนุ  

4. ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

5. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันาโครงการ 

6. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคมุการผลติ และกรรมการผู้จดัการ  
ไอดีโอ / ไอดีโอ โมบิ 

7. นางคาร์เมน ชนั-แมน แลม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

8. ดร.จอห์น เลสลี ่มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันากลยทุธ์ 

9. ดร.ยง เฉิน เชษฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

10. นางสาววาณี พิชเยนทรโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบคุคล 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

11. ดร. ฐาณิฏา โขมพตัราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยทุธ์ 

12. นายสเุมธ รัตนศรีกลู กรรมการผู้จดัการ แอชตนั / ไอดีโอ คิว / เอลลโิอ 
 
▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การ
ประกอบกิจการของบริษัท  ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือ
ค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก 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  

4. น าเสนอเร่ืองที่ส าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

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

 

ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมส่ามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง อาจ
มีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท  หรือบริษัทยอ่ย
ของบริษัทได้ 

3.   เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2560 เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้มี
มติอนมุตัิแต่งตัง้นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

▪ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1.    จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท   
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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ปัจจุบนั นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่จะช่วยสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการ
บริษัท และเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท  

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

1.  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 12,000,000 บาท โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบีย้ประชมุเป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
และโบนสั ซึง่พิจารณาจากผลก าไรของบริษัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต าแหนง่ 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
ประธานกรรมการบริษัท 200,000 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 75,000 10,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 65,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 30,000 - 

ตารางแสดงรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 
        หน่วย : บาท 

ชื่อ 
ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 

โบนัส รวม คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 2,400,000 110,000 - - 20,000 10,000 400,000 2,940,000 

2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 900,000 110,000 130,000 140,000 20,000 - 150,000 1,450,000 

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

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

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

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ/1 - - - - - - - 0 

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

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

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

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

         - ไมม่ี – 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

1.  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ณ. 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 12 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนดงันี ้

 
2.   คา่ตอบแทนอื่นๆ  

         –  ไมม่ี – 

5.   บุคลากร  

      บริษัทและบริษัทยอ่ย มีจ านวนบคุลากรโดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 672 598 

บริษัทย่อย   

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนติี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 257 236 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 95 85 

บริษัท เฮลกิซ์ จ ากดั 382 334 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 33 36 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 8 8 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 3 3 

บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั 9 -  

รวม 1,459 1,300 

 
บริษัทมีจ านวนบคุลากรแบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้ 

สายงาน ณ 31 ธันวาคม 2561  
(คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 (คน) 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 221 217 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง  36 30 
ฝ่ายการเงินและนติิกรรม 114 93 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 103 79 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 12 86,053,407 
โบนสั 12 24,435,581 

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ   12 5,758,226 

คา่ใช้จ่ายในการปฏิบตังิาน (คา่น า้มนั คา่โทรศพัท์) 12 1,696,000 
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สายงาน ณ 31 ธันวาคม 2561  
(คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 (คน) 

ส านกังานบริหารและตรวจสอบภายใน 42 41 
ฝ่ายการลงทนุ 17 14 
ฝ่ายควบคมุการผลติ 139 124 

รวม 672 598 
 
ผลตอบแทนรวมของบคุลากร 
ผลตอบแทนรวมของบคุลากรในบริษัททัง้หมด ได้แก่ เงินเดือนและโบนสัตามผลงาน มีรายละเอียดดงันี ้

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

เงินเดือน 555,698,106 466,557,163  

โบนสั 151,378,541  203,842,025  

คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตังิาน/1 23,870,378  21,628,528  

รวม 730,947,025 692,027,716 

หมายเหต:ุ  /1 คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ คา่พาหนะ คา่น า้มนั และคา่โทรศพัท์  

 

การพัฒนาบุคลากร  

บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาพนกังาน ซึง่เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาองค์กรไปสูอ่งค์กรแหง่ความเป็นเลศิ (High 
Performance Organization) อย่างยัง่ยืน โดยตัง้แตว่นัเร่ิมงานวนัแรก พนกังานจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงการ
ด าเนินธุรกิจ เปา้หมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานส าคญั วฒันธรรมองค์กร บรรยากาศในการท างาน และมีระบบพี่
เลีย้งที่คอยช่วยให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารใหม ่ให้สามารถปรับตวัเข้ากบัองค์กรได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างผลงานและ
ความส าเร็จให้กบับริษัทได้ในระยะเวลาอนัสัน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งพฒันาภาวะผู้น า (Leadership Development) ด้วย
หลกัสตูรระยะยาวกว่า 1 ปีคร่ึง โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการจดัการระดบัสากล McKinsey & Company และมีการพฒันา
หลกัสตูรภาวะผู้น าให้มีความเหมาะสมกบับริษัท โดยเน้นให้ผู้บริหารในทกุระดบัมีทกัษะในการน าแผนกลยทุธ์องค์กรมาวาง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน การให้ค าปรึกษา และ การให้ข้อมูลป้อนกลบั (Performance Management: Goal 
Setting, Coaching and Feedback) เพื่อสนบัสนุนให้พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานสงูสดุ และพฒันาพนกังานให้
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพสูง  มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่าง
สมบรูณ์ สามารถสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีดีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า สร้างโอกาสให้พนกังานกลุม่นีไ้ด้ก้าวหน้าในบริษัทอยา่ง
เหมาะสม อนัน าสู่การสร้างทีมงานที่มีผลงานเป็นเลิศ (High Performance Team) มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรไปข้างหน้าอยา่งไมห่ยดุนิ่ง 

ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเน้นการปลกูฝังค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้ (Learning Agility) ให้พนกังานหมัน่เรียนรู้ด้วยตนเองและพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ (Self-Learning and Development) ตามแนวคิด 70:20:10 โดยการวิธีการเรียนรู้ที่บริษัทเน้น คือ การลงมือ
ปฏิบตัิจริง (Learning Action) การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ (Job Enrichment) การขยายขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Job Enlargement) การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนั (Knowledge Sharing) การสร้างวฒันธรรมการสอน
งาน (Coaching Culture) การดงูานในบริษัทชัน้น า และการเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ (Online Learning) จากสถาบนัชัน้น า
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ทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้พนกังานสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากทกุที่ทุกเวลา และน าความรู้มาปรับใช้กับการ
ท างานได้อยา่งรวดเร็วและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุแก่ตนเอง ทีม และ องค์กร 
 
การดแูลในเร่ืองการฝึกอบรม 

บริษัทตระหนกัเสมอวา่บคุลากรเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ในการขบัเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จและเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 
บริษัทจึงมีการปรับปรุงหลกัสตูร เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

เพื่อสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรของบริษัทให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนกลยทุธ์และ
เปา้หมายที่ได้ตัง้ไว้ บริษัทจึงจดัให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัให้มีการอบรมเฉลี่ย 
9.5 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี โดยอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

1. Executive Leadership Development Program (McKinsey & Company) 
2. Leader as a Coach 
3. Key Performance Ananda (KPA) Setting 
4. Think on your Feet (Effective Communication) 
5. SAP Ariba 
6. SAP SuccessFactors 
7. การพฒันาบคุลกิภาพ 
8. การพฒันาทกัษะการสือ่สารกบัสือ่มวลชน 
9. ความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
10. กฎหมายแรงงานส าหรับผู้บริหาร 
11. Digital Productivity Improvement 
12. How to Change Management 
13. Risk Based Audit 
14. Power BI Desktop for Business Analytics 

 
การดแูลในเร่ืองความปลอดภยั และสขุอนามยั 
บริษัทตระหนักดีว่า ระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นสิ่งส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงันี ้

1. ก าหนดโครงสร้างการบริหารและการท างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

2. จดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การซ้อมดบัเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมทัง้ดแูลจดัการสถานที่ ไม่ให้มีวสัด ุ
หรือลกัษณะการท างาน ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตขุองการเกิดเพลงิไหม้ 

3. ให้การสนบัสนนุทรัพยากร เพื่อฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานกบัพนกังาน 
รวมถงึมีการสือ่สาร เพื่อสร้างจิตส านกึ และการมีสว่นร่วมของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ เพือ่ให้การขบัเคลือ่นงาน
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม เป็นไปอยา่งเข้มแข็ง 

4. จดัให้มีการตรวจประเมินความปลอดภยั สภาพแวดล้อมในการท างาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  
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ในปี 2561 ไมม่ีการเกิดอบุตัิเหต ุและไมม่ีพนกังานหยดุงานหรือเจ็บป่วย เนื่องมาจากการท างาน 

การดแูลในเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการ 
บริษัทจดัให้มีการจ้างงานท่ียตุิธรรมและให้พนกังานมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว ซึ่งผลตอบแทนในระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือน และเงินโบนัส ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่ง
พิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผล
ประกอบการของบริษัท ผลการประเมินการปฎิบตัิงานประจ าปี นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีสวสัดิการในด้านอื่นๆ เช่น กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสขุภาพประจ าปี ชุดฟอร์มพนกังาน เงินช่วยเหลือพนกังานด้านต่างๆ เป็นต้น ส าหรับผลตอบแทน
ระยะยาวนัน้ บริษัทจดัให้มีสวสัดิการในเร่ืองของสิทธ์ิในการได้รับส่วนลดในการซือ้บ้านและคอนโดของบริษัทโดยจะได้รับ
สว่นลดตามอายงุาน และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคณุพนกังาน ที่ร่วมแรงร่วมใจท างานกบับริษัท บริษัทได้มีรางวลั“Long 
Service Award” ให้แก่พนกังานอีกด้วย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

กลุม่บริษัทอนนัดาเป็นองค์กรที่มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ในด้านการด าเนินธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการที่
ดี การบริหารจดัการที่เป็นเลิศ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
มุ่งมัน่สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และการเจริญเติบโต
อยา่งยัง่ยืนร่วมกนั 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจดัท าขึน้โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 (CG Principles) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทนุ ตลอดจนตลาดทนุและ
สงัคมโดยรวม  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
และก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และแนวปฏิบตัิที่ดีอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคน
ทราบทัว่ทัง้องค์กร  

ส าหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับคะแนนผลการประเมินการรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ใน
ระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2561 จากการประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมลูที่
บริษัทเผยแพร่ผา่นช่องทางการสือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ของบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทได้น าเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททราบ เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและรายงานข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2561 

หมวดที่ 1  สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาหรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัท
ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัท  

บริษัทจึงสง่เสริมและสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและได้รับการคุ้มครองสิทธิขัน้พื น้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั เช่น 
การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่กระทบต่อ
บริษัท เป็นต้น โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น ตามนโยบายตอ่ไปนี  ้
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1. ก าหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่ พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เพียงพอ ระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
ศกึษาข้อมลูอยา่งครบถ้วนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 14 วนั  

2. อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ของบริษัทจะใช้และ
จัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก แนบแผนที่จัดประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาที่
เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ  

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวกับบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็น
การลว่งหน้า 

4. ไมก่ระท าการอนัใดที่จะจ ากดัโอกาสการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเองได้ บริษัทจะไม่ก าหนดเง่ือนไขที่ท าให้ยากต่อการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น แต่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งมีรูปแบบที่ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

5. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการ โดยมีประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน เข้าร่วมประชุม เพื่อ
พบปะหรือตอบค าถามที่เก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้น  

6. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออก
เสยีงลงคะแนน และสทิธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ทัง้นี ้ในระหวา่งการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถาม
ในท่ีประชมุอยา่งเต็มที่ โดยประธานที่ประชมุจะจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม  

7. สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง อาจเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอก หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นัน้ 

8. สนบัสนนุให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

9. สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่
ต้องการได้อยา่งแท้จริง 

10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมลูและขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น
จะเผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก 
และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจาก
บริษัท  

11. การบนัทกึรายงานการประชุม จะบนัทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการท่ีลาประชมุ ชีแ้จงขัน้ตอนการออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการแสดงผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทึกประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับจากวัน
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

12. ดแูลให้ความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลอยา่งถกูต้องและรวดเร็ว  
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ในปี 2561 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอน
สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้

1. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยบริษัทได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค าถามและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดส่ง
ค าถามมายงับริษัท  

2. บริษัทก าหนดวันเวลาที่เหมาะสมและสถานที่จัดประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่าง
สะดวก พร้อมทัง้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมที่มีการแยกวาระการประชุมอย่างชัดเจน มีความเห็นของคณะกรรมการ 
พร้อมด้วยรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม  และเผยแพร่
หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

3. ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัทพร้อมด้วยผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชี เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะและ
ตอบข้อซักถามที่เก่ียวข้อง  ไม่เพิ่มหรือสลับวาระการประชุม  นอกจากนี ้บริษัทได้จัดหาตัวแทนจากส านักงาน
กฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะและการนับคะแนนเสียง และก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ 
บริษัทก าหนดให้มีการเลือกตัง้เป็นรายบคุคล นอกจากนี ้ในระหวา่งการประชมุประธานในที่ประชมุได้จดัสรรเวลาให้
ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามในแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอ   

4. บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และ
ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

หมวดที่ 2  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารจะดแูลการใช้เงินของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ
จึงก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐาน ตามหมวดที่ 1 ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้มี
การกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคการติดตอ่สื่อสารกนัระหวา่งผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการด าเนินการดงันี ้

1. ให้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  

2. ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนแบบหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

3. ก าหนดให้เปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุ้นแตล่ะประเภท (ถ้ามี) 

4. สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้ามาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทได้ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ชดัเจนเป็นการ
ลว่งหน้า เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 

5. ก าหนดให้หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นจัดท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ทัง้ฉบับผ่าน เว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้า 

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

8. ก าหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ เก่ียวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูล
ประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทยอ่ย และบคุคลที่มีสว่นได้เสยีได้   

9. ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นรายการระหว่างกนัของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน
การเข้าท ารายการ และจะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้ ซึง่จะต้องได้รับอนมุตัิจากฝ่ายจดัการคณะกรรมการบริษัท หรือ จากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งการท ารายการระหว่างกันจะมีการก าหนดเง่ือนไขของรายการให้สอดคล้องกับราคา
ตลาดและเปรียบเทียบได้กบัราคาตลาด ในกรณีที่ไมม่ีราคาเปรียบเทียบ การท ารายการระหว่างกนัดงักลา่วจะต้องเป็น
ราคาที่เหมาะสมและสมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ในปี 2561 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2561 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท   

2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชมุได้ด้วยตนเอง บริษัทไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขที่ยุง่ยากตอ่การมอบฉนัทะส าหรับ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งแจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นที่ส่งพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสยีงตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ทัง้นี ้บริษัทไม่จ ากดัสิทธิการเข้าร่วมประชมุส าหรับผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาสาย 

3. บริษัทได้มีการจดัให้ความรู้เบือ้งต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ที่เข้างานใหม ่ในเร่ืองนโยบายการปอ้งกนัการใช้
ข้อมลูภายในเพื่อให้ทกุคนถือเป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฎวา่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง   

หมวดที่ 3  การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่มไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ  รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ซึง่สร้างความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างก าไรให้บริษัท ซึง่
ถือว่าเป็นการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้กบับริษัท  คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายก าหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” 
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบตัิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทภายใต้กรอบจริยธรรม คณุธรรม ความ
ซื่อสตัย์ โดยมีแนวปฎิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี ้

1. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว จึง
ก าหนดให้พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้
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1.1  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

1.2  ก ากับดูแลการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการ
น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

1.3 รายงานให้ผู้ ถือหุ้ นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ  
ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอยา่งเพียงพอ 

1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

1.5 บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ภาครัฐ 

บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บริษัทหลีกเลีย่งการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถกูต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได้ เช่น การพบปะพูดคยุในท่ีสาธารณะต่างๆ 
การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ด าเนินการอยา่งถกูต้อง เมื่อต้องมีการติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานของรัฐ 
2.2 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือวิธี

ปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั และบริษัทพงึรับรู้และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  

3. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่พนกังาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุค่าที่สดุของบริษัท เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การบรรลเุปา้หมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

3.1  ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคล 

3.2 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

3.3  การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจและตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

3.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจดั
อบรมสมัมนา การฝึกอบรมและให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน  

3.5 ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ  ลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

3.6 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังาน 
3.7 เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
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4. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีตอ่ลกูค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยจดัให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอและบริหารจดัการผลิตภณัฑ์และ
การบริการของบริษัทแก่ลกูค้าอยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้

4.1 มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลติภณัฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

4.2 สง่มอบผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม  

4.3 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และการบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสนิใจ โดย
ไมม่ีการกลา่วเกินความเป็นจริง ทัง้ในการโฆษณาหรือในการสือ่สารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้า
เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

4.4 จดัให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ปอ้งกนั
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการดงักลา่วตอ่ไป  

4.5 รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมชิอบ  

5. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่คูค้่าและคูส่ญัญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุ้นสว่นและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคญัประการ
หนึง่ด้วยความเสมอภาค และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

5.1 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี  ้

• มีการแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา 

• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 

• จดัให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 
และปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

5.2 บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ือง
คณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคุ้มคา่กบัมลูคา่เงินและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

5.3 ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

5.4  ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื่น 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกคูค้่าที่มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

• มีผลงานผา่นเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ทัง้คณุภาพ ราคา ก าหนดการสง่มอบและบริการ 

• ปฎิบตัิตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสงัคม และให้ความส าคญัและค านึงถึงสทิธิมนษุยชน สงัคม
และสิง่แวดล้อม 
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• มีสภาพการด าเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ และมี
ประวตัิการด าเนินกิจการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่มีประวตัิต้องห้ามทางการค้าอนัเนื่องมาจากการกระท าทจุริต หรือ
ประวตัิละทิง้งาน หรืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน 

• ปฎิบตัิตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

6. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่เจ้าหนี ้

บริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและวนิยั เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้โดยบริษัทยดึหลกัปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือที่ได้ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 

6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิต่อเจ้าหนีด้้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบตัิที่ดีตามเง่ือนไขข้อก าหนดของ
สญัญา เง่ือนไขค า้ประกนั การบริหารเงินทนุและการช าระหนี  ้ก าหนดเวลา รวมถึงพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 
ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหายและจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ้ตาม
ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 

7. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทมุง่ด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนและเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแขง่ขนั
ในอตุสาหกรรมอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าดงันี ้ 

7.1 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 

7.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

7.3 ไมก่ลา่วหาในทางร้ายหรือมุง่ท าลายช่ือเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 

7.4 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นหรือคูแ่ขง่ทางการค้า  

8. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบที่มีตอ่สงัคมสว่นรวม 

บริษัทให้ความส าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีวา่เราเปรียบเสมือนสว่นหนึง่ของสงัคมที่จะร่วมก้าว
เดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสบืไป บริษัทจึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอยา่ง
ตอ่เนื่อง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านงึถึงสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้อยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

8.2 มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบตัิกนัภายในองค์กร 

8.3 สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

8.4 เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
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8.5 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่มี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัหนว่ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชมุชน 

8.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมชมุชน ชีวิตและทรัพย์สิน 
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8.8 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบุคลากรของบริษัทห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้ค ามัน่สญัญา การเรียกร้อง การร้องขอ 
การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  แก่บุคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทัง้ในประเทศ และ
ตา่งประเทศ ต้องให้แนใ่จวา่การให้นัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถ่ิน 

นโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้ เสีย
กลุม่ตา่งๆ ของบริษัท เพื่อพฒันาไปสูอ่งค์กรแหง่ความความยัง่ยืน (Sustainable Organization) 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบของบริษัท  บริษัทจึงเข้าแนวร่วมปฏิบตัิ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทกุฝ่ายเกิดความมัน่ใจยิ่งขึน้ว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี  คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนด 
“นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  โดยเน้นการปลกูจิตส านึกให้พนกังานและผู้บริหารทกุ
ระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุริต รวมทัง้สร้างค่านิยมที่ถกูต้อง เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความโปร่งใส  และได้จัดตัง้
คณะท างานภายใต้ช่ือ “คณะท างานโครงการแนวร่วมต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่” ทัง้นี ้คณะท างานมีหน้าที่หลกัใน
การรับผิดชอบการก ากับดูแล จัดท านโยบาย ก าหนดระเบียบปฎิบัติงาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การ
ฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ก าหนดช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส ก าหนดขัน้ตอนการปฎิบตัิอยา่งเหมาะสมตอ่ความเสีย่งด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  

นอกจากนี ้ บริษัทได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการจัดท าหลกัเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้าน
การทจุริต  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการและการควบคมุภายในที่เก่ียวข้อง รายงานเก่ียวกบั
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยง และใ ห้
ค าแนะน าตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนัน้ โดยผู้บริหารจะน าค าแนะน าไปปฏิบตัิ 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึน้ว่า 
คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี 
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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทนี ้ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือบริษัทในเครือที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด โดยก าหนดหลกัปฎิบตัิที่ส าคญั  
กลา่วคือ ห้ามการติดสนิบนไมว่่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่วา่จะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้
ค ามั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or 
Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่สอ่ไปในทางทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่
ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ ซึง่บริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่นโยบายดงักลา่วจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในระยะยาว   

การน าไปปฏิบตัิ 
บคุลากรทกุระดบัของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

2. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท ในเร่ืองที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทัง้ทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่
องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม และบริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

4. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน่ บุคลากรทกุระดบัของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทในเครือ จะต้องปฏิบตัิโดยเฉพาะในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ด้วยความระมดัระวงั 
4.1  การให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีที่

ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการ
ทจุริต การให้หรือรับสนิบนของกลุม่บริษัท 

4.2  การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท าในนามบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ แก่องค์กร
ใดๆ ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใสผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทที่ก าหนดไว้และถกูต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตาม
และตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่เงินบริจาคไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

4.3  การให้เงินสนบัสนนุ ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบช่ืุอบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ โดยการให้การสนับสนุนนัน้ต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
ภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผา่น
ขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท ที่ก าหนดไว้ และถกูต้องตามกฎหมาย 

4.4  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้ รวมถึงการติดตอ่งานกบัภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจน
บุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไม่ว่าใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง   
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4.5  บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบคุลากรทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่
พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ ของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอนัจะท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสีย
ความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 

การสือ่สารภายในและภายนอกองค์กร 

บริษัทให้ความส าคญัแกก่ารสือ่สารภายในด้วยสือ่ตา่งๆ เช่น ระบบเครือขา่ยภายในองค์กร (Intranet) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัทเพื่อปลกูฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความ
ตระหนกัต่อความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ รวมถึงการแจ้งหรือรายงานการทจุริตและคอรรัปชัน่ต่อผู้บริหาร นอกจากนี ้บริษัทได้สือ่สารนโยบายในการ
ด าเนินการตอ่ต้านการทจุริตไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยก าหนดให้การด าเนินการทกุกระบวนการอยู่
ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระท าทุจริต (Whistle-
blowing Channels) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระท าทจุริต  ทัง้นี ้รายละเอียดของนโยบาย
และการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://www.ananda.co.th/ir/company/index.php) ภายใต้หวัข้อนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

การบริหารจดัการและประเมินความเสีย่ง  

บริษัทให้ความส าคญัของกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อบง่ชีค้วามเสีย่งด้านการทจุริตที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น การยกัยอกทรัพย์ การทจุริตตอ่รายงานทางการเงิน และการทจุริตอื่นๆ 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 าหนดให้ประเมนิความเสี่ยงด้านทจุริตของในทกุหนว่ยงานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่แตล่ะหนว่ยงานระบคุวามเสี่ยงที่อาจเกิดการทจุริต โอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึง
แนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกนัหรือต่อต้านการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ โดยผู้ประเมินความเสี่ยงจะ
พิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการด าเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เง่ือนไขทางธุรกิจ 
ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือประกอบนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
มาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่ระบวุิธีปฏิบตัิตามนโยบายแตล่ะเร่ืองอยา่งเฉพาะเจาะจง  

ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่ง  

1. การระบคุวามเสีย่ง โดยหวัหน้าหนว่ยงานแตล่ะหนว่ยงานท าการระบคุวามเสีย่งด้านการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ 
2. การประเมินความเสีย่ง เมื่อผู้ประเมินท าการวิเคราะห์ความเสีย่งและมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ว่ามีผลกระทบต่อ

การบรรลวุตัถุประสงค์ต่อองค์กรอย่างไร โดยพิจารณาระดบัของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดบัผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้จากความเสีย่ง 
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3. การวางแผนป้องกนัหรือจดัการความเสี่ยง โดยก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจดัการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งท าการประเมินวา่การจดัการความเสีย่งที่มีอยูเ่พียงพอหรือไม่ สามารถลด
โอกาสเกิดความเสีย่ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสีย่งได้ 

4. การบริหารความเสีย่งหรือกิจกรรมควบคมุ คือการน านโยบายหรือวิธีปฏิบตัิไปใช้ด าเนินการควบคมุ เช่น การอนุมตัิ 
การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการด าเนินการ
อยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

5. การติดตามและรายงานความเสีย่ง เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจดัการความเสีย่งตา่งๆ ให้มีการด าเนินการ
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการรวบรวมและน าเสนอข้อมลูความเสีย่งด้านทจุริต น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จดัล าดบัความเสี่ยง ก าหนดแนวทาง มาตรการ 
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในเร่ืองการบริหารความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุริต รวมถึง รายงานผลการประเมินความ
เสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

กระบวนการด าเนินการตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

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 

ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต  ดงันี  ้
1. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานทัง้ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทใน

เครือที่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด   
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต โดยท าการสอบทานกระบวนการท างานในแต่

ละขัน้ตอนท่ีอาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน ซึง่อาจก่อให้เกิดการทจุริต เพื่อหาแนวทางการป้องกนั
และก าหนดเป็นหลกัปฏิบตัิ 

3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ โดยการน าผลการสอบทานกระบวนการท างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ น า
ความเห็น ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการปฏิบัติจากการพิจารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่ก าหนดไว้ โดยน าไปปรับปรุง
กระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการเกิดการทจุริต 

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้
น าเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายได้มีการน าไปปฏิบตัิจริงอยา่งทนัเวลา 

5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ข้อปรับปรุงการ
ปฏิบตัิและผลการปรับปรุง น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบท า
การสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบตัิ รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
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มาตรการต่อต้านการทจุริต และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เก่ียวข้อง ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

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

ช่องทางการร้องเรียน  1.  จดหมาย  ถึงบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  2.  อีเมล์ของผู้ รับข้อร้องเรียน ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
  3. เว็บไซต์ของบริษัท http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php 
  4. ระบบเครือขา่ยภายในองค์กร (Intranet) 

 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือของตนเองได้หากเห็นวา่ จะท าให้ตนเองได้รับความเสยีหาย แตจ่ะต้องระบุ
รายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่ มีเหตอุนัควรท่ีเช่ือได้วา่มีการกระท าที่เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึน้ 

2. กรณีผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภยั หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้อง
ขอให้ผู้ รับร้องเรียนก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้ รับร้องเรียนอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้
ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสยีหายหรือความไมป่ลอดภยั 

3. หากผู้ ร้องเรียนหรือบคุคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนถกูปฏิบตัิด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม
จากพนกังานของบริษัทหรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียน ให้ถือวา่พนกังานหรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วกระท าผิดวินยัร้ายแรง
ที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หากการกระท านัน้เป็นการกระท าผิดกฎหมาย 

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
การจดัการข้อร้องเรียน 
การประสานหน่วยงานเพือ่แก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทกุข์  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลที่เก่ียวข้อง (ผู้
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน) โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเนือ้หาหรือประเด็นท่ีได้รับการร้องเรียน เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทัง้ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมกบัข้อร้องเรียนที่
ได้รับ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิด้านบคุคลให้น าสง่ผู้จดัการฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล  

http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php
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2.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้น าสง่เลขานกุารบริษัท 

3.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าสง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร  

4.  ในกรณีที่เร่ืองร้องเรียนตาม ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เป็นเร่ืองที่ซบัซ้อนหรือเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน ให้น าสง่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) 
ส าหรับด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักลา่ว  

ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท หรือกระท าการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตาม
ระเบียบบริษัทที่ก าหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

เมื่อการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนได้ข้อยตุิแล้ว ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีหน้าที่รายงานผลสรุป
การตรวจสอบ ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อยังผู้
ร้องเรียนตอ่ไป (ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตวัตน)  
ทัง้นี ้กระบวนการตัง้แต่รับเร่ืองร้องเรียนจนกระทั่งแจ้งกลับไปยังผู้ ร้องเรียน ควรด า เนินการตามก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
1.  เมื่อหนว่ยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน ได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นหนงัสอืให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ภายใน 

7 วนั นบัจากวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน  

2. ให้หน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียน แจ้งไปยงัผู้บริหารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองของข้อร้องเรียน ให้ทราบภายใน 1 วนั 
เพื่อให้ไปด าเนินการแก้ไขได้ทนัที โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสยั ท าให้ไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนดได้ จะท าหนังสือแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้า ในการด าเนินการและก าหนดเวลาที่คาดหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จทกุสปัดาห์  

3. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานผลการด าเนินการแก่ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบภายใน 7 วนั เพื่อได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยงัผู้ ร้องเรียนตอ่ไป  

การรายงานผลการด าเนินการใหผู้บ้ริหารทราบ 
1.  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจดัการข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ ให้ผู้บริหารทราบทกุเดือน  
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลงัจากสิน้ปี เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของ

หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร และวางแผนเพื่อด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในตอ่ไป 

ในปี 2561 บริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้านอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ  กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ของ
ภาครัฐหรือของบริษัท อีกทัง้นโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีและนโยบายต่างๆ เช่น การปฏิบตัิต่อคู่ค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้อย่างเป็น
ธรรมเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า หรือพนัธะสญัญาที่ตกลงกนัไว้  ส าหรับคูแ่ขง่ บริษัทแข่งขนัภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที่
ดี ไมป่ระพฤติปฏิบตัิในทางที่เกิดความเสยีหาย หรือท าลายคูแ่ขง่  รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า จึงไมพ่บการกระท าผิด
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ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบตัร หรือละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน  ในส่วนของพนกังาน บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะราย รวมถึงจดัให้มีสวสัดิการท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม สอดคล้องกบัข้อก าหนดของกฎหมายและสภาวะเศรษฐกิจ  ทัง้นี ้บริษัทและพนกังานร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ในนามกองทุนส ารองเลีย้งชีพ กรุงไทย 
มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีนโยบายการลงทนุให้พนกังานเลือกตามความเหมาะสมของพนกังาน เพื่อให้
พนกังานมีหลกัประกนัในอนาคตเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายงุาน นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่พนกังานเพื่อเป็นการพฒันาบคุลากรอยา่งต่อเนื่อง และสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกบัธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัท  

2.  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทได้อยา่งทัว่ถึง  

3. บริษัทจดัให้มีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนกัลงทุนหรือผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมชีแ้จงผลการด าเนินงานเป็นประจ า นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัในการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างสม ่าเสมอ ครบถ้วน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของบริษัท  โดยข้อมลูที่อยูบ่นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  

4. บริษัทให้ความส าคญัตอ่รายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการท่ีแท้จริงของ
บริษัท โดยอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึง่เป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป  

5. บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

6. บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิด
ทางกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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ในปี 2561 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ สรุปได้ดงันี ้

รูปแบบกิจกรรม จ านวนคน / จ านวนครัง้ 
การพบปะนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ (คน) 436 
การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (ครัง้) 4 
การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว์ (ครัง้) 10 
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ครัง้) 4 
การจดักิจกรรมของบริษัท (ครัง้) 3 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ
บริษัท เพื่อน าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส าคญัของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อมวลชน
ด้วย ผู้สนใจสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่ 

ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา/นายคมสนั อตัถพลพิทกัษ์/นางสาวกทล ีกระจ่างแสง 
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 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้ 

1. จ านวนกรรมการทัง้หมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
และต้องมีไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย  

2. กรรมการแตล่ะคนต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นบั
รวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้ บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

3. กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัท
ดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  

mailto:ir@ananda.co.th
http://www.ananda.co.th/
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4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท 
และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้ น และรับผิดต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัราจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัอตัราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมอ่ีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดหลกัการจ ากัดจ านวนปี ใน
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลแล้ว เห็นวา่ การด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระในวาระตอ่ไป มีความจ าเป็น เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป  

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

เสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

การถ่วงดลุอ านาจ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละต าแหน่งมีความชดัเจนในหน้าที่และสามารถแสดง
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ อนัท าให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจ และความโปร่งใสของการด าเนินงานภายในอยา่งเหมาะสม 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ควบคุมการประชุมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีสว่นร่วมในการ
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ประชมุ ช่วยเหลอื แนะน า สอดสอ่งดแูล รวมทัง้ให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับ
ผิดตอ่คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

2. โครงสร้างคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อท าหน้าที่พิเศษในการศึกษาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมี
วาระการด ารงต าแหนง่เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยจ านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งองค์ประกอบ คุณสมบตัิ การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การ
ประชุมและรายงาน ตามที่ปรากฎในขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฏบตัรของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแตล่ะคณะ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการ
ทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ (บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหวัข้อโครงสร้าง
การจดัการ) 

4. การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้กรรมการทราบเพื่อ
วางแผนในการเข้าร่วมประชุม โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้จะต้องมีกรรมการมาประชมุไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเร่ืองใดๆ ต้องมี
กรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 จ านวนกรรมการทัง้หมด 

2.  มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดย (1) ประธานกรรมการ และ (2) กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ควรร่วมกนัพิจารณาเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการและจะต้องมีการก าหนดวาระให้
ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ดแูลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา
เพียงพออยา่งน้อย 7 วนั ส าหรับการศกึษา และพิจารณาเร่ืองเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน 

3.  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อนการประชุมทกุครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ
บริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ 

4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะคนแสดง
ความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 

5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
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อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

6.  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่ เป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมี
โอกาสท าความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

7.  ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไมม่ีสทิธิออกเสียงและต้องไม่อยู่
ในท่ีประชมุในวาระดงักลา่วๆ  

8. การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

การเข้าร่วมประชุม 

ช่ือ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหาร 

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

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

2. นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธิพนัธ์ 11/11 13/13 14/14 2/2 - - 1/1 1/1 

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

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

5. นายเจมส์ เทคิ เบง ลมิ 5/11 - - - - - 0/1 0/1 

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

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

8. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ 10/11 - 12/14 - - 43/47  1/1 

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

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

11. นายเสริมศกัดิ ์ขวญัพ่วง - - 2/3/2 - - 43/47  - 

12. ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา - - 2/2/3 - - 7/7/3  - 

หมายเหต ุ    /1    นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 
     /2    นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 และลาออกจากการเป็นกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  
     /3    ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  
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5. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ การประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล 

และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบบประเมินผลจะมีความ
สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อน าผลประเมินท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปีที่
ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประสิทธิผลการ
ท างานของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเป็นการประกอบการพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ไป   

ในปี 2561 บริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  เพื่อให้กรรมการ
ทกุคนประเมินผลงานประจ าปี โดยแบง่เป็น  

1) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัททัง้รายคณะและรายบคุคล 
2) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ 
3)  แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งแบบรายคณะ 
4) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแบบรายคณะ 
5) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแบบรายคณะ 

กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในทกุสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดสง่แบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชดุย่อยประเมินผลงานประจ าปี ซึ่งภายหลงัจากที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสง่แบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานกลบัมายงัสว่นงานเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการ
แต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ รายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบตอ่ไป ระดบัคะแนนการประเมินผลมีรายละเอียดดงันี ้

ระดับคะแนน ระดับ 

มากกวา่ร้อยละ 90 ดีเยี่ยม 

มากกวา่ร้อยละ 80  ดีมาก 

มากกวา่ร้อยละ 70  ดี 

มากกวา่ร้อยละ 60  พอใช้ 

ต ่ากวา่ ร้อยละ 60  ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หมวด  

หมวดที่ หัวข้อ 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3 การประชมุคณะกรรมการ  
4 การท าหน้าที่กรรมการ  
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

 
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพรวม 6 หมวด มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

เทา่กบัร้อยละ 88.27  

แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบคุคล ประกอบด้วย 8 หมวด  
หมวดที่ หัวข้อ 

1 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ  
2 การก าหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ  
3 การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน  
4 การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5 การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  

6 การประชมุคณะกรรมการ  

7 กระบวนการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

8 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

 
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 8 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากเท่ากับ

ร้อยละ 86.14  
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ซึ่งเป็นการประเมินทัง้คณะ ได้แก่ แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด  

หมวดที่ หัวข้อ 
1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (แตล่ะคณะ) 
2 การปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
3 กฎบตัรและการประชมุ 
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สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 4 คณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลีย่ดงันี ้
• คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม คือร้อยละ 95.00  
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม เทา่กบัร้อยละ 95.83  
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก เทา่กบัร้อยละ 83.00 
• คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม เทา่กบัร้อยละ 90.80  

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามแบบประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกบัเป้าหมายของ
บริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยผลการประเมินจะน าไปพิจารณาเพื่อก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสมตอ่ไป 

6. คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง โดยยึด
หลกัการพิจารณา ดงันี ้ 

1.  ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น 
3. ประโยชน์ที่คาดวา่บริษัทจะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 
4.  คา่ตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจงูใจกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและ สถานการณ์

ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย  ค่าเบีย้ประชมุ เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่
ละครัง้ และโบนสั ซึง่พิจารณาจากผลก าไรของบริษัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น  

นโยบายเก่ียวกบัผลตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้รูปแบบตวัเงิน และสวสัดิการตา่งๆ  ตามลกัษณะของธุรกิจประเภท
เดียวกนั สอดคล้องผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินในแตล่ะปี  

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องอย่าง
ตอ่เนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่จากทางส านกังาน กลต. มาบรรยายในหวัข้อ “รายการได้มาและจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เก่ียวโยงกนั และการเพิ่มทนุให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่
เป็นประโยชน์ตอ่กรรมการและผู้บริหารเป็นอยา่งมาก 
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นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศ และจดัส่ง
เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย 

แผนสบืทอดต าแหนง่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งบริหารระดบัสงู ได้แก่ ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงานและกรรมการผู้จดัการ ด้วยการสรรหาบคุลากรภายใน
องค์กรท่ีมีศกัยภาพสงู ซึง่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดี
เลิศสงูกว่าความคาดหวงัขององค์กร มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้มีความเหมาะสม
ด้านวยัวฒุิที่พร้อมที่จะด ารงต าแหนง่บริหารระดบัสงู จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คนไว้ส าหรับรองรับต าแหนง่บริหารระดบัสงูหนึง่
ต าแหน่ง หรือเตรียมคณุสมบตัิเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจ าเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้ สืบทอดต าแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มี
ต าแหน่งว่าง และน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความรับผิดชอบของต าแหน่งดงักลา่วมีความ
ตอ่เนื่อง และสามารถน าพาบริษัทไปสูค่วามเติบโตอยา่งยัง่ยืนได้ 

8. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ความเสี่ยง
ด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง และความเสีย่งด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงจดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านทจุริต
ที่อาจเกิดขึน้ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมตัิ และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ 
รวมทัง้ประเมินประสทิธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของหนว่ยงานตา่งๆ ในบริษัท 

9. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้มีการก าหนด
นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท  

10. รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดย เลือกใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 5 ชุด  
คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ (5) คณะกรรมการบริหาร   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ  

โดยนายวิบลูย์ รัศมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และนายชชัวาลย์ อปุนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลอืก เลกิจ้าง เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
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(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

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

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ภาวะการณ์ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมีนายรชฎ นนัทขว้าง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. อ านาจ 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชีแ้จงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ส าหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทัง้นีใ้ห้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องของกลุม่
บริษัทที่ได้ รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการแต่งตัง้คณะท างานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงในทกุๆ 
ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบก าหนดในกฎบัตรนี  ้หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  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 และอนมุตัิคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการน าไปปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหาร
ความเสีย่งที่ก าหนด 

2.3 ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ รวมทัง้ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผลความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครัง้ และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม  

2.4 สือ่สารกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญั 
2.5 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งที่มีความส าคญั  
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสทิธิพนัธ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

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

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

4. พิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจ าสายงาน กรรมการผู้จดัการ
สายงานธุรกิจบ้านจดัสรร และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 

4.  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสาววลัลภา พฒันพงศ์พรชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

1. ก ากบัดแูลให้องค์กรมกีารด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่ก าหนด 
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2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและสร้างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมขององค์กรโดยใช้การ
สือ่ความไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ  

3. ดแูลการด าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

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

5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานที่
เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการในรายงานประจ าปี 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัท สูส่าธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมลูการก ากบัดแูลกิจการทาง
เว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต 

5. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ   ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสริิ กรรมการบริหาร  

3. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

4. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง กรรมการบริหาร   

5. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา กรรมการบริหาร   

6. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา กรรมการบริหาร 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

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

2. จดัท าวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ  ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วข้างต้น  

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

ประเทศไทย 
5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร

มาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

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

7. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแตล่ะคนมีสทิธิออกเสียงได้ท่านละ 1 
(หนึง่) เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก 1 (หนึง่) เสยีง 

8. การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จ าต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงทา่นใดทา่นหนึง่จะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  หรือ
เพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได้ 

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ 
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง
ที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสยีหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท  
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3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกบั
คุณสมบตัิที่บริษัทก าหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี) ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความหลากหลายทางด้านทกัษะ ความรู้ 
ความช านาญ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทัง้องค์ประกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่จะพิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ 
เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุและความสามารถเฉพาะด้าน ตลอดจนการอทุิศเวลาเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทัง้นี ้ในการ
แตง่ตัง้กรรมการใหมน่ัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาความเช่ียวชาญของกรรมการแตล่ะคน 
(Board Skills Matrix) เพื่อก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่น
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความหลากหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการพิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรืออาจจะ
พิจารณาจากฐานข้อมลูของบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ก็ได้ แล้วแตก่รณี นอกจากนี ้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอช่ือบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั ง้เป็น
กรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นได้ ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  

คณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ 

1.  คณุสมบติัของกรรมการ 

1.1 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่า ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2  มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที่  

1.3   ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง 
ไม่นบัรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการด ารงต าแหน่งดงักล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

2.  คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

นอกเหนือจากจะต้องมีคณุสมบตัิของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุก าหนด ซึ่งบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเข้มกว่าที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.75  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

2.3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน 
ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

2.9 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ขัน้ตอนการแตง่ตัง้กรรมการ 

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากถึงคราวออกตามวาระ  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาแตง่ตัง้ กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดิมกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบตัิงาน ประวตัิการเข้าร่วม
ประชมุและการมีสว่นร่วมในการประชมุ  

การเลือกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ
เลอืกตัง้กรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหนึง่หุ้นตอ่
หนึง่เสยีง  

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสยีงทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  

3.  มติในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

4.  บคุคลซึง่จะได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด  

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตอืุน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ สรรหาผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือนซึง่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้นี ้บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลอือยู ่
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การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารสูงสดุ 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กรนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและ
เข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ไว้ และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้มีการก าหนดแนวทางที่ส าคญัส าหรับการก ากบัดแูลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจดัการกิจการและก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้อง
กบันโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัทได้ก าหนดแผนงานและด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง และนกัลงทนุภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม มีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม เข้าท ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ซึง่ก าหนดโดยหนว่ยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

บริษัทมีการด าเนินธุรกิจหลายโครงการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากบัดูแล
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะบริษัทภายใต้ขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัท ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความ
ระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) 

(2) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปตาม
เปา้หมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(3) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้ส านกัตรวจสอบภายใน 
เข้าไปด าเนินการตรวจสอบ การปฎิบตัิงานตามนโยบายการด าเนินกิจการของบริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และปฎิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  
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(4) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) จะสง่บคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทเข้าไปด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสดัสว่นการถือหุ้นในแตล่ะบริษัท หรือตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกัน
ตามสญัญาในการแต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทเข้าไปท าหน้าที่เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
การใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จัดการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2.  บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัที่มีการซือ้ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดย
บริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 
วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น  กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้ง
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนท าการซือ้ขายจริงอย่างน้อย 1 วนั ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ 
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บริษัท และบริษัทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) ให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 
2561 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 14 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้จ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-
Audit Fee)  เช่น ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบภาษี ด้านไอทีและด้านการเงิน ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา รวมจ านวน 5.25 
ล้านบาท  

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

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาแล้ว พบว่าบริษัทได้น าหลกัปฏิบตัิส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในหลกัการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 
2561  

8. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  และเห็นว่าตลอดปี 2561 บริษัทในฐานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยกเว้นในบางหลกัการที่บริษัทได้เลือกปฏิบัติในลกัษณะที่มีความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดและ
ค าอธิบายดงัตอ่ไปนี ้ 

หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีองตลาดหลักทรัพย์    
แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จง 

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นอิสระมากกวา่ร้อยละ 50 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 44.45 
ร้อยละ 22.22 และร้อยละ 33.33 ตาม ล าดับ  ซึ่ งบ ริษัทเห็นว่า 
โครงสร้างและองค์ประกอบคณะ กรรมการบริษัท มีความเหมาะสม 
เนื่องจากบริษัทมีกรรมการที่ เป็นผู้ บริหารเพียง ร้อยละ 33.33 ซึ่ง
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีสดัสว่นร้อยละ 66.67 
ซึง่เป็นสดัสว่นที่เหมาะสม สามารถถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการ และ
ให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

2. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบ ด้วย
กรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึ่ง
บริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามี
ความเหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
กรรมการอิสระเกินกวา่กึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหา
เป็นกรรมการอิสระ  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ที่ “มุ่งมัน่ท าให้ลกูค้ามีความสขุในการใช้ชีวิตอยา่ง
ยั่งยืน มีบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยในระดับสากล ตัง้อยู่บนท าเลที่
สะดวกสบาย ใกล้ระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ ตลอดจนเป็นองค์กรที่ให้ความส าคญัตอ่พนกังาน สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้ ถือ
หุ้นทกุราย” โดยบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครือ มีการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนขององค์กรควบคูไ่ปกบัการสง่เสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมและชุมชนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลเอาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบาย
สง่เสริมให้พนกังาน ผู้บริหาร รวมทัง้ลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้มีสว่นในการตอบแทนและรับผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชน
ผา่นทางกิจกรรมเพื่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อยา่งตอ่เนื่อง  
 
พันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท คือ การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืน 
(Sustainability) ทางธุรกิจ โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กบัการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร พร้อมทัง้เน้นให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฏหมายและกฏระเบียบ นอกจากนี ้ยงัพฒันา
องค์กรเพื่อมุ่งสูก่ารสง่เสริมและสร้างเสริมการพฒันาที่ยัง่ยืนต่อสงัคมสว่นรวม ซึ่งต่อยอดแนวคิดทัง้กิจกรรมในกระบวนการ
ด าเนินงาน (CSR in-process) และ กิจกรรมหลงัจบกระบวนการ (CSR after-process) 
 
บริษัทได้ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ ดงันี ้

1.  การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบ ซึง่ไมเ่พียงแต่ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงการไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ ริดรอนสทิธิ
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เหลา่นัน้ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีอดุมการณ์และความเช่ือมัน่วา่ การด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ยึดหลกัจริธรรมธุรกิจ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะท าให้บริษัทพฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืน บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
บริษัทได้จัดท านโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

3.  การเคารพสทิธิมนุษยชน   

บริษัทเคารพและสนบัสนนุหลกัการด้านสิทธิมนษุยชน โดยให้ความส าคญัและยดึถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่
ความยัง่ยืน ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุค่าและมีประสทิธิภาพ โดยปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก เชือ้ชาติ สีผิว ถ่ินก าเนิด ศาสนา เพศ อาย ุหรือความพิการใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องต่อการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลไมใ่ห้บคุลากรของบริษัท เข้าไปมีสว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน ตลอดจนไมใ่ช้
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แรงงานที่ผิดกฎหมาย และตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเทา่เทียมกนั ความเป็นธรรม โดยไม่
เลอืกปฏิบตัิตอ่พนกังาน เพราะความแตกตา่งในบคุลกิลกัษณะสว่นบคุคล บริษัท ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส การให้
ผลตอบแทน ตลอดจนจดัระบบการท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที่ดี พฒันาพนกังานเพื่อ
ฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคมอีก
ด้วย 

 4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย์ ตามหลกัสิทธิมนุษย์สากลและหลกัจริยธรรม เพื่อน าไปสู่ความสงบสขุในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้
องค์กรด้วยความยัง่ยืน  
 

บริษัทจดัให้มีการดแูลด้านความปลอดภยัในการท างาน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการท างานให้พนกังานมีความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุอนามยัที่ดี โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

•  ก าหนดให้มีนโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ  
•  วิเคราะห์และหามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท า งาน รวมถึงจัดให้มี

ระบบปอ้งกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งปฏิบตัิงาน จดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด เพื่อความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้  

• สือ่สาร ให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดวา่ด้วยวิธีปฏิบตัิที่ปลอดภยัในการท างานตา่งๆ และให้แนใ่จวา่พนกังาน
เข้าใจและท าตามระเบียบปฏิบตัิได้ถกูต้อง  

•  จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลที่จ าเป็นให้แก่พนกังาน  

•  ประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน  

•  ให้พนกังานมีสว่นร่วมในระบบบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมและเคารพสทิธิของพนกังาน  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า  บริหารจดัการผลิตภณัฑ์และการบริการ
ของบริษัทแก่ลกูค้าอยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้
• มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลติภณัฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
• สง่มอบผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม  
• ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการ

กลา่วเกินความเป็นจริง ทัง้ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจ
ผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

• จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ ไข
ปัญหาให้กับลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์และการให้บริการดงักล่าว
ตอ่ไป  
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• รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
อยา่งเคร่งครัด มุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ พฒันากระบวนการผลติเพื่อปอ้งกนัและลดผลกระทบด้าน สิง่แวดล้อม และ
สง่เสริมการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้และความตระหนกัในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสงัคม พร้อมทัง้น าไปสู่
การปฏิบตัิอยา่งทัว่ถึงองค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง  

7. การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมของผู้มีสว่นได้เสียในทกุด้าน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยงัคง
มุ่งมัน่และสานต่อกิจกรรม CSR  หลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างบ้านพกัอาศัยให้
ผู้ ด้อยโอกาส ร่วมกบัมลูนิธิที่อยูอ่าศยั (ประเทศไทย)  (Habitat for Humanity Thailand) เพื่อสานตอ่ความหวงัในการมอบท่ีอยู่
อาศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส ทัง้ยงับริจาคสิง่ของ เสือ้ผ้า เคร่ืองนุง่หม่ ยา และอปุกรณ์ตา่งๆที่เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต  รวมถงึ
สนบัสนนุก าลงัอาสาสมคัรจดัสร้างบ้านพกัอาศยัให้ชาวบ้านผู้ ด้อยโอกาส  
 
▪ โครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI 2018 

ในปีนีอ้นนัดาฯ ได้ด าเนินโครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อจดัสร้างบ้านพกั
อาศยัให้แก่ชาวบ้านในอ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อมอบที่อยู่อาศยัของผู้ ด้อยโอกาสในพืน้ที่ที่ยงั
หา่งไกล ให้มีคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการร่วมดแูลสงัคมไทย ยกระดบัคณุภาพชีวิต พร้อมทัง้พฒันา
ชุมชมให้มีความยัง่ยืน โดยบริษัทได้ลงนามในบนัทึกความร่วมมือกบั มูลนิธิที่อยู่อาศยั ประเทศไทย (Habitat for Humanity 
Thailand) มอบทุนและก าลงัอาสาสมคัรเพื่อก่อสร้างบ้านพกัคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว ส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา
ด้านท่ีอยูอ่าศยั ขนาด 42 ตารางเมตร จ านวน 45 หลงั โครงการดงักลา่วเป็นโครงการตอ่เนื่องมกี าหนดระยะเวลา 3 ปี (ปีละ 15 
หลงั) เร่ิมตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ซึ่งนอกจากสง่เสริมคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศยัแล้วยงัสนบัสนนุให้มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยการให้ความรู้พร้อมมอบทนุส าหรับปลกูพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแตล่ะฤดกูาลเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาว
ชมุชนได้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้อยา่งยัง่ยืนอีกด้วย 
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คณะผู้บริหาร บริษัทผู้ รับเหมา และบริษัทผู้ออกแบบ ตลอดจนพนกังาน  จ านวนรวมกวา่ 80 คน ร่วมเป็นอาสาสมคัรสร้างบ้าน 
ในโครงการ “GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ปีที ่2”  ณ ต.หลมุรัง อ.บอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2561 

▪ กิจกรรมมอบสิ่งของและเคร่ืองใช้จ าเป็น ให้แก่ชาวบ้าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุให้พนกังานและพนัธมิตรได้มีสว่นร่วมในการมอบสิง่ของบริจาค ให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสใน ต.
หลมุรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรีุ อาทิ เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรค อาหารแห้ง หนงัสือ เคร่ืองเขียน ของเลน่ส าหรับเด็ก 
รวมไปถึงอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึง่กิจกรรมในครัง้นีไ้ด้จดัขึน้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
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        คณะผู้บริหาร และพนกังานร่วมบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในพืน้ที่ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบรีุ 

▪ ปลูกผักสร้างรายได้เพื่อชุมชน  

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ให้แก่ชาวบ้านในชมุชน ต.หนองกุ่ม อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  ซึ่งนอกเหนือจากการมอบที่อยู่อาศยัให้แก่ชาวบ้านแล้ว ยงัเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการสร้าง
ความยัง่ยืนในการด ารงชีพแก่ชาวชุมชน โดยสนับสนุนให้ใช้ที่ดินของตนเองเพื่อท าการเกษตร ซึ่งเป็นการต่อยอดการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องที่ โดยสง่เสริมให้มีการปลกูผกัที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศและ
ภมูิประเทศของจ.กาญจนบรีุ โดยบริษัทได้จดัหาผู้ที่มีความรู้ความช านาญด้านการเกษตรไปให้ความรู้ที่ถกูต้องเร่ืองการ
เลอืกเมลด็พนัธุ์พืช แนะน าวิธีการปลกูที่ถกูต้อง และสนบัสนนุการไมใ่ช้ยาปราบศตัรูพืช อีกทัง้ยงัช่วยจดัหาช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้สามารถส่งผลผลิตที่เพาะปลูกมาขายที่บริ ษัท อนันดาฯได้อีกด้วย โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของบริษัทท่ีต้องการสง่เสริมชาวบ้านให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและเป็นชมุชนท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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แปลงสวนผกัของชาวบ้าน และผลผลติสดๆจากไร่ ท่ีน ามาขายที่อนนัดา 

 
▪ โครงการสมทบทุนสร้างห้องน า้ส าหรับฆราวาส วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา 

 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน า้ส าหรับฆราวาส ณ วัดอรัญพรหมาราม อ.
ประทาย จ.นครราชสมีา โดยจดัสร้างห้องน า้ซึง่มีพืน้ท่ีขนาด 160 ตารางเมตร ส าหรับบคุคลทัว่ไปท่ีมาท าบญุที่วดัได้มีห้องน า้ที่
สะอาด ถกูสขุอนามยั และสะดวกสบายใช้ บริษัทจึงเลง็เห็นถึงความจ าเป็นในการสนบัสนนุการสร้างห้องน า้ในครัง้นี ้ซึง่ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตและเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน ผู้มาท าบญุที่วดัอีกด้วย  
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8.  การพัฒนางานและนวัตกรรม  

การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง  

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของปัจจยัหลกัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของผู้ซือ้ เช่น ช่ือเสียงของบริษัท และความนา่เช่ือถือ
ขององค์กร อนัเกิดจากการเลอืกท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพสงู มีราคาขายที่สมเหตสุมผล ตลอดจนการออกแบบและการก่อสร้างที่
มีคณุภาพ บริษัทจึงพฒันานวตักรรมในกระบวนการผลติเพื่อให้ได้บ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคณุภาพสงูสดุ สามารถสง่มอบให้
ลกูค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยระบบ “Ananda Production System” หรือ “APS” โดยยึด
รากฐานของค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรเป็นแกนขบัเคลื่อน และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทัง้ภายในองค์กร 
(Internal) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบ และประเมินทกุๆ ขัน้ตอนอย่างถ่ีถ้วนตามมาตรฐานของ
บริษัท โดยเร่ิมตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง การสง่มอบ และการบ ารุงรักษา รวมถึงให้ความส าคญักบัการบริหารจัดการ
กลุม่พนัธมิตรธุรกิจภายนอกองค์กร (External) ทัง้กลุม่ผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และกลุม่จดัจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง เพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สอดประสานกนัทัง้ระบบ หรือ Supply Chain เมื่อผนวกเสาหลกัส าคญัทัง้ภายในและภายนอก
เข้าด้วยกนั โดยการประสานเครือข่ายทัง้สอง ที่เรียกว่า Network Collaboration จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพฒันาไป
ด้วยกัน ผ่านวงจรคณุภาพ (Quality Cycle) ท าให้เกิดการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิน้สดุ 
ดังนัน้ Ananda Production System คือระบบการผลิตบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ด้วย
เจตนารมณ์อนัแนว่แนท่ี่จะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัท (Customer Centric for Customer Delight) 
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APS HOUSE 

 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) คว้ารางวัล Enterprise Innovation Awards ที่งาน Asia IoT Business 
Platform ครัง้ที่ 24 

 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Enterprise Innovation Awards ที่งาน Asia IoT Business 
Platform ครัง้ที่ 24 ซึ่งจัดขึน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 
รางวัลนีม้อบให้องค์กรในท้องถ่ินที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไอโอที ( IoT) หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อ
ยกระดบัการด าเนินธุรกิจจากบริษัทและองค์กรต่างๆที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวลัมากกวา่ 20 แหง่ บริษัทได้รับเลอืกให้เป็น
หนึง่ในผู้ที่ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรตินี ้คูก่บั กรุงศรี คอนซูเมอร์ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
VR Models ซึ่งเป็นก้าวส าคัญของอนันดา สู่ ผู้น าด้านนวัตกรรมในประเทศไทย 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) นบัเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทย  ที่น าเทคโนโลยี
เสมือนจริง (VR) ประยกุต์เข้ากบัระบบสร้างแบบจ าลองเสมือนของอาคาร (Building Information Modelling หรือ BIM) ที่ถือ
เป็นโมเดลจ าลองดิจิทลัที่ช่วยวางแผนพฒันาโครงการตา่งๆ โดย VR BIM Models จะช่วยปรับปรุงกระบวนการพฒันาทัง้หมด
ของโครงการให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยลดต้นทนุและประหยดัเวลาในการด าเนินงานอีกด้วย 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดตวัโครงการ “How 
Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” 

 

การประชุมสมัมนาเพื่อปฏิวตัิระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของไทยตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุจาก 3 มหาวิทยาลยัชัน้น าระดบั
โลก บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมมือจัดโครงการ   
“How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ครัง้แรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจาก  3 
มหาวิทยาลยัชัน้น าระดบัโลก มาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีให้กบัผู้น าและนกัศึกษามหาวิทยาลยัในประเทศไทย  วตัถุประสงค์หลกัของการจดังานในครัง้นี  ้คือ เพื่อ
ผลกัดนัให้ประเทศไทย มีการพฒันาด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีให้ประสบความส าเร็จ ซึง่สามารถเร่ิมต้นได้จากมหาวทิยาลยั 
สูธุ่รกิจ และสงัคมไทยโดยรวม 
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เกี่ยวกับ อนันดา เออร์บันเทค 

อนนัดา เออร์บนัเทค ช่วยขบัเคลื่อนวิสยัทศัน์และความมุ่งมัน่ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบคุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง  อนนัดา เออร์บนัเทค ได้ก่อตัง้ขึน้ในปี 2561 เพื่อเป็นแผนกลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมที่ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน คือ Ecosystem Support, Fund of Funds และ Corporate Venture 
Capital อนนัดา เออร์บนัเทค เป็นกลยทุธ์เชิงรุกที่ท าให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อพฒันารูปแบบคณุภาพชีวิต
ของคนเมืองในทกุๆ ด้านของการอยู่อาศยั อย่างความปลอดภยั ความรวดเร็ว และความสะดวกสบายของบ้าน การเดินทาง 
การท างาน สขุภาพ และการบริหารเงินสว่นบคุคล 

ด้วยอนนัดา เออร์บนัเทค จะท าให้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) มุ่งหน้าสูก่ารเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีระดบั
ภมูิภาคในตลาดอสงัหาริมทรัพย์  

ติดตามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ananda.co.th/urbantech/ 
 
บทสรุป  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมัน่พัฒนาธุรกิจภายใต้การด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยงัคงให้
ความส าคญัและด าเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลกูจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง เพื่อตอบแทนสิ่งดีงามกลบัคืนสู่สงัคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มี
ประโยชน์เหลา่นีค้วบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 

https://www.ananda.co.th/urbantech/
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทก าหนดโครงสร้างขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
และตระหนกัถึงความรับผิดชอบ ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการ วิสยัทศัน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย กลยทุธ์ ที่
สง่ผลต่อธุรกิจที่มีวิวฒันาการสูค่วามเป็นดิจิตลั และก าหนดให้มีการพิจารณาแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี รวมทัง้ทบทวน
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และมีผลประกอบการที่ดีแล้ว ยงัให้
ความส าคญัต่อการรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท เพื่อรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้น จึงจัดท านโยบายการ
ก ากับดแูลกิจการ จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนได้ปฏิบตัิตาม  
โดยผ่านการก ากบัดูแลอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้และมอบหมายให้
กรรมการอิสระเข้าไปดแูลอยา่งใกล้ชิดในคณะกรรมการชดุยอ่ย  
1.1 บริษัทก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารและ

พนกังานทกุระดบั และก าหนดตวัชีว้ดั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและติดตามผลเปรียบเทียบกบัเปา้หมาย เพื่อให้
การปฏิบตัิเป็นไปตามเปา้หมาย  

1.2 บริษัทจดัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
และมีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิ ตลอดจนหน้าที่อยา่งชดัเจนตามแตล่ะล าดบัขัน้ ท าให้การปฏิบตัิงานมีความคลอ่งตวั 
เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจ  

1.3 บริษัทก าหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กรรมการและพนกังานยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ รวมทัง้
การจดัอบรมให้พนกังานใหม่มีความเข้าใจ และรับทราบ และฝ่ายบริหารก าหนดให้มีระเบียบปฏิบตัิ ไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร และประกาศให้พนกังานทกุคนได้รับทราบและปฏิบตัิตาม  

1.4 บริษัทก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น (Anti-
Corruption) และฝ่ายบริหารด าเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อก าหนด  และแนวทาง
ปฏิบัติ ตามหลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีแผนงานน าไปปฏิบัติ ในกลุ่ม
บริษัทอนนัดา 

1.5 บริษัทก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การฝึกอบรม การเลื่อน
ต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพฒันา ความรู้ ความสามารถของบคุลากรอย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้มีศกัยภาพสอดคล้องกบัความจ าเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

1.6 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และ
การฝึกอบรม โดยบริษัทก าหนดการส ารวจความต้องการในการพฒันาและฝึกอบรมของพนกังานแตล่ะต าแหนง่งาน และ
มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี พร้อมกบัจดัท ารายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมตามแผน 

1.7 บริษัทมีกระบวนการการประเมินผล (Diamond) โดยมีการก าหนด KPA ของแต่ละบุคคลโดยใช้กลยุทธ์ของบริษัทเป็น
ตวัก าหนด และใช้เป็นตวัวดัผลการปฏิบตัิงาน และบริษัทจะมีการพฒันา Leadership ของผู้บริหารระดบัสงู โดยได้จดัจ้า
งบริษัท Mc Kinsey Academy โดยใ ห้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเ ร่ือง Strategic thinking, Solving problems, 
Communicating effectively เป็นต้น 
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1.8 บริษัทมีการประเมินหน้าที่การท างานของพนกังานทุกท่าน และให้พนกังานมีการจัดท า Role Charter ของทุก Level 
ตัง้แต ่LL1-LL6 ซึง่เป็นโครงสร้างขององค์กรและอ านาจขององค์กรท าให้การปฏิบตัิงานสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลกระทบต่อธุรกิจที่ขยายการเติบโต 
และวิวฒันาการสู่ความเป็นดิจิทลั เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้ และยงัสามารถ
ประเมินหาโอกาสที่ดี ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ซึง่การบริหารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 
โดยหน่วยงานประเมินความเสี่ยง ได้ท างานควบคู่ไปกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  และช่วยให้บริษัทเติบโตไปอย่างยัง่ยืน โดยระหว่างปี 2561 ได้มีหลกัการหรือเคร่ืองมือการ
ก ากบัดแูล/ควบคมุตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งดงันี  ้
2.1  โครงสร้างขององค์กรปัจจบุนั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการฝ่ายบริหาร 

ก าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ  พร้อมกับการก ากบัดแูล 
ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั และ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตาม
นโยบายบริหารความเสีย่ง และการพิจารณาโครงการลงทนุ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนมุตัิ เฉพาะโครงการลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจคอนโดมิเนียมและธุรกิจบ้านจดัสรรของบริษัท 
และธุรกิจ Service Apartment โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ สว่นงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 
และเข้าใจบทบาทหน้าที่เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งโครงการ 

2.2  บริษัทด าเนินโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  และก าหนดคณะท างาน เพื่อมีหน้าที่
ผู้ รับผิดชอบ ในปี 2561 เพื่อน าไปปฏิบตัิในปี 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหาร
เก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต กรณีเกิดการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของพนกังานอยา่งน้อยปีละครัง้ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทให้ความส าคัญกับการควบคุมการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม โดยมีนโยบายเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงาน พัฒนา
กระบวนการท างานต่างๆ ในด้านการจัดซือ้ การก่อสร้าง และ การขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ แบ่งแยกหน้าที่งานอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลเุปา้หมาย และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดตามผลการปฏิบตัิงานด้านการก่อสร้าง การ
สง่มอบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้า การบริหารหลงัการขาย เกิดระบบการควบคมุภายในท่ีดี ดงันี  ้
3.1  บริษัทก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่

เหมาะสม รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพฒันาการผลิต และ
คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดลุในการปฏิบตัิงาน  

3.2  บริษัทก าหนดให้มีนโยบาย “คูม่ืออ านาจด าเนินการ” (Manual of Authority) ตามแตล่ะล าดบัขัน้ ระเบียบ ขัน้ตอนและวิธี
ปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สามารถตอบสนองตอ่การขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตรวจสอบซึง่
กนัและกนั รวมถึงการควบคมุกิจกรรมการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องตามเปา้หมายองค์กร  
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3.3  บริษัทก าหนดมาตรการควบคมุให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม 
ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่นๆ ดงันี ้ 
1)  บ ริ ษัทมี ระบบปฏิบัติ ก าร ด้านลูก ค้าสัมพัน ธ์  (Customer Relationship Management and Real Estate 

Management (CRM-RE))  ร ะบบป ฏิบัติ ก า ร ด้ านบัญ ชี  ( Systems Applications and Products in Data 
Processing (SAP)) ระบบปฏิบตัิการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System(HRMS)) 
ระบบปฏิบตัิการด้านการออกแบบการก่อสร้าง (Building Information Modelling (BIM)) ระบบปฏิบตัิการด้านการ
ขาย  (Sales Force)  ระบบปฏิบัติ การ ด้านการใ ห้บ ริกา รงานซ่อม  (Application AMC care (ขวัญใจ ) ) 
ระบบปฏิบัติการด้านค่าคอมมิชชั่น (Ananda Agency Commission) ระบบปฏิบัติการด้านการขายและจอง
ออนไลน์ (Online Booking) ระบบปฏิบัติการด้านการจองห้องประชุม (Cisco WebEx Meeting) Application 
Smart Living  และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction Smart Living) การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน 
Success Factor  โปรแกรม Qlik Sense (BI Report) ระบบการวางแผนการท างานก่อสร้าง (Alice) ระบบการ
ติดตามความก้าวหน้าและการบริหารโครงการ (Procore) และการบริหารจัดการ Supplier (Ariba) และมีการ
ก าหนดสทิธิการเข้าถึง โดยแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งชดัเจน  

2)  บริษัทจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน เช่น Design Standard(DS) & Key Quality Item(KQI) ในโครงการ ATQPM เพื่อ
พฒันาคณุภาพการก่อสร้าง คู่มือการตรวจสอบคณุภาพบ้าน (Key Quality Housing) กระบวนการบริหารซือ้ ขาย 
และใช้งานสินทรัพย์ในส านกังานขาย คู่มือสื่อโฆษณา กระบวนการติดตามและควบคมุการขอซือ้และการสัง่ซือ้คง
ค้าง (PR/PO outstanding) กระบวนการแจ้งซ่อมของโครงการบ้านและคอนโด การก าหนดสิทธิใช้งานระบบ
ซอฟแวร์ (CRM-RE & SAP) ขัน้ตอนปฏิบตัิการจดัท ากระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ รายงานสรุปภาระผกูพนั
จากระบบ SAP กระบวนการบริหารงานก่อสร้างบ้านให้ตรงตามผังจัดสรรที่ได้รับอนุมัติ การปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15 เร่ืองรายได้สญัญาที่ท ากับลกูค้า และคู่มือปฏิบตัิงาน 
(Operating Manual) ของทกุสว่นงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานร่วมกนั 

3)  บริษัทก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม นโยบายการลงทนุในบริษัทร่วมค้า 
นโยบายการก าหนดราคาขายสทุธิ (Net Selling Price) นโยบายเงินให้กู้ยืมระหว่างกนั และการให้สว่นลด (Price 
Discount) 

4)  บริษัทก าหนดนโยบายพนัธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกับ ผู้ รับเหมา ผู้ขายและผู้ ให้บริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) และมีการประเมินผลงานกบักลุม่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพฒันาธุรกิจพร้อมกนัอยา่งยัง่ยืน  

5)  บริษัทน าระบบลนี (LEAN System) เข้ามาพฒันา เพื่อลดความสญูเปลา่ ในกระบวนการควบคมุภายในของบริษัท 
3.4  บริษัทจัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส าคัญออกจากกันชัดเจนเช่น  การอนุมัติ การบันทึกรายการ การ

ประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามหลักการของการ
ตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจ (Check and Balance)  

3.5  บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในขององค์กรทัง้ระดบับริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยจดัท ากระบวนการทัง้หมด 
(Business Process) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดให้มีการควบคมุภายในอยา่งเหมาะสม ทัง้แบบไมใ่ช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Automated) ดงันี ้การจดัท าทะเบียนคมุ การตรวจสอบ
เอกสารประกอบการปฏิบตัิงาน การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ และการควบคมุงบประมาณในระบบ 
Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) 
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3.6  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกันและที่เก่ียวโยงให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บคุคลที่
เก่ียวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหวา่งกนัซึง่หนว่ยงานบญัชีรับผิดชอบในการท ารายงานรายการ
ที่เก่ียวโยง และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

3.7  บริษัทก าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators for Ananda : KPA) เป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนและควบคมุติดตามการปฏิบตัิงานของผู้บริหารทกุระดบัการเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทจดัให้มีระบบสารสนเทศที่ทนัสมยั สามารถใช้ข้อมลูจากการปฏิบตัิงานร่วมกนัจากแหลง่เดียวเพื่อการตดัสนิใจที่รวดเร็ว 
รองรับการเก็บรักษาข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน เข้าถึงข้อมลูได้ทกุเวลา โดยใช้ในด้านการจดัซือ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
ใช้ในการบริหารการก่อสร้างท าให้บริหารโครงการได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ใช้ในการบริการหลงัการขายเพื่อให้ลกูค้า
เกิดความพงึพอใจสงูสดุ การปฏิบตัิงานระบบตา่งๆ มีประสิทธิภาพสงูขึน้ และ สื่อสารข้อมลูไปยงัพนกังานที่เก่ียวข้องได้อยา่ง
รวดเร็วครบถ้วน ดงันี ้
4.1  บริษัทจดัช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Facebook at Work, Jabber, We Present และจดั Town Hall 

ท าให้พนกังานทกุคนได้รับข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัเปา้หมายองค์กร นโยบาย ระเบียบ/ค าสัง่ของบริษัท เพื่อน าไป
ปฏิบตัิงาน และท าให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทนุตา่งๆ เปรียบเทียบกบัเปา้หมายประจ าวนั และจดัให้
มีการรายงานการขาย การโอน(รอโอน) เปรียบเทียบกบัเปา้หมาย รายงานผู้บริหารระดบัสงูทราบประจ าทกุเดือน 

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

 4.3  กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Management Committee/ Management Weekly 
Meeting, Accounting/Finance Weekly Meeting เพื่อน านโยบายไปปฏิบตัิ ก ากบัควบคมุ ติดตาม ความก้าวหน้าของ
งาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ท าให้ผู้บริหารทกุระดบัมีข้อมลูเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน และการตดัสนิใจ  

4.4  บริษัทจดัเก็บเอกสารข้อมลูประกอบการจดัท ารายงานการเงิน การบนัทึกบญัชี และเอกสารส าคญัตา่งๆ ไว้ครบถ้วนเป็น
หมวดหมู ่ 

4.5  บริษัทก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ (whistle-blower 
hotline) โดยบริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนทราบวา่ กรณีพบเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัทขอให้
แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
โดยตรงผา่นช่องทาง Intranet ที่สง่ Email ได้โดยตรงหรือโทรศพัท์                                                              

4.6  การจดัการประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ คณะกรรมการจะได้รับหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมที่มี
ข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชมุลว่งหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบนัทกึรายงานการประชมุเพื่อ
เป็นข้อมลูอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ 

4.7  คณะกรรมการตรวจสอบจดัการประชมุระหวา่งกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจดัท าบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

4.8  บริษัทเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และบริษัทมีช่องท างานการ
สื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
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www.ananda.co.th และ Call Center 02-3162222 ซึง่เป็นสายดว่นบริการข้อมลูตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อเผยแพร่ข้อมลูกบั
บุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน สามารถรับข้อมลูของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเวลา เพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจ  

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ มีการพฒันาระบบติดตามโดยน าระบบทัง้เทคโนโลยี 
และระบบการ Coaching & Feedback เข้ามาใช้  ตัง้แต่ระดบัพนกังานจนถึงฝ่ายบริหาร โดยมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ทัง้กระบวนการท่ีเป็นต้นน า้ ไปยงัปลายน า้  และกระบวนการสนบัสนนุกระบวนท างานหลกัตา่งๆ  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์
ในการพฒันาและแก้ไขได้ทนัทว่งที ในระหวา่งปีบริษัทได้มีการน าเคร่ืองมือมาใช้ในการติดตามดังนี ้
5.1  บริษัทก าหนดเป้าหมายปี 2561 ไว้อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมีการ

ก าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละบคุคล โดย
ใช้โปรแกรม Success Factor ใช้ในการติดตาม และกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุม 
Management  Weekly Meeting,  Accounting/ Finance Weekly Meeting และManagement Committee Meeting 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)  

5.2  บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2561 บริษัทคดัเลอืก บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด้านบญัชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ 

5.3  บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน ของกระบวนการต่างๆ โดยส านกัตรวจสอบ
ภายใน ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถโดยมีหวัหน้า
ส านักงานที่ได้รับพิจารณาการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561  และปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตามคู่มือปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน โดย
อ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทัง้นีร้วมถึงมี
การรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคมุภายในที่
ผา่นมาไมพ่บวา่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน  

5.4  บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท าขึน้ตามแนวทางของ คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท  
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั ซึ่งรายการระหว่างกนัดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างบริษัท 
บริษัทยอ่ย กบัและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

(1)   รายการระหว่างกันกับบริษัท 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

1.  บริษัท กรีนวลัเล ่พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั 
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา  
น.ส.ณฐัวิภา เรืองกฤตยา น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา  
น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัท กรีนวลัเล ่พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั ซึง่ถือหุ้น
รวมกนัร้อยละ 22.84  และมีอ านาจควบคมุในกิจการ 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการถกูฟอ้งล้มละลาย 

ลกูหนีเ้งินทดรองจา่ย 

− เกิดจากบริษัททดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ้านของลกูบ้านในโครงการ
ที่ด า เ นินงานโดย บ ริษัท 
กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี ส์้  
จ ากดั 

2,146,195.07 2,146,195.07 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในปี 2547 ระหวา่ง บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท กรีนวลัเล ่พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั ซึง่เป็นรายการซอ่มแซมบ้าน
ของลกูบ้านในโครงการของบริษัท กรีนวลัเล ่พรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั ซึง่เป็นรายการให้หรือ
รับความชว่ยเหลือทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชบัให้บริษัทระมดัระวงั
ในเร่ืองดงักลา่วไม่ให้มีการด าเนินการดงักลา่วอีก บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ด าเนินการเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จ่ายจริง และบริษัทได้ตัง้ส ารองไว้เต็ม
จ านวน และมีการยื่นค าร้องขอรับช าระหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แล้ว  
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอค าสัง่จากพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ 
ในปี 2561 ไมมี่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

2.บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากดั 
เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
และผู้ มีอ านาจควบคมุของ บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  
จ ากดั  เป็นญาตสินิทของนายชานนท์ เรืองกฤตยา 
ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท 
 

คา่ใช้จา่ย 26,777,050.65  26,303,618.25 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากดั ซึง่เป็นรายการคา่อาหาร และเคร่ืองดื่ม ปรากฎอยูใ่นหมวด
บญัชีคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ในงบการเงิน ซึง่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเป็นไปตามสญัญาจ้างท าอาหารส าเร็จรูป ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยสัญญา
ดงักลา่วมีผลบงัคบั 2 ปี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชบัให้ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และ
ประกาศ ค าสัง่ของทางราชการที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 114 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

3.บริษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ส จ ากดั 
เป็นบริษัทที่นายชานนท์ เรืองกฤตยา เป็นกรรมการ 
 

รายได้ 900,000 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ส จ ากดั ซึง่เป็นรายการให้เชา่พืน้ที่ส านักงาน เอฟวายไอ เป็นการ
ชัว่คราว   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่ รายได้ดงักลา่ว เกิดจากการให้เชา่พืน้ที่เป็นการ
ชัว่คราว โดยคิดราคาตามที่ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) จา่ยคา่เชา่จริง  

4.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว − 525,101,595.13 − 433,500,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 

− คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2557  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 
 

32,299,600.19 
 

19,412,136.96 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557  และ
สัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 5,265,402.29 54,367,397.23 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กันยายน 2557  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 115 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

41,206,390.68 73,241,605.62 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กันยายน 2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลง
วนัที่ 19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

32,035,214.95 206,012,878.87 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจาก การบริหารโครงการ ตาม
อตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 
12 กนัยายน 2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 32,285,265.22 142,887.50 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 
19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 
 

  

4,308,288.68 7,806,663.17 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กันยายน 
2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 116 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

5.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบีย้รับ 7,400,922.64 16,829,999.98 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557  และ
สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

16,860,849.99 35,544,622.10 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสุทธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กันยายน 2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลง
วนัที่ 19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

 
 

18,683,771.67 71,688,985.36 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการ ตาม
อตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 
12 กนัยายน 2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 9,379,200.22 14,741,639.38 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 
19 กนัยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 117 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

 
 
 
 
 

ลกูหนีก้ารค้า 148,267.52 2,141,925.33 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กันยายน 
2557  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 19 กันยายน 2557 และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท  

เงินปันผล 51,000,000.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้เงินปันผลดังกล่าว เกิดจากผลประกอบการ
ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท 

6.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

17,528,233.08 
 
 
 

 

24,479,999.98 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2557 และสญัญาเงินให้กู้ยมื
จากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

111,466,156.84 155,077,107.33 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทุน ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 6 
มกราคม 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 118 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

104,170,259.79 187,860,486.94 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 63,934,332.38 10,290,257.25 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน 12 กันยายน 2557 และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่  6 
มกราคม 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 4,059,942.29 10,000,305.49 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบลูกหนีก้ารค้าดังกล่าวเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กนัยายน 
2557 และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 และเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

เงินปันผล 
 

510,000,000.00 
 

- 
 

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้เงินปันผลดงักล่าวเกิดจากผลประกอบการ
ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
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ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

7.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 46,470,326.21 204,000,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 25 มิถนุายน 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 10,718,544.67 9,699,780.81 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญา
เงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 129,862.28 20,581,643.82 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 25 มิถนุายน 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

7,630,826.66 25,920,513.57 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 25 มิถนุายน 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

18,289,686.91 68,368,559.40 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่  22 มิถุนายน 2558  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่  25 
มิถนุายน 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 22,987,987.05 8,235,629.84 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
25 มิถนุายน 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 641,258.61 4,625,966.20 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบลูกหนีก้ารค้าดังกล่าวเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 
2558  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 12,105.95 1,156.35 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าลูกหนีด้ังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ทดรองจ่าย
คา่ธรรมเนียมการใช้บตัรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของ
บริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 121 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

เจ้าหนีอ่ื้น 540,350.00  50,500.00 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนีอ่ื้นดังกล่าวเกิดจาก บริษัทรับเงินรับ
ล่วงหน้าจากการขายอาคารชดุแทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของ
บริษัท 

8.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 142,002,754.71 318,750,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 25 มิถนุายน 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 17,094,680.19 14,555,958.94 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญา
เงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 396,829.62 25,854,904.14 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 25 มิถนุายน 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 122 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

12,327,069.23 7,524,571.93 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 25 มิถนุายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

43,780,277.06 135,688,090.11 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่  22 มิถุนายน 2558  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่  25 
มิถนุายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 28,980,303.85 20,766,054.90 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
25 มิถนุายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 4,434,149.68 20,983,522.43 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 
2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 25 มิถนุายน 2558 และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 123 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

9.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ     
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

77,991,555.42 107,943,538.81 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 14 กรกฎาคม 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

100,809,311.69 85,490,182.61 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บ ริ ษั ท  อนันดา  เ อ็ม เอฟ  เ อ เ ชี ย  ช่ อ งนนท รี  จ า กั ด  ซึ่ ง เ ป็ น กิ จกา ร ร่ วม ค้ า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 14 สิงหาคม 
2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 13,860,742.61 3,223,762.47 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
14 กรกฎาคม 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 5,406,960.26 6,892,485.57 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 
2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 124 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

10.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 266,396,613.69 178,500,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 14,413,009.70 10,710,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2558  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 744,450.81 20,678,054.80 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

21,021,110.20 38,078,235.67 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 14 สิงหาคม 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 125 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

17,057,125.47 62,989,428.96 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 14 สิงหาคม 
2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 9,338,637.41 7,829,768.77 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
14 สิงหาคม 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 255,270.71 5,463,540.85 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 
2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 14 สิงหาคม 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

11.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 269,996,794.52 218,996,794.52 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 16 กันยายน 2558  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 126 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ดอกเบีย้รับ 15,956,684.40 15,244,669.66 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2558  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 39,649,888.30 23,693,203.90 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับค้างรับดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 16 กันยายน 2558 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

32,898,595.70 30,322,591.87 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 16 กนัยายน 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

18,560,496.17 90,077,675.81 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 16 กนัยายน 
2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 127 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้คา่นายหน้า 13,030,689.85 16,408,483.14 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
16 กนัยายน 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 1,135,629.36 7,931,480.63 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 
2558  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 16 กันยายน 2558  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

12.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 280,500,000.00 127,500,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 10,416,575.35 5,688,246.58 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 128 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ดอกเบีย้ค้างรับ 16,704,246.59 6,287,671.24 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับค้างรับดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

57,808,261.11 83,928,016.94 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

85,428,999.83 47,171,854.34 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 
กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 14,075,488.35 7,549,618.34 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที ่
21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 129 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ลกูหนีก้ารค้า 14,184,884.74 5,684,492.09 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 
2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

13.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 26% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

50,294,047.13   110,186,962.13 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

168,727,540.90 178,956,923.82 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 
กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 46,568,219.94 19,517,250.91 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที ่
21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 130 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ลกูหนีก้ารค้า 8,639,102.87 11,513,152.95 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 
2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

14. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 229,500,000.00 127,500,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 21 กรกฎคม 2559  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 9,846,493.16 3,730,684.93 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 21 กรกฎคม 2559  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 13,577,178.09 3,730,684.93 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 21 กรกฎคม 2559  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 131 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

23,645,879.36 51,903,034.82 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

66,881,871.30 39,837,875.20 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 21 
กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 10,607,751.59 6,004,377.05 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที ่
21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 7,937,359.01 3,444,037.16 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 
2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 21 กรกฎาคม 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

15.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 229,500,000.00 178,500,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 11,808,246.57 3,558,821.92 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 15,580,849.32 3,772,602.75 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

45,860,701.59 65,043,674.25 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเ ป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559  และสัญญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

67,753,812.66 43,941,231.85 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 
2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 16,753,195.41 18,524,887.50 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 
2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 14,266,429.67 5,122,405.65 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559  และสญัญา
บริหารโครงการ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

16.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ      
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริหาร
โครงการ 

 

204,978,313.01 188,735,646.40 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2559  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 12 มกราคม 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

69,914,271.77 82,589,186.17 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 12 มกราคม 2560  และ
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 16,922,843.58 59,500,585.92 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 12 มกราคม 
2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 7,682,327.00 14,761,294.25 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 23 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

17.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย                        
วิคตอร่ีโมนเูม้น  จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า  
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริหาร
โครงการ 

74,249,576.76 59,550,670.75 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เ อ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี โมนูเ ม้น  จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 12 มกราคม 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 135 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

35,256,006.19 77,465,240.52 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เ อ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี โมนูเ ม้น  จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 12 มกราคม 
2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 2,948,561.77 45,710,797.90 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กับอนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 12 มกราคม 
2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 4,454,313.00 4,281,837.17 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เ อ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี โมนูเ ม้น จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและคา่นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 ธันวาคม 
2559 และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 12 มกราคม 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 217,369.27 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าเจ้าหนีอ่ื้นดงักล่าวเกิดจาก บริษัทค้างช าระคา่เฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งส านักงานขายของโครงการ วิคตอร่ีโมนเูม้น  โดยราคาขายเป็นไปตามนโยบายการ
บริหารซือ้ขายใช้งานสินทรัพย์ในส านักงานขาย ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการของ
บริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 136 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

18.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ู 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 178,500,000.00 76,500,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และ
สัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 10,357,890.41 3,344,168.22 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 12,948,410.96 2,590,520.55 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริหาร
โครงการ 

151,306,733.75 93,766,869.69 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 1 มิถนุายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 137 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

78,728,845.54 63,342,936.71 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 15,748,274.65 14,947,156.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบัอนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 1 มิถนุายน 2560   และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 8,272,590.31 25,937,994.76 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 1 มิถนุายน 2560   และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

19.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 

ดอกเบีย้รับ 3,793,561.66 5,638,306.87 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 138 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริหาร
โครงการ 

53,002,647.39 47,255,820.26 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 1 มิถนุายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหาร
โครงการ 

79,773,140.87 48,693,411.78 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 8,589,659.34 23,974,265.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบัอนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 1 มิถนุายน 2560   และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 5,225,804.57 14,233,783.61 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 1 มิถนุายน 2560   และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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20.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ดอกเบีย้รับ 4,409,753.42 4,843,452.05 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริหาร
โครงการ 

118,878,870.20 67,391,205.51 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 1 มิถนุายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหารโครงการ 55,070,588.91 58,541,276.11 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 14,314,300.34 16,148,542.78 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบัอนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ 
วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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ลกูหนีก้ารค้า 
 
 

 

5,830,431.71 27,813,898.49 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 1 มิถนุายน 2560   และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

21.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 74% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 481,000,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 
 
 

 
 

10,339,726.03 979,808.22 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
 
 

10,339,726.03 
 
 

- 
 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 
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เงินรับลว่งหน้าคา่บริหารโครงการ 38,028,777.09 24,597,295.73 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหารโครงการ 105,724,470.64 26,332,264.27 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 28 กันยายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 19,788,078.73 4,272,677.50 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบัอนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
28 กนัยายน 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 5,464,264.91 18,195,422.23 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 28 กนัยายน 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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ลกูหนีอ่ื้น 25,738.76 297,237.40 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าลกูหนีด้งักลา่วเกิดจากบริษัทได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
บตัรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 377,200.00 4,295,300.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เจ้าหนีอ่ื้นดงักลา่วเกิดจาก บริษัทรับเงินรับลว่งหน้าจากการขาย
อาคารชดุแทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

22.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 74% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ดอกเบีย้รับ 3,904,767.13 2,395,236.91 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริหารโครงการ 61,364,125.32 9,702,896.30 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหารโครงการ 40,152,298.98 28,825,995.70 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  และสัญญาบริหารโครงการ วันที่ 28 กันยายน 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 6,721,291.58 6,189,701.03 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบัอนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากคา่นายหน้า ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2560  และสญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 
28 กนัยายน 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 3,947,161.52 13,925,920.70 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ วนัที่ 28 กนัยายน 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

23.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ู
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
64% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 

ดอกเบีย้รับ 
 
 
 
 

1,976,902.46 1,453,708.50 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2560  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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เงินรับลว่งหน้าคา่บริหารโครงการ 263,134,154.21 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทุน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  และสัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหารโครงการ 
 

83,225,313.79 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทุน ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2560  และสญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2560  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 30,883,719.23 54,028,110.41 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  และ
สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

24.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 76,500,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  และ
สัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ดอกเบีย้รับ 4,798,783.76 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 3,583,972.60 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

58,069,364.16 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลง
วนัที่ 9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหารโครงการ 62,650,975.84 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทนุ ลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561  และ
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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รายได้คา่นายหน้า 22,327,795.54 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 
9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 33,001,442.99 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากการให้บริการ การจดัหาที่ดินโครงการ ซึง่
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561  และสญัญาบริหาร
โครงการ ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 13,761,308.33 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  และ
สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

25.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
28.56% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ดอกเบีย้รับ 2,277,417.14 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2561  และสญัญาเงินให้กู้ ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 
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เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

34,565,668.58 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่10 สิงหาคม 2561  สัญญาบริหารโครงการ ลง
วนัที่ 22 สิงหาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหารโครงการ 79,965,153.92 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทนุ ลงวนัที่10 สิงหาคม 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561  และ
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 2,004,264.50 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่10 สิงหาคม 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 
2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 2,144,563.02 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่10 สิงหาคม 2561  สัญญา
บริหารโครงการ ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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26.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 51,000,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวกลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2561  และสญัญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
ของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 1,255,705.46 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับกลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้
ถือหุ้น ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 570,082.19 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2561  และสญัญาเงินให้กู้ ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

20,222,588.09 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทุน ลงวันที่10 สิงหาคม 2561  สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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รายได้จากการบริหารโครงการ 44,990,304.06 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทนุ ลงวนัที่10 สิงหาคม 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561  และ
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 10,356,640.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่10 สิงหาคม 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 
2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 12,149,532.71 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากการให้บริการ การจดัหาที่ดินโครงการ ซึง่
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่10 สิงหาคม 2561  สญัญาบริหารโครงการ 
ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 17,881,554.77 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่10 สิงหาคม 2561  สัญญา
บริหารโครงการ ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 150 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ลกูหนีอ่ื้น 124,201.29 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าลกูหนีด้งักลา่วเกิดจากบริษัทได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
บตัรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 1,400,973.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เจ้าหนีอ่ื้นดงักลา่วเกิดจาก บริษัทรับเงินรับลว่งหน้าจากการขาย
อาคารชดุแทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

27.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 102,000,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวกลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 17 กันยายน 2561  และสญัญาเงินให้
กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 2,554,824.39 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับกลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 17 กันยายน 2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้
ถือหุ้น ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 1,140,164.38 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 151 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

8,480,402.04 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าดงักลา่วเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิจากการ
รับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 17 กันยายน 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 26 กันยายน 2561  
และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้จากการบริหารโครงการ 20,582,626.24 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสุทธิจากการรับรู้
รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วม
ทนุ ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2561  และ
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 8,694,875.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงใน
สญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 17 กันยายน 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 26 กันยายน 
2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 14,850,264.49 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วกิดจากการให้บริการ การจดัหาที่ดินโครงการ ซึง่
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 17 กันยายน 2561  สัญญาบริหาร
โครงการ ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 152 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ลกูหนีก้ารค้า 7,842,331.81 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการคา่บริหารโครงการและค่า
นายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 17 กันยายน 2561  สญัญา
บริหารโครงการ ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2561  และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีอ่ื้น 1,717.35 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบว่าลกูหนีด้งักลา่วเกิดจากบริษัทได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
บตัรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 100,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่เจ้าหนีอ่ื้นดงักลา่วเกิดจาก บริษัทรับเงินรับลว่งหน้าจากการขาย
อาคารชดุแทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

28.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ู
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
37.50% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 

ดอกเบีย้รับ 3,044,585.64 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับกลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจาก
ผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

เงินรับลว่งหน้า 
คา่บริหารโครงการ 

37,962,743.39 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เ อ็มเอฟ เอเชีย  สะพานควาย ทู  จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการสทุธิจากการรับรู้รายได้ตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561  สญัญาบริหารโครงการ 
ลงวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 153 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการบริหารโครงการ 33,398,232.69 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เ อ็มเอฟ เอเชีย  สะพานควาย ทู  จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากการบริหารโครงการสทุธิ
จากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานที่ท าเสร็จ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  สัญญาบริหารโครงการ ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการอื่น 113,894,896.56 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เ อ็มเอฟ เอเชีย  สะพานควาย ทู จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดงักล่าวกิดจากการให้บริการ การจดัหา
ที่ดินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 198,223,783.72 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  สะพานควาย ทู  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วเกิดจากรายการค่าบริหาร
โครงการและค่านายหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่  29 
พฤศจิกายน 2561  สญัญาบริหารโครงการ ลงวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

29. บริษัท อนนัดา แอเพค บางจาก จ ากดั     
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 99% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 14,757,254.40 153,805,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท เอแพค บางจาก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสญัญ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน  2559  
และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 154 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ดอกเบีย้รับ 8,291,156.25 9,228,299.96 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท เอแพค บางจาก จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน  2559  และ
สัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 99,459.85 9,506,413.11 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท เอแพค บางจาก  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน  2559  และ
สัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

30.  บริษัท อนนัดา แอเพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั     
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 86.50% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 283,939,500.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 12 ธันวาคม  2560  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 16,289,570.25 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  และ
สัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้ น ลงวันที่ 12 ธันวาคม  2560  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 155 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

ดอกเบีย้ค้างรับ 16,289,570.25 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท เอแพค พระรามเก้า ท ู จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 12 ธันวาคม  2560  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

31.  บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั  
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 56% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 166,040,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 1,995,057.54 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561  และสญัญา
เงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 1,995,057.54 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 156 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลในการท ารายการ/ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 

รายได้คา่บริการอื่น 24,765,920.03 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากการให้บริการ คา่ที่ปรึกษา
ในการลงทนุ เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลง
วนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 และสญัญาคา่บริการที่ปรึกษาการลงทนุในโครงการ ลงวนัที่ 24 
สิงหาคม 2561 และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

32.  บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์  
สะพานควาย วนั จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้น
โดยบริษัท 60% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนั คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 284,151,600.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าเงินให้กู้ ยืมระยะยาวกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  และเป็นรายการให้
ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 887,487.19 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  และ
สญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561  และเป็นรายการให้ความ
ชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 887,487.19 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน  จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้ค้างรับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
และสัญญาเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  และเป็นรายการให้
ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(2)   รายการระหว่างกันกับบริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทอนันดา เอ็มเอฟเอเชีย พระรามเก้า จ ากัด ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัทอนนัดาเอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 306,000,000.00 306,000,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั กบับริษัทอนนั
ดาเอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลง
วนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 18,360,000.05 503,013.70 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั กบับริษัทอนนั
ดาเอ็มเอฟเอเชีย พระรามเก้า จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลง
วนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 27,967,561.69 9,607,561.64 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั กบับริษัทอนนั
ดาเอ็ม เอฟเอเชีย พระรามเก้า จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลง
วนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(3)   รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทอนันดาเอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเม้น จ ากัด ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 165,750,000.00 165,750,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้
กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  
และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้รับ 9,945,000.03 272,465.75 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั  
กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 
22 ธันวาคม 2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 9,563,547.95 9,291,082.20 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่
ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา
ร่วมทนุ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560  
และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(4)   รายการระหว่างกันกับบริษัท แอชตัน สีลม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทอนันดาเอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 408,000,000.00 255,000,000.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ชอ่งนนทรี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และสญัญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้รับ 20,304,986.27 6,287,671.23 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหวา่งบริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั กบั บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ชอ่งนนทรี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้รับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา 
ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้
ถือหุ้น ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 51,730,767.10 31,425,780.83 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ชอ่งนนทรี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และสญัญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(5)   รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทอนันดาเอ็มเอฟเอเชีย ราชปรารภ จ ากัด ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 74% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 222,000,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม  2561  และสญัญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้รับ 3,722,301.37 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2561  และสัญญาเงินให้
กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2561  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 8,515,068.50 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้
ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ 
ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2560  และสญัญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่ 8 ตลุาคม  2561 และเป็น
รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 
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(6)   รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทอนันดาเอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากัด ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 178,500,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม  2561  และสญัญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้รับ 2,992,931.51 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2561  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 8,438,054.82 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม  2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 
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(7)   รายการระหว่างกันกับบริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทอนันดาเอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากัด ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 102,000,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินให้กู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม  2561  และสญัญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้รับ 1,710,246.57 - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท ไอดีโอ คิว สขุุมวิท 36 จ ากัด กับ บริษัท อนันดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าดอกเบีย้รับดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2561  และสัญญาเงินให้
กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ 9,574,027.38 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งบริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญา ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาร่วมทนุ ลงวนัที่ 8 ตลุาคม  2561  และสญัญาเงินให้กู้ยืม
จากผู้ ถือหุ้น ลงวนัที่  8 ตลุาคม  2561  และเป็นรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัท 
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(8)   รายการระหว่างกันกับบริษัท บ.ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคล ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และนายสนัทดั ณฎัฐากลุ 

รายได้คา่นายหน้า 61,310.41 974,882.43 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท)  จ ากดั กบั บริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท  

2.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 74% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 177,460.00 363,670.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 515,135.52 363,670.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

3.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 74% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 1,819,086.28 458,845.97 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

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

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

รายได้คา่นายหน้า 1,271,252.63 458,845.97 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

4.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

รายได้คา่นายหน้า 2,832,146.45 9,690,564.41 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

5.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ู จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 467,130.00 1,443,660.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีด้งักลา่วเกิดจากบริษัทได้มีการเรียกเก็บคา่
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้าที่ตกลงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้
ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 1,783,345.79 1,443,660.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

6.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 288,682.10 5,327,122.30 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

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

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

รายได้คา่นายหน้า 763,165.41 5,327,122.30 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

7.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง  
 

ลกูหนีก้ารค้า 2,093,720.00 1,834,080.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 888,728.98 1,834,080.00 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

8.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51%  
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 130,898.79 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 431,606.66 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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9.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

รายได้คา่นายหน้า 133,608.41 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

10.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 80,670.26 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 86,317.18 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

11.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง  
 

ลกูหนีก้ารค้า 143,230.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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 หน้า 167 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายได้คา่นายหน้า 133,859.81 - 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

12.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 51% 
และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 225,743.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนททรี  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 210,974.77 - 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

13.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 329,826.80 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

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

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

รายได้คา่นายหน้า 308,249.35 - 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

14.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมี
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ นายสเุมธ รัตนศรีกลุ 

ลกูหนีก้ารค้า 253,700.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่นายหน้า 237,102.80 - 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายได้ดงักลา่วเกิดจากคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นาย
หน้าที่ตกลงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาแตง่ตัง้ตวัแทนขายตา่งประเทศ ซึง่เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

15.นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ เป็นกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

รายได้คา่นายหน้า 104,672.90 67,289.72  รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย กับ คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็น
รายการเรียกเก็บคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้มีการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้าที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 



 

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

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

16.นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง เป็นผู้บริหารของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

รายได้คา่นายหน้า 116,822.42 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ย กบั คณุเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง ซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึง่เป็นรายการเรียกเก็บคา่
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้มีการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้าที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

17.นายสเุมธ รัตนศรีกลู เป็นผู้บริหารของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

รายได้คา่นายหน้า 386,168.22 110,654.21 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย กับ คุณสุเมธ รัตนศรีกูล ซึ่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นรายการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้มีการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้าที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

18.นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา เป็นญาติสนิทกบั
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

รายได้คา่นายหน้า 93,457.94 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ย กบั คณุณฐัวิภา เรืองกฤตยา ซึง่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท ซึง่เป็นรายการ
เรียกเก็บคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้มีการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้าที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้รับลว่งหน้าคา่
นายหน้า 

302,424.30 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ย กบั คณุณฐัวิภา เรืองกฤตยา ซึง่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท ซึง่เป็นรายการ
เรียกเก็บคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้า 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เงินรับลว่งหน้าคา่นายหน้าดงักลา่วเกิดจากบริษัทได้มีการ
เรียกเก็บคา่นายหน้าตามสญัญาคา่นายหน้าที่ตกลงกนั ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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(9)   รายการระหว่างกันกับบริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1. บริษัท ทอสกานา พิอาซา จ ากดั 
เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยกรรมการของบริษัท ทอสกานา พิอาซา 
จ ากดั เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหารของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

เงินประกนัผลงาน 5,879,888.07 5,757,833.78 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย กับบริษัท ทอสกานา พิ
อาซา จ ากดั ซึง่เป็นรายการก่อสร้างอาคารให้กบับริษัท ทอสกานา พิอาซา จ ากัด คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคารให้กบับริษัท ทอสกานา พิอาซา จ ากัด ซึ่งเป็น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลกัพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เก่ียว
โยงกัน เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้าง
กับบริษัทอ่ืน (บริษัทมหาชน) บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทนุการ
ก่อสร้างใกล้เคียง (สงูกวา่) กบับริษัทอ่ืน (บริษัทมหาชน) 

รายได้คา่ก่อสร้าง 8,657,288.25 2,016,904.72 

2.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย  
วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้น
โดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามร่วมกนั คือ นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 

ลกูหนีก้ารค้า 13,686,347.28 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั กบับริษัท อนนัดาเอ็มเอฟเอเชีย วิคตอร่ี
โมนเูม้น จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า 
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ 
โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่ เป็นรายการระหว่างกัน เป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 2) เปรียบ เทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัทอ่ืน 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคียง กับบริษัทอ่ืนที่
รับจ้างก่อสร้าง 

รายได้คา่ก่อสร้าง 187,085,746.79 11,957,618.87 
รายได้ที่ไมไ่ด้เรียกช าระ 14,029,098.21 - 
เงินมดัจ ารับลว่งหน้า 37,979,721.32 55,285,386.17 
เงินประกนัผลงาน 8,540,103.44 597,880.94 

   

3.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามร่วมกนั คือ นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 
 
 

ลกูหนีก้ารค้า 13,575,123.75 12,883,428.30 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟเอเชีย ทอง
หลอ่ จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเป็นรายการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นรายการค้าตามธุรกิจ
ปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เป็นรายการระหว่างกัน 
เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 2) เปรียบ เทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัท
อ่ืน บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทนุการก่อสร้างใกล้เคียง กบับริษัทอ่ืนที่
รับจ้างก่อสร้าง 
 
 
 

รายได้คา่ก่อสร้าง 185,985,740.91 13,904,116.93 

รายได้ที่ไมไ่ด้เรียกช าระ 75,327,994.97 1,863,529.74 
เงินมดัจ ารับลว่งหน้า 77,430,645.30 - 
เงินประกนัผลงาน 5,523,258.06 - 



 

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

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

4.บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั    
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท 
28.56% มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ 
นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง และ  
นายสนัทดั ณฏัฐากลุ 
 

ลกูหนีก้ารค้า 5,277,450.45 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั กบั บริษัทอนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
ท ูจ ากดั  ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเป็นรายการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นรายการค้าตามธุรกิจ
ปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เป็นรายการระหว่างกัน 
เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 2) เปรียบ เทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัท
อ่ืน บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทนุการก่อสร้างใกล้เคียง กบับริษัทอ่ืนที่
รับจ้างก่อสร้าง 

รายได้คา่ก่อสร้าง 13,345,692.94 - 
รายได้ที่ไมไ่ด้เรียกช าระ 

 
9,998,603.74 

 
- 

ลกูหนีอ่ื้น 51,408.53 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั กบับริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่ลกูหนีด้งักลา่วเกิดจากบริษัทได้ทดรองจา่ยคา่ธรรมเนียม
การใช้บตัรเครดิต แทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

เจ้าหนีอ่ื้น 706,200.00 - 
 

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บาง
นา ท ูจ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่เจ้าหนีอ่ื้นดงักลา่วเกิดจากบริษัทรับเงินรับลว่งหน้าจากการ
ขายอาคารชดุแทนบริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 

5.คณุชานนท์ เรืองกฤตยา 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 

รายได้คา่ก่อสร้าง 2,750,109.97 10,577,898.65  รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย กบั คณุชานนท์ เรือง
กฤตยา ซึง่เป็นรายการก่อสร้างอาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ 
โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน เป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัทอ่ืน บริษัท 
เฮลิกซ์ จ ากัด ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นจากต้นทนุการก่อสร้างใกล้เคียง กบับริษัทอ่ืน  

เงินประกนัผลงาน 1,261,992.10 254,530.17 

 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(10)   รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั เป็นกิจการที่
เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และ
กรรมการของบริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั 
เป็นญาตสินิทกบันายชานนท์ เรืองกฤตยา 
ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท 
 

คา่เชา่ที่ดินค้างจา่ย 5,817,246.11 4,593,037.04 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหว่าง บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยกบั บริษัท พี
ระ เซอร์กิต  จ ากัด  ซึ่งเป็นรายการค่าเช่าที่ดิน  รายการดังกล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2550 โดยบริษัท
ก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้จดัท าในการพิจารณาการลงทุนในปี 2550  อย่างไรก็ตาม รายการ
ดงักล่าวเป็นการท าสญัญาระยะยาวซึ่งมีผลผูกพนักับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้
ก าชับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ทบทวนสัญญาเช่าเป็น
ระยะ ซึ่งในเดือนมิถนุายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสญัญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่จะสามารถยกเลิก
สัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมลูคา่ของสญัญาเชา่  
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความระมัดระวังเก่ียวกับรายการ
ลกัษณะนี ้และในอนาคตต้องมีการน าเสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่า
เช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทนุตามนโยบายการลงทนุอีกครัง้ในปี 2555 
ปัจจบุนัรายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งกนัโดยบคุคลที่เก่ียวข้องกนั  

คา่เชา่ที่ดิน 3,326,209.07  2,391,629.63     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(11)   รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1.  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั เป็นกิจการที่
เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อนนัดา ดีเวล 
ลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการของ
บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั เป็นญาติสนิทกบั
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึง่เป็นกรรมการของ
บริษัท 
 

 

คา่เชา่ที่ดินค้างจา่ย 3,307,822.08 3,145,361.56 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั กบั บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั  ซึง่มี
กรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท  
รายการดังกล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้จัดท าในการ
พิจารณาการลงทุนในปี 2548 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการท าสัญญาระยะยาวซึ่งมีผล
ผูกพันกับบริษัทต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ทบทวนสัญญาเช่าเป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้
แก้ไขสญัญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่จะสามารถยกเลิกสญัญาดงักลา่วก่อนครบอายสุญัญาได้ หาก
ผลประกอบการ ไมเ่ป็นไปตามแผนธุรกิจ โดยไมมี่การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของสญัญาเชา่ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความระมัดระวังเก่ียวกับรายการ
ลกัษณะนี ้และในอนาคตต้องมีการน าเสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่า
เช่าจากบุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทนุตามนโยบายการลงทนุอีกครัง้ในปี 2555 
ปัจจบุนัรายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งกนัโดยบคุคลที่เก่ียวข้องกนั  

คา่เชา่ที่ดิน 1,262,460.52 1,262,460.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 174 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

(12)   รายการระหว่างกันกับบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1. บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
 เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และ
มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 150,000.00 581,687.68 รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบวา่รายการดงักลา่ว เป็นรายการที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
นิติบคุคลอาคารชดุของโครงการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาคา่บริการจดัท าข้อบงัคบั
นิติบคุคลและคูมื่อผู้พกัอาศยั  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

2.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และ
มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั คือ  
น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 
 

100,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดงักลา่ว เป็นรายได้ที่เก่ียวกับการบริหาร
จดัการนิติบุคคลอาคารชดุของโครงการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาค่าบริการจดัท า
ข้อบงัคบันิติบคุคลและคูมื่อผู้พกัอาศยั  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

3.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 
 

100,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายได้ค่าบริการดงักลา่ว เป็นรายได้ที่เก่ียวกับการบริหาร
จดัการนิติบุคคลอาคารชดุของโครงการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาค่าบริการจดัท า
ข้อบงัคบันิติบคุคลและคูมื่อผู้พกัอาศยั  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

4.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 702,333.33 - 
 

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดงักล่าว เป็นรายการที่เก่ียวกับการบริหารจดัการ
นิติบคุคลอาคารชดุของโครงการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาคา่บริการจดัท าข้อบงัคบั
นิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย  และหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการบริหารงานก่อนจดจัดตัง้นิติ
บคุคล ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

5.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 
51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั 
คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 
 

446,666.67 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดงักล่าว เป็นรายการที่เก่ียวกับการบริหารจดัการ
นิติบคุคลอาคารชดุของโครงการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาคา่บริการจดัท าข้อบงัคบั
นิติบุคคลและคู่มือผู้พักอาศัย  และหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการบริหารงานก่อนจดจัดตัง้นิติ
บคุคล ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

6.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดย
บริษัท 51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนั คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

รายได้คา่บริการ 100,000.00  - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดงักล่าว เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา
คา่บริการจดัท าข้อบงัคบันิติบคุคลและคูมื่อผู้พกัอาศยั  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

7.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน
ควาย จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดย
บริษัท 51% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนั คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 107,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดงักล่าว เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา
คา่บริการจดัท าข้อบงัคบันิติบคุคลและคูมื่อผู้พกัอาศยั  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  

รายได้คา่บริการ 100,000.00  - 

8.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 
จ ากดั เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นทางอ้อมโดย
บริษัท 26% และมีกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ร่วมกนั คือ น.ส.พชัราวลยั เรืองกฤตยา 

ลกูหนีก้ารค้า 107,000.00 - รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์  จ ากดั กบับริษัท 
อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก  จ ากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการดงักล่าว เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา
คา่บริการจดัท าข้อบงัคบันิติบคุคลและคูมื่อผู้พกัอาศยั  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

รายได้คา่บริการ 100,000.00  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 176 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

(13)   รายการระหว่างกันกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า กับบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60  

1. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ  
เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

รายได้รับลว่งหน้า 399,800.00 361,800.00  รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่ง บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั กบั คณุธัญลกัษณ์ 
นันท์ธนาวรสิริ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นรายการรายได้รับลว่งหน้าจากการ
ขายห้องชดุตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วรายการรายได้รับลว่งหน้าดงักลา่ว เกิดจากการขายห้องชดุ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  

 

12.2 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัและทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจเกิดขึน้ โดยได้พิจารณารายการดงักลา่วตามความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งรายการระหว่างกนัได้กระท าอย่างยตุิธรรม ตามราคาตลาด และราคาที่ตกลงกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ( Fair and at arms’ length basis) ทัง้นี ้ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หากเห็นวา่มีเร่ืองใดที่กรรมการทา่นใดเข้าขา่ยที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการทา่นนัน้จะไม่อยูร่่วมพิจารณาในที่ประชุมและงดออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ๆ  
นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบตัิดงันี ้ 
 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท า
รายการ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขในรายการดงักลา่วต้องสอดคล้องกบัราคาตลาด และราคาที่ใช้ส าหรับรายการดงักลา่วต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กบัราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคา
เปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว อีกทัง้จะ
มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  
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นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนั
ซึง่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย และระเบียบของบริษัท  
 
นอกจากนี ้หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการ  หรือผู้ ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพื่อให้มีความ
มัน่ใจวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แตเ่ป็นการท ารายการท่ีได้ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 
ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยตกลงที่จะไมเ่ข้าท ารายการระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแตธุ่รกรรมเหลา่นัน้มีข้อตกลงทางการค้าปกติ
ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มี
ความเก่ียวข้อง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้อง และรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเป็นประจ าทกุไตรมาส  
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521  จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

โดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516  จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182  จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้แสดงความเห็น
โดยสรุป ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2559 ถงึปี 625 1 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,713.91 11.34 2,063.40 6.91 2,182.74 8.61 
เงินลงทนุชัว่คราว 200.25 0.48 - - 500.06 1.97 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 772.70 1.86 1,071.72 3.59 369.08 1.46 

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

เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซือ้ท่ีดินโครงการและต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง 331.70 0.80 1,431.29 4.79 38.21 0.15 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,634.04 11.14 4,486.59 15.02 3,303.26 13.02 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,003.29 67.35 22,161.39 74.20 18,745.44 73.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 268.43 0.65 284.43 0.95 288.45 1.14 
เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 8,297.12 19.96 4,464.16 14.83 3,329.06 13.12 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2,605.78 6.27 1,305.05 4.37 1,505.43 5.93 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 464.49 1.12 356.10 1.19 267.57 1.05 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   684.01 1.64 813.52 2.72 902.50 3.56 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  287.87 0.69 209.65 0.70 185.68 0.73 

สิทธิการเช่า 717.99 1.73 132.92 0.45 - - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 244.16 0.59 176.74 0.59 141.78 0.56 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,569.85 32.65 7,708.19 25.80 6,620.47 26.09 
รวมสินทรัพย์ 41,573.14 100.00 29,903.96 100.00 25,365.91 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,671.75 13.64 1,498.57 5.02 854.02 3.36 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,736.20 4.18 1,140.83 3.82 1,382.88 5.45 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 805.74 1.94 749.70 2.51 541.98 2.14 
หุ้นกู้ ระยะสัน้และหุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,497.93 3.60 1,999.13 6.69 4,994.65 19.69 
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 411.99 0.99 636.26 2.13 149.92 0.59 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,480.94 5.97 2,015.11 6.74 1,623.44 6.40 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 12,604.55 30.32 8,039.60 26.91 9,546.89 37.63 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 831.80 2.00 246.79 0.83 947.32 3.73 
หุ้นกู้ ระยะยาว 9,982.07 24.01 7,980.17 26.72 3,991.42 15.74 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 165.74 0.40 143.21 0.48 125.94 0.50 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 10,979.61 26.41 8,404.55 28.03 5,064.68 19.97 
รวมหน้ีสิน 23,584.16 56.73 16,444.15 54.94 14,611.57 57.60 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 333.30 0.80 333.30 1.12 333.30 1.31 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 5,130.09 12.34 5,150.40 17.24 5,159.49 20.34 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิมีลกัษณะคล้ายทนุ 5,000.00 12.03 3,000.00 10.04 2,000.00 7.88 
ก าไรสะสม  5,488.56 13.20 3,909.24 13.09 3,258.08 12.84 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3.29 0.01 3.38 0.01 3.47 0.01 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 15,955.24 38.38 12,396.32 41.50 10,754.34 42.40 

สว่นของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 2,033.74 4.89 1,063.49 3.56 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,988.98 43.27 13,459.81 45.06 10,754.34 42.40 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,573.14 100.00 29,903.96 100.00 25,365.91 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

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

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

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

ต้นทุน       

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

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

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

ก าไรขัน้ต้น 2,983.82 30.04 4,355.67 35.12 4,042.93 34.47 

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

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

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  (173.21) (1.74) 
 

- - - - 

รายได้อ่ืน  621.24 6.25 
 

548.05 4.42 499.86 4.26 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมค้า 2,341.25 23.57 (341.52) (2.75) 115.42 0.98 

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

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

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

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (95.01) 
 

(0.96) (372.90) (3.01) (306.30) (2.61) 

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

 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

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

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (ล้านบาท) 164.49 108.32 (4,646.33) 

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

เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (ล้านบาท) 2,650.51 (119.34) (390.65) 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2559 ถงึปี 2561 

ข้อมูล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
สินทรัพย์รวม 41,573.15 29,903.96 25,365.91 
หนีส้ินรวม 23,584.16 16,444.15 14,611.57 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 17,988.98 12,396.32 10,754.34 
รายได้รวม 10,554.77 12,950.16 12,229.78 
ต้นทนุรวม 6,949.70 8,046.43 7,697.49 
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 2,419.43 1,328.45 1,501.44 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.45 0.39 0.32 
อตัราสว่นเวียนของลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 10.67 17.01 5.78 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 33.75 21.16 65.26 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 4.84 6.40 6.29 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 74.31 56.28 57.22 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 22.92 10.26 12.30 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) (Debt to Equity ratio) 1.31 1.22 1.36 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  
(Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 

0.7 0.8 0.8 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) (Current ratio) 2.22 2.76 1.96 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้  
(Interest Coverage ratio)1 

4.42 4.72 4.29 

 
หมายเหต ุ: 
1. อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage ratio) : ค านวณจาก EBITDA / ต้นทนุทางการเงิน (interest expense) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) 
31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2560  เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้             
  รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,904.7  55.9  8,931.9  69.0  (3,027.2) (33.9) 
  รายได้จากการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 2,079.7  19.7  2,060.7  15.9  19.0  0.9  
  รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 1,674.2  15.9  1,208.1  9.3  466.1  38.6  
  รายได้คา่เชา่และบริการ 274.9  2.6  201.3  1.6  73.6  36.6  
  รายได้จากการจดัหาที่ดิน 173.9  1.6  173.0  1.3  0.9  0.5  
  รายได้อื่น 447.3  4.2  375.1  2.9  72.2  19.2  
รวมรายได้ 10,554.8  100.0  12,950.2  100.0  (2,395.4) (18.5) 
ต้นทุน             
ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,260.8  40.4  6,060.4  46.8  (1,799.5) (29.7) 
ต้นทนุการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 903.8  8.6  736.9  5.7  166.9  22.6  
ต้นทนุการให้บริการก่อสร้าง 1,534.1  14.5  1,105.8  8.5  428.3  38.7  
ต้นทนุคา่เช่าและบริการ 250.9  2.4  143.4  1.1  107.6  75.0  
รวมต้นทุน 6,949.7  65.8  8,046.4  62.1  (1,096.7) (13.6) 
ก าไรขัน้ต้น 3,605.1  34.2  4,903.7  37.9  (1,298.6) (26.5) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,912.3  27.6  2,575.6  19.9  336.7  13.1  
คา่ใช้จา่ยในการขาย 947.2  9.0  1,111.8  8.6  (164.6) (14.8) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,965.1  18.6  1,463.9  11.3  501.2  34.2  
คา่ใช้จา่ยอื่น 173.2  1.6  - - 173.2  - 
ก าไรจากการด าเนินงาน 519.6  4.9  2,328.1  18.0  (1,808.5) (77.7) 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (368.3) (3.5) (285.2) (2.2) (83.1) 29.1  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (95.0) (0.9) (372.9) (2.9) 277.9  (74.5) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นและส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงนิลงทุน 

56.3  0.5  1,670.0  12.9  (1,613.7) (96.6) 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้า 2,341.3  22.2  (341.5) (2.6) 2,682.8  (785.6) 
ก าไรส าหรับปี 2,397.5  22.7  1,328.5  10.3  1,069.0  80.5  
สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทยอ่ย 

(21.9) (0.2) - - (21.9) - 

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 2,419.4  22.9  1,328.5  10.3  1,091.9  82.1  
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รายได้  

ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมจ านวน 10,554.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 2,395.4 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 18.5 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการลดลงของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้โครงการ โดยในปัจจุบนับริษัทมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมสว่น
ใหญ่ผ่านการร่วมทุนกิจการร่วมค้า ซึ่งมีการรับรู้เป็นส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งแสดงในงบก าไร 
(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จ 
 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายจ านวน 6,949.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 1,096.7 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 13.6 ซึง่สอดคล้องกบัการลดลงของรายได้รวม  โดยที่การลดลงของต้นทนุขายนัน้มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของต้นทนุ
การขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 ซึง่มีจ านวน 4,260.8 ล้านบาท ลดลง 1,799.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.7 จากปีก่อนหน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อน 164.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 มาอยู่ที่จ านวน 947.2 
ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปีก่อน 501.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.2 มาอยู่ที่จ านวน 1,965.1 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้
บนัทึกผลขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ที่ดินรอการพฒันา อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ ภายใต้คา่ใช้จ่ายอื่นเป็นจ านวน 173.2 ล้านบาท 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยทางการเงินเป็นจ านวน 368.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 83.1 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 29.1 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากสนิเช่ือเพื่อช าระคา่ทีด่ินรองรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 0.7 เทา่ โดยที่บริษัทมีเปา้หมายระยะยาวในการคงอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วอยูท่ี่
ต ่ากวา่ 1 เทา่ 
 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้าในปี 2561 มีจ านวน 2,341.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 
2,682.8 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการร่วมทนุ 8 โครงการท่ีสร้างเสร็จและเร่ิมโอนในระหวา่งปี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2561 มีจ านวน 95.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 277.9 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 74.5 เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่ผ่านการร่วมทนุกิจการร่วมค้า ซึ่งมีการรับรู้
ผลก าไร (ขาดทนุ) ที่ได้มีการหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว 
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ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นจ านวน 2,419.4 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน  1,091.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.1 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึน้ของสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุจากกิจการร่วมค้า ซึง่บริษัทมียทุธศาสตร์หลกัในการเติบโตธุรกิจผา่นการพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมสว่นใหญ่ในรูปแบบการร่วมทนุในกิจการร่วมค้ากบัพนัธมิตรหลกัของบริษัท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ณ 31 ธนัวาคม 2561  สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากบั 41,573.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 11,669.2 
ล้านบาท ท่ีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 29,904.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.0 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีอตัราผลตอบแทนต่อ
ทรัพย์สนิ (Return on Asset) เทา่กบัร้อยละ 6.8  ทัง้นี ้รายละเอียดการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ที่ส าคญัมีดงันี ้

▪ ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลกูค้า ส าหรับเงินจอง เงินมดัจ า และเงิน
ท าสญัญา จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถกูบนัทึกเป็นเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีลกูหนีก้ารค้า
จากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ลูกหนีก้ารค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการบริหาร
โครงการของบริษัท ซึง่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นหลกั 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเท่ากบั 772.7  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก
ปี 2560 เท่ากบั 299.0 ล้านบาท  โดยสว่นประกอบหลกั คือรายการสว่นใหญ่มาจากการลดลงของเงินทดรองจ่ายที่บริษัท
ได้รับคืนจากบริษัทในกิจการร่วมค้า 

▪ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย และจะถกูรับรู้เป็นต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ ซือ้  ณ 31 ธันวาคม 2561 ต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิ
เท่ากับ 17,350.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 
4,242.3 ล้านบาท ที่มีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิเทา่กบั 13,108.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.4 

▪ เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเทา่กบั 2,669.2 ล้านบาท ลดลง 
46.8 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีจ านวนเทา่กบั 2,716.0 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดเป็นของ
กลุม่กิจการร่วมค้า ซึง่เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าให้การสนบัสนนุการเงินเพื่อพฒันาโครงการ
โดยเป็นเงินกู้ ไมม่ีหลกัประกนัและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 

▪ เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 

ตามปกติของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีการเก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่บริษัทและบริษัทย่อยจะหกัเงิน
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ดงักลา่วออกจากเงินคา่จ้างที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแตล่ะงวด เพื่อชดเชยกบัเงินจ่ายลว่งหน้าที่รับไปจนกวา่จะ
ครบถ้วน พร้อมทัง้หักเงินค่าประกนัผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้อีกส่วนหนึ่ง และจะคืนเงินประกนัผลงานให้แก่
บริษัทรับเหมาก่อสร้างเมื่อหมดระยะเวลาประกนัผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินจ่าย
ลว่งหน้าคา่ก่อสร้างจ านวน 284.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 167.4 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มียอดรายการเงินคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าคา่
ก่อสร้าง 117.2 ล้านบาท ซึง่สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของการพฒันาโครงการจากปี 2560 

▪ เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ที่ดนิโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีการมดัจ าที่ดินเพื่อพฒันาโครงการทัง้สิน้เป็นมลูคา่ 331.7 ล้านบาท ลดลง 1,099.6 ล้านบาท
จากปี 2560 ที่มีจ านวน 1,431.3 ล้านบาท  

▪ เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ตัง้แตปี่ 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEAI5 และ บริษัทบริษัท 
มิตซุย ฟโูดซงั เอเซีย ไทยแลนด์ จ ากดั (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.)   ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มิตซยุ 
ฟูโดซงั จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั  

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีเงินทนุในการร่วมค้ารวม 26 โครงการ เพิ่มขึน้ 5 โครงการจากปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ี 400.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั แอชตนั อโศก 743.0 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั แอชตนั จฬุา-สลีม 662.1 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบรีุ 328.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ไอดีโอ โอท ู 526.2 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั แอชตนั สลีม 271.7 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 218.6 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ไอดีโอ  ทา่พระ อินเตอร์เชนจ์ 243.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ อโศก 316.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ไอดีโอ  โมบิ สขุมุวิท 66 247.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ไอดีโอ พหลโยธิน-จตจุกัร 335.9 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั ไอดีโอ สขุมุวิท 93 463.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั แอชตนั อโศก-พระราม 9 328.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี 141.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ทจู ากดั เอลลโิอ เดล เนสท์ 303.7 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 190.1 
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บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ไอดีโอ พระราม 9 ตดัใหม ่ 173.0 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั เอลลโิอ เดล มอสส์ พหลโยธิน 34 370.2 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ รางน า้ 268.7 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั ไอดีโอ พระราม 9-อโศก 574.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ไอดีโอ สาธร-วงเวยีนใหญ่ 216.6 
บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสต์พอยท์ 186.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั เอลลโิอ สาทร - วฒุากาศ 273.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั ไอดีโอ รัชดา-สทุธิสาร 130.5 
บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั 
จ ากดั 

โครงการในอนาคต 373.1 

Ananda SU LTD ลงทนุในกิจการอื่นๆ 8.2 
รวม 8,297.1 
 

▪ เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ณ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกันรวม 5,275.0 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1,253.9 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีจ านวน 4,021.0 ล้านบาท ประกอบด้วยสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เทา่กบั 
2,669.2 ล้านบาทและ 2,716.0 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2560 ตามล าดบั โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ
ทัง้หมดเป็นของกลุม่บริษัทร่วมค้า ซึง่เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วมค้าต้องให้การสนบัสนนุการเงินเพื่อ
พฒันาโครงการโดยเป็นเงินกู้ที่ไมม่ีหลกัประกนัและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท 
ยอดเงนิกู้และดอกเบีย้ค้างรับ (ล้านบาท) วันครบก าหนดช าระคืน

เงนิต้นและดอกเบีย้ 
ณ  31 ธ.ค. 61 ณ  31 ธ.ค. 60  

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั - 328.8 30 มิถนุายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 530.4 487.9 30 มิถนุายน 2563 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั - 468.1 30 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 46.6 224.6 30 มิถนุายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 142.4 344.6 30 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั 459.7 286.4 30 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 267.1 199.2 30 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั 309.6 242.7 30 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 297.2 133.8 28 มิถนุายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 245.1 182.3 30 ธนัวาคม 2562 
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บริษัท 
ยอดเงนิกู้และดอกเบีย้ค้างรับ (ล้านบาท) วันครบก าหนดช าระคืน

เงนิต้นและดอกเบีย้ 
ณ  31 ธ.ค. 61 ณ  31 ธ.ค. 60  

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 14.9 163.3 7 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 334.0 315.6 31 พฤษภาคม 2563 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 185.0 175.0 30 กนัยายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ู จ ากดั 191.4 79.1 30 พฤศจิกายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั 111.6 105.5 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 186.9 78.2 31 สงิหาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 243.1 131.2 28 มิถนุายน 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ  จ ากดั 230.5 74.9 31 มกราคม 2563 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 80.1 - 31 ธนัวาคม 2562 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั 300.3 - 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 491.3 - 31 กรกฎาคม 2563 
บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 168.0 - 31 สงิหาคม 2563 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 51.6 - 31 พฤษภาคม 2564 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 103.1 - 31 กรกฎาคม 2563 
บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควายวนั จ ากดั 285.0 - 31 มกราคม 2565 
หกั  สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  (2,669.2) (2,716.0)  
รวม 2,605.8 1,305.0  

 
▪ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์” ในส่วนที่เป็นพืน้ที่เช่าของร้านค้าในโครงการคอนโดมิเนียมมาเป็นรายการ “อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ” เนื่องจากพืน้ที่ดงักลา่วมิได้เป็นพืน้ที่ที่มีไว้เพื่อขาย แต่เป็นพืน้ที่ที่บริษัทและบริษัทยอ่ยมีไว้เพื่อปลอ่ยเช่าแก่ร้านค้า 
โดย ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 464.5 ล้านบาท  

▪ สิทธิการเช่าที่ดนิ 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้เช่าที่ดินจ านวน 5 แปลง มีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิ ณ 31 ธันวาคม 2561จ านวน 718.0 ล้านบาท
เพื่อพฒันาโครงการ Service Apartment ในอนาคต 

▪ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ 31 ธันวาคม 2561 มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 684.0 ล้านบาท ลดลง 129.5 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 15.9 จากปี 2560 ที่มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเท่ากบั 813.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการตดัคา่เสือ่ม
ราคาซึง่เป็นหลกัปฎิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีตามอายใุช้งานของทรัพย์สนิ 
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▪ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิเทา่กบั 287.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 78.2 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีสนิทรัพย์ไม่
มีตวัตนสทุธิเทา่กบั 209.7 ล้านบาท ทัง้นี ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์  

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2561 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยเท่ากบั 23,584.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 7,140 ล้าน
บาท ที่มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 16,444.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.4 ทัง้นี ้รายละเอียดรายการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีส าคญัมี
ดงันี ้

▪ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเทา่กบั 1,736.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของ
หนีส้นิและสว่นผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 595.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.2 

▪ เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเทา่กบั 5,671.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2560 เท่ากบั 4,173.2 ล้านบาท ที่มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 1,498.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 278.5 
โดยการกู้ เงินระยะสัน้เพื่อสนบัสนนุการซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

▪ หุ้นกู้ 
ณ  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี จ านวน 1,497.9 ล้านบาท 
ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 501.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.1 และมีหุ้นกู้ ระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 9,982.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 2,001.9 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.1 โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในไตรมาส 1 
จ านวนรวม 3,500.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนั จ านวน 1,000.0 ล้านบาท อาย ุ1.7 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 2.95 และ ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนั จ านวน 2,500.0 ล้านบาท อาย ุ4 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.95 โดยการ
ออกหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในครัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยจะน าไปไถ่ถอนหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั จ านวน 2,000.0 ล้านบาท ที่จะครบก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 และสว่นที่เหลืออีก 1,500.0 ล้านบาท
เพื่อสนบัสนนุการลงทนุในอนาคตของบริษัท 

▪ เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจากผู้ซือ้ก่อนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท าสญัญา จะถกูบนัทึก
เป็นเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า และจะถกูตดัเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงินจอง เงินมดัจ า และเงินท า
สญัญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึง 25 ของราคาขายขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มี
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเทา่กบั 805.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 56.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5  เป็นไป
ตามการรับรู้ยอดขาย (Presale) ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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▪ เงนิกู้ยมืระยะยาว 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 412.0 ล้านบาท ลดลง 224.2 ล้าน
บาท จาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 ที่มีสว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 636.3 ล้านบาท  
นอกจากนี ้ เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี มีจ านวนเทา่กบั 831.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้เทา่กบั 585.0 
ล้านบาท จาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 โดยเงินกู้ยมืระยะยาวสว่นใหญ่ใช้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวของ
บริษัทและบริษัทในเครือ 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 17,989.0 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 43.3 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น
รวม โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 เทา่กบั 4,529.2 หรือร้อยละ 33.6 จากผลก าไรของบริษัทและบริษัทยอ่ยจาก
การที่บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถโอนห้องชดุและบ้านเดี่ยวได้อยา่งต่อเนื่อง โดย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีอตัราผลตอบแทนต่อ
สว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เทา่กบัร้อยละ 15.4  

งบกระแสเงนิสด 

▪ กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมการด าเนินงาน 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานเทา่กบั 7,559.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 
1,871.1 ล้านบาท โดยบริษัทใช้เงินสว่นใหญ่ในโครงการคอนโดมิเนียมที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาในปี 2561  

▪ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ปี 2561 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั 164.5 ล้านบาท โดยมีรายการใหญ่คือ เงินให้กู้ยืม
ระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง 3,531.2 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
1,301.1 ล้านบาท เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,625.4 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
ส าหรับเงินลงทนุในการร่วมค้า เทา่กบั 2,072.7 ล้านบาท 

▪ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั 10,045.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลกัมาจากเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 6,846.5 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สทุธิภายหลงัจากการหกัคืนหุ้นกู้ที่
ถึงก าหนดไถ่ถอนในปี 2561 สทุธิเทา่กบั 1,500.0 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ เทา่กบั 1,527.3 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 4,713.9 ล้านบาท  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีโดยค านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การ
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัได้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกบัขอบเขตของการสอบบญัชี โดย
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คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม พร้อมทัง้จ านวนเงินค่าสอบบญัชี ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

โดยในรอบปีบญัชี 2561 บริษัท  บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) ให้แก่ บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 14 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่น (Non-Audit Fee)  เช่น ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบภาษี ด้านไอที และด้านการเงิน ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา รวม
จ านวน 5.3 ล้านบาท  

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ตามที่บริษัทได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาโครงการอยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แตข่บวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การสง่มอบห้อง
ชดุ และการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเป็นไปตามเปา้หมาย สง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง สร้างการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คง  

นโยบายบัญชี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่  
1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน  
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัตอ่งบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ 

ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤตทิางการเมือง 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประ เทศไทยและความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภค อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีก าลงัซือ้ลดลง หรืออาจตดัสนิใจชะลอการซือ้ออกไป ซึง่ท าให้บริษัทอาจจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การขายโครงการเป็นระยะเวลาที่นานขึน้ และอาจส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยควำมระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูล
ดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี บ้ริษัท
ขอรับรองวำ่ 

1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถกูต้องครบถ้วนใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจวำ่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัท

และบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว  

3. บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2562 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิ

ชอบที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำย
ให้นำยเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไมม่ีลำยมือช่ือของนำยเสริมศกัดิ์ 
ขวญัพว่ง ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำงสำวพชัรำวลยั เรืองกฤตยำ กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
 

……………………………………… 

นำยธญัลกัษณ์ นนัท์ธนำวรสริิ กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
……………………………………… 

ผู้รับมอบอ านาจ   

 

นำยเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 
 

กรรมกำรบริหำรและเลขำนกุำรบริษัท 
 
 

……………………………………… 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ  74 ปี 

 

ประเภท   กรรมการอิสระ 

 

ตําแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

Johns Hopkins University, U.S.A.  

-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns 

Hopkins University, U.S.A.  

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   
University of Western Australia, 

Australia 

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 

 

 

2559-ปัจจบุนั 

 

ต.ค.58-ปัจจบุนั 

 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีด ี

ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไทย-เยอรมนัโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
/  ผู้ผลิตและจําหนา่ยสแตนเลส 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
/  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
/  ทีปรึกษาการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์ 

 ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี บริษัทไทย กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
     

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
1 กนัยายน 2558 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

 

-  Directors Accreditation Program   

รุ่นที 5/2003 

 

2559-ปัจจบุนั 
ต.ค.58–ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2549 - ปัจจบุนั 

2547 – ปัจจบุนั 

 

2545 - ปัจจบุนั 

2527 – ปัจจบุนั 

2557 - 2558 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการแหง่ประเทศไทย 

นายกคณะกรรมการสภา 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
 และรองประธานสภา 

สมาชิกคณะกรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ  
สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภา 

รัฐมนตรี  

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จํากดั / ประกนัชีวิต ประกนัภยั 

บริษัท เศรณี โฮลดงิส์ จํากดั /  ทีปรึกษาการลงทนุ 

สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพืนแปซิฟิค  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถาบนัความร่วมมือเพือพฒันาเศรษฐกิจลุม่นําโขง 
 

มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
2. นายพลูศกัดิ ตนัสิทธิพนัธ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ  61 ปี 

 
ประเภท    กรรมการอิสระ 

 

ตําแหน่ง 
รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
7 ตลุาคม 2553 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์   
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program  

รุ่นที 50/2006  
- Audit Committee Program รุ่นที 

31/2010 

- Directors Certification Program 

รุ่นที 144/2011 

- Anti-Corruption for Executive 

Program รุ่นที 13/2014 

- Role of the Chairman Program 

รุ่นที 35/2014 

ธ.ค.58-ปัจจบุนั 

 
 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2548 - ปัจจบุนั 
 

2558 – ปัจจบุนั 

 

ส.ค.58-ธ.ค.58 

 
ธ.ค.57-ส.ค.58 

 

ก.ย.57–ธ.ค.57 

 

มิ.ย.57- ก.ย.57 

 

2554 – มิ.ย.57 

 

รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

รองประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจกาจทีดี 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียง 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน) 
  /  ค้าปลีก ค้าสง่ และสง่ออก สิงทอและเสอืผ้าสําเร็จรูป 

บริษัท ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
/ ผู้ นําเข้า-สง่ออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2539 - ปัจจบุนั 

 

2532 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท สรรพกิจธุรการ จํากดั 

/ สํานกังานกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร 
บริษัท บี.บราเดอร์ส จํากดั  /  สํานกังานตรวจสอบบญัชี 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
3. นายนพพร เทพสิทธา - ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑิต กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ  65 ปี 

 

ประเภท    กรรมการอิสระ 

 

ตําแหน่ง 
กรรมการ                                
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
  7 ตลุาคม 2553 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

 

กิตติมศกัดิ สาขาการจดัการ โลจิส 
ติกส์และโซอ่ปุทาน มหาวิทยาลยั    

ศรีปทมุ   
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟา้  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

- Directors Certification Program 

รุ่นที 62/2005  

- Directors Accreditation Program 

รุ่นที 43/2005 

- Finance for Non- Finance 

Directors Program รุ่นที 21/2005 

-  Audit Committee Program รุ่นที 
14/2006 

- หลกัการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที 19 

Sale Credit skills Development 

senior Credit ธนาคารเพือการ 
สง่ออกและนําเข้า ร่วมกบัสถาบนั
ฝึกอบรม Omega Performance 

(Moody’s Analysis) 

ม.ค.60-ปัจจบุนั 
 

 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2548 - 2561 

 

 

ธ.ค.57 – ธ.ค.59 

 

 

 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 

 

 

 

2554 – มิ.ย.57 

 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีด ี

 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 
  /  ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอย 

บริษัท ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
  /  ผู้ นําเข้า-สง่ออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
 - Congko Business Dinner Talk กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 สถาบนัเทคโนโลยี             

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

2557 - ปัจจบุนั 

 

2561 – ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

2556 - 2560 

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
ทีปรึกษา 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภา 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จํากดั / ธุรกิจการขนสง่ 
 

สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย  

ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ  58 ปี 

 

ประเภท    กรรมการอิสระ 

 

ตําแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
  7 ตลุาคม 2553 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program  
รุ่นที 28/2004  

- Directors Certification Program    
รุ่นที 147/2011 

- Role of the Compensation 
Committee  รุ่นที 13/2011 

- Monitoring Fraud Risk 

Management รุ่นที 8/2012 

- Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting รุ่นที 16/2012 

- Monitoring the Internal Audit 

Function รุ่นที 13/2012 

- Monitoring system of Internal 

    Control and Risk Management 

    รุ่นที 13/2012 

-  Audit Committee Program 

รุ่นที 41/2012 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 

 
 

 

2546 – ปัจจบุนั 

 

 

ธ.ค.57-ส.ค.58 

 

 

 

มิ.ย.57–ธ.ค.57 

 

 

 

2554 – มิ.ย.57 

 

 

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน)  
 /จําหน่ายเคมีภณัฑ์ ให้บริการคลงัสนิค้า ทา่เทียบเรือและ  
ขนถ่ายสินค้า 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
  กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล (ตอ่) - Anti-Corruption for Executive 

Program รุ่นที 13/2014 

- Role of the Chairman Program 

รุ่นที 35/2014 

2561 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2552 - ปัจจบุนั 

 

 

2535 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จํากดั / ธุรกิจการขนสง่ 
บริษัท เทคนอร์ จํากดั 

/  นําเข้า จําหน่าย และติดตงั อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยีเกียวกบัการโทรคมนาคม 

 

 

บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

/ นําเข้า จําหน่าย และติดตงั อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยี 

บริษัท สํานกังาน วรัชญ์ไพศาล จํากดั  

/ สํานกัสอบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม), กิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 46 ปี 

   Monash University, เมลเบิร์น, 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ (บญัชีและ  

ก.พ.60-ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
   

ประเภท   กรรมการ การเงิน), Monash University, เมลเบิร์น กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

ตําแหน่ง  กรรมการ 
 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
20 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศออสเตรเลีย 2557 – ปัจจบุนั 

 

2553 - 2557 

 

 

 

Partner and Co-Founder  

 

Head of Real Estate Investment Banking – Asia 

Pacific (Managing Director) 

 

CALIBRATION PARTNERS LIMITED, Hongkong  
 

BARCLAYS CAPITAL (Real Estate / Corporate Finance for 

Asia Pacific), Hongkong 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
6. นายโทโมโอะ นากามรูะ -  ปริญญาตรี กฎหมาย กิจการอืนทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 48 ปี 

   Keio University, Japan 

 
พ.ย.60-ปัจจบุนั กรรมการ 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
   

  กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ประเภท  กรรมการ 
 

ตําแหน่ง  กรรมการ 
 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
3 พฤศจิกายน 2560 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก.พ.60– ปัจจบุนั 

 

เม.ย.56-ปัจจบุนั 
 

 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 

กรรมการบริหาร 
 

บริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากดั  
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
Mitsui Fudosan (Asia) Pte. Ltd. (Singapore) 

   / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา - ปริญญาโท การเงินและการบญัชี กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 46 ปี 

 

ประเภท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

ตําแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร 
 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
9 มิถนุายน 2543 

 

 

ระหวา่งประเทศ  London School 

of Economics, U.K. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
University of California at 

Berkeley, U.S.A. 

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program  
รุ่นที 23/2004  

 

 

 

ธ.ค.58-ปัจจบุนั 
 

 

 

 

ธ.ค.57 – ธ.ค.58 

 

 

 

 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 

 

 

 

2554 – มิ.ย. 57 

 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
กรรมการ  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 กรรมการ  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
  กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ตอ่) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร 
พีชายของ น.ส.พชัราวลยั  เรืองกฤตยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

2545 - ปัจจบุนั 

 

2544 – ปัจจบุนั 
 

2560 - 2561 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

บริษัท เอดีซี-เจวี14 จํากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท แอชตนั สลีม จํากดั 

บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จํากดั 

บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี จํากดั 

     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์  เซอร์วิส จํากดั 

    /  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
บริษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ส จํากดั 

    /  บริษัทโฮลดิงทีลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี อินเวสท์เตอร์ส จํากดั 

    /   บริหารกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จํากดั /  จําหน่ายอะไหลร่ถโกคาร์ท 

บริษัท ดีเซมเบอร์ ซนั จํากดั 

/  ซอืขายเรือ ให้เชา่เรือ นําเทียวทางเรือ 

บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จํากดั 

/ ออกแบบ เสอืผ้าสําเร็จรูป เครืองแตง่กาย 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

   / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี10 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี11 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี12 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี15 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี16 จํากดั 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอดีซี-เจวี17 จํากดั 

บริษัท เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทองหลอ่ จํากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เอเอช-เอสพีวี2 จํากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี3 จํากดั 

บริษัท เอเอช-เอสพีวี4 จํากดั 

    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจํากดั 

   /  ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโมนเูม้น จํากดั 
บริษัท เจวี - โค1 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจํากดั  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จํากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคําแหง จํากดั  
บริษัท เอดีซี – เจวี7 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จํากดั 

     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จํากดั 

     / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 - 2561 

 

 

 

 

 

 
2557 - 2561 

 

 

2556 – 2561 

 

2554 - 2561 

 

2553 - 2561 
 

 

 

2551 – 2561 

 

2550 - 2561 

 

2549 – 2561 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จํากดั 

   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จํากดั  /  รับทําสือโฆษณา 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จํากดั  
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จํากดั  
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั 

/  ตวัแทนซือขายและจดัหาผู้ เชา่ออาคารชดุ 

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
บริษัท บ้านนิราวานา จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จํากดั /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ตอ่) 
 
 

 

2548 - 2561 
 

 

 

 

2546 - 2560 

กรรมการ 
 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท พีระ คาร์ท จํากดั /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 

บริษัท บล ูเด็ค จํากัด /  ศนูย์ออกกําลงักายแก่สมาชิก  และ
ธุรกิจร้านอาหาร 
บริษัท มาดโูร จํากดั /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ - ปริญญาโท การจดัการ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 55 ปี 

 

ประเภท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

ตําแหน่ง 
กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program  
รุ่นที 85/2010 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 

 

 

 

2554 – ส.ค.58 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

  กิจการอืนทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
9 มิถนุายน 2543 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 
2560 - ปัจจบุนั 

 

2556 - ปัจจบุนั 
 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จํากดั  
 / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จํากดั  
/  ลงทนุในกิจการอืน 

บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพือสงัคม จํากดั 

  / ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บริษัท เอดีซี-เจวี15 จํากดั  

/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จํากดั 

บริษัท บ้านนิราวานา จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

/ บริหารนิติบคุคล 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2544 - ปัจจบุนั 

 

2560 - ม.ค. 62 

 

 

 

2560 - ม.ค. 62 

 

2560-2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - 2561 

 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั   
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร  จํากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จํากดั 

  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท เอเอ็มเอช สาทร  จํากดั 
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี10 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี11 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี12 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี14 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี16 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี17 จํากดั 

บริษัท เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทองหลอ่ จํากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์   
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจํากดั 

บริษัท แอชตนั สลีม จํากดั 

บริษัท แอชตนั อโศก พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี จํากดั 

     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จํากดั 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 - 2561 

 

 

 

 

 

 
2557 - 2561 

 

 

2556 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโมนเูม้น จํากดั 
บริษัท เจวี-โค1 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจํากดั  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จํากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคําแหง จํากดั  
บริษัท เอดีซี-เจวี7 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จํากดั 

 /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จํากดั 

     / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จํากดั 

   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จํากดั / รับทําสือโฆษณา 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ (ตอ่) 
 

 

2554 - 2561 
 

 

2553 - 2561 
 

 

 

2549 - 2561 
2548 – 2561 

 

 

2547 – 2559 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

 

กรรมการ 

บริษัท เฮลิกซ์ จํากดั /  รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ ท ูจํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั 

/  ตวัแทนซือขายและจดัหาผู้ เชา่อาคารชดุ 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จํากดั /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 

บริษัท บล ูเด็ค จํากดั 

/  ศนูย์ออกกําลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
บริษัท พีระ คาร์ท จํากดั /  บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท 

บริษัท มาดโูร จํากดั /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา - ปริญญาตรี  Hospitality กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 38 ปี 

 

ประเภท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

ตําแหน่ง  
กรรมการ 

Administration,  

Boston University, U.S.A. 

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program  

2556 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2555 - 2556 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจําสาํนกังาน
เจ้าหน้าทีบริหาร  
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผู้ชว่ยผู้บริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ 

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 

กรรมการบริหาร รุ่นที 85/2010    กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่       
ประจําสํานกังานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

วนัทีได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการ 
9 กมุภาพนัธ์ 2550 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร 
น้องสาวของนายชานนท์ เรืองกฤตยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จํากดั 

บริษัท  อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 18 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 22 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จํากดั 

   / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จํากดั 

บริษัท  อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจํากดั 

บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จํากดั 

  / ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อืน 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี 11 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี 12 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี 16 จํากดั 

บริษัท เอดีซี-เจวี 17 จํากดั 

    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจํากดั 

บริษัท แอชตนั สลีม จํากดั 

บริษัท แอชตนั อโศก พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี จํากดั 

     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโมนเูม้น จํากดั 
บริษัท เจวี-โค1 จํากดั 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 
 

 

 

2557-ปัจจบุนั 
 

 

2556 - ปัจจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจํากดั  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จํากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคําแหง จํากดั  
บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จํากดั 

   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จํากดั 

     / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จํากดั   /  รับทําสือโฆษณา 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จํากดั 

/   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท บ้านนิราวานา จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จํากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (ตอ่) 
 

2554 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2553 - ปัจจบุนั 
 

 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2546 - 2556 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

บริษัท เฮลิกซ์ จํากดั  
    /  รับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จํากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั 

/  ตวัแทนซือขายและจดัหาผู้ เชา่อาคารชดุ 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จํากัด 

/ บริหารนิติบคุคล 
บริษัท บล ูเด็ค จํากดั 

/  ศนูย์ออกกําลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั   

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท พีระ คาร์ท จํากดั / บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จํากดั /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 

บริษัท มอร์ ครีเอชนั จํากดั 

/   จดัทําสือโฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
10. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา -  ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 43 ปี 

 

ตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการเงิน 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) University of 

Sarasota, Florida, USA 

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Eastern 

Michigan University, Michigan, USA 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การบญัชี) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ก.ค. 61–ปัจจบุนั 

2560 - มิ.ย. 61 

 

2554 – 2560 

 

ประธานเจ้าหน้าที สายงานการเงิน 

หวัหน้าเจ้าหน้าทบีริหาร บริหารการขายและเพิม
มลูคา่ธุรกิจลกูค้าเอสเอ็มอี 

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนการเงินและ
บริหารผลการดําเนินงาน 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
11. นายเสริมศกัดิ ขวญัพว่ง - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 58 ปี 

 

ตําแหน่ง   
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการลงทนุ 

เลขานกุารบริษัท 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไมม่ี 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
(NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-  Directors Certification Program 

รุ่นที 18/2002 

มิ.ย. 61–ปัจจบุนั 
 

 

ต.ค.60-มิ.ย. 61 

 

 

 

เม..ย.60-ก.ย.60 
 

 

 

ก.ย.58-เม.ย.60 

 

2554 – ส.ค.58 

 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการลงทนุ 

เลขานกุารบริษัท 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการลงทนุ 

ประธานเจ้าหน้าที สายงานการเงิน (รักษาการ) 
เลขานกุารบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการลงทนุ 

ประธานเจ้าหน้าที สายงานการเงิน (รักษาการ) 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการลงทนุ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการลงทนุ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

  กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บล ูเด็ค จํากดั 

/  ศนูย์ออกกําลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
บริษัท พีระ คาร์ท จํากดั / บริการให้เชา่สนามแข่งรถโกคาร์ท 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จํากดั /  บริการให้เชา่สนามแข่งรถ 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั  
/  ตวัแทนซือขายและจดัหาผู้ เชา่ออาคารชดุ 

บริษัท เฮลิกซ์ จํากดั  
    / รับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
11. นายเสริมศกัดิ ขวญัพว่ง (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี 
บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ู

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี 
บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคําแหง 
บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ู

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ู

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโมนเูม้น 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ 

บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร 
บจ. อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ู

บจ. เจวี - โค 1 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
11. นายเสริมศกัดิ ขวญัพว่ง (ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจ. เอดีซี - เจวี 7 

บจ. เอดีซี - เจวี 10 

บจ. เอดีซี - เจวี 25 

บจ. เอดีซี - เจวี 26 

บจ. เอดีซี - เจวี 27 

   /  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จํากดั / ทีปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จํากดั / ลงทนุในกิจการอืน 

บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพือสงัคม จํากดั 

   /  ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บจ. เอเอ็มเอช รัชดา 

บจ. เอเอ็มเอช สาธร 
บจ. เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 

บจ. เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 

บจ. เอเอช - เอสพีวี 5 

    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน 

บจ. อนนัดา เอแพค 1 

บจ. อนนัดา เอแพค บางจาก 

บจ. อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ู

บจ. อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั 

บจ. ไอดีโอ โมบิ รางนํา 

บจ. ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 

บจ. ไอดีโอ นิว พระราม 9 

    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
11. นายเสริมศกัดิ ขวญัพว่ง (ตอ่) 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2545 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
 

 

 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท แอชตนั สลีม จํากดั 

บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จํากดั 
บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี จํากดั 

    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ธนสถาปนา จํากดั /  ทีปรึกษาธรุกิจ 
บริษัท ทีปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จํากดั /  ทีปรึกษาธุรกิจ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
12. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา - ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ  58 ปี 

 

ตําแหน่ง 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทสีายงานพฒันา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี.ค.60–ปัจจบุนั 
 

ส.ค. 58-มี.ค.60 

 

2552 – 2557 

 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานการพฒันาโครงการ 
กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 

 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการ  กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

 ส.ค.61 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2558 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จํากดั 

  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จํากดั 

บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จํากดั 
 / พฒันาอสงัหาริมทรัย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จํากดั 

 / รับทําสือโฆษณา 
บริษัท  ไซมิส แอสเสท จํากดั  
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
13. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 53 ปี 

 

ตําแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที สายงานควบคมุการผลิต 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์อตุสาหกรรม 
เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ประวตัิการอบรม 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Corporate Governance for 

Executives รุ่นที  4/2015 

2556 - ปัจจบุนั 

 

2554 – 2556 

 

ประธานเจ้าหน้าที สายงานควบคมุการผลิต 

 

ผู้ อํานวยการโครงการ 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

  กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส.ค.61-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จํากดั / รับทําสือโฆษณา 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั  
  / ตวัแทนในการซอืขายห้องชดุพร้อมจดัหาผู้ เชา่ 

บริษัท เฮลิกซ์ จํากดั / รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสารจํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคําแหง จํากดั 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
13. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ (ตอ่) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จํากดั 

  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
14. นายสเุมธ รัตนศรีกลู - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 43 ปี 

Wollongong University, Australia มี.ค. 60–ปัจจบุนั 

2554 - มี.ค.59 

กรรมการผู้จดัการ แอชตนั / ไอดีโอ คิว / เอลลิโอ 

ผู้บริหารระดบัสงูสดุ ธุรกิจคอนโดมิเนียม – ไอดีโอ คิว 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

  กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  
ตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ แอชตนั / ไอดีโอ คิว 
/ เอลลิโอ 

 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

 ส.ค.61-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จํากดั / รับทําสือโฆษณา 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั  
  / ตวัแทนในการซอืขายห้องชดุพร้อมจดัหาผู้ เชา่ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจํากดั 

บริษัท เจวี - โค 1 จํากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จํากดั 

บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จํากดั 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จํากดั 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
15.  นางคาร์เมน ชนั-แมน แลม - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 University of Western Ontario,  ก.ค. 60–ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที สายงานบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
อาย ุ 57 ปี Canada กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

ตําแหน่ง 
  ประธานเจ้าหน้าที สายงานบริหาร
ความสมัพนัธ์ลกูค้า 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร    ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส.ค.61-ปัจจบุนั 

พ.ค.53-ปัจจบุนั 
ก.ค.56 – มิ.ย.60 

 

กรรมการ 
Principal 
Vice President - Sales & Marketing  

 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี เอ็กซ์เพิร์ท) จํากดั  
  / ตวัแทนในการซอืขายห้องชดุพร้อมจดัหาผู้ เชา่ 

Clikx & Co Limited 

Fairmont Hotels & Resorts, Asia Pacific 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
16. ดร. จอห์น เลสลี มิลลาร์ -  แพทยศาสตร์ กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 48 ปี 

 

ตําแหน่ง 

University of Aberdeen, Scotland มิ.ย.59-ปัจจบุนั 

 

2555 - พ.ค.59 

ประธานเจ้าหน้าที สายงานพฒันากลยทุธ์ 

 

ผู้บริหารสงูสดุ สายงานกลยทุธ์ทางการเงินและนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

ประธานเจ้าหน้าทีสายงานพฒันากลยทุธ์  กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

 ส.ค.61-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จํากดั / ทีปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จํากดั / ลงทนุในกิจการอืน 
บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพือสงัคม จํากดั /   
   /  ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จํากดั 

บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จํากดั 

 /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
17.  ดร. ยง เฉิน เชษฐ์ - Master of Professional Studies, กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 University of Southern  มี.ค. 60–ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที สายงานนวตักรรมและเทคโนโลยี บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
อาย ุ39 ปี Queensland, ออสเตรเลีย กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

ตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที สายงานนวตักรรม 

และเทคโนโลยี 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2559 – 2560 

2554 – 2559 

 

 

 

 

 

Vice President / Chief Executive Officer 

Director, Life Sciences & Healthcare / Risk 

Consulting, Southeast Asia 

 

 

 

Parkway Pantai Limited 

Deloitte Southeast Asia Enterprise Risk Service Pte Ltd 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
18. ดร. ฐาณิฏา โขมพตัราภรณ์ - ปริญญาเอก ครุศาสตร์  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

อาย ุ 48 ปี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University  

ธ.ค.60 – ปัจจบุนั 

2559 

ปรธานเจ้าหน้าที สายงานกลยทุธ์ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 of Pennsylvania, The Wharton กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ตําแหน่ง 
 ประธานเจ้าหน้าที สายงานกลยทุธ์ 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไมม่ี 

school, U.S.A. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
    Osaka University, Japan 

 

ส.ค.61 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2556 - 2558 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

กรรมการบริหาร 

บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จํากดั 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จํากดั 

บริษัท เอเอช – เอสพีวี 5 จํากดั 

  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไชย ทีปรึกษาธุรกิจ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

   

  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 
 

ชือ-นามสกลุ / อาย ุ/ ประเภท / ตําแหน่ง / 
วนัทีได้รับแตง่ตงั / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 

/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
19.  นางสาววาณี พิชเยนทรโยธิน -  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์การสือสาร กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ  48 ปี 
    องค์กร Marquette University, 

Wisconsin, U.S.A. 

ม.ค.61 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจ้าหน้าที สายงานทรัพยากรบคุคล บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 -  ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ เอกองักฤษ กิจการทีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทสีายงาน 

ทรัพยากรบคุคล  
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และฝรังเศส จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส.ค.61-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2556 - 2560 

กรรมการ 
 

 

 

 

Consultant and Facilitator 

บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จํากดั  
/ ทีปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จํากดั  
/ ลงทนุในกิจการอืน 
บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพือสงัคม จํากดั  
   /  ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
PacRim Group / Consulting and Partmership 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ 
  ปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ : นำยชชัวำลย์  อปุนิ 
ต าแหน่ง   :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำยใน และเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ประวัติการศึกษา : ปริญญำตรี บญัชีบณัฑติ  มหำวทิยำลยักรุงเทพ  

ประวัติการท างาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง    

ประวตัิกำรท ำงำน 

บริษัท ชำร์ปไทย จ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ  :  ผู้จ ำหนำ่ยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 
ต ำแหนง่งำน   :  ผู้จดักำรพฒันำระบบ 

บริษัท บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกิจ  :  บริกำรผลติรำยกำรบนัเทงิส ำหรับโทรทศัน์ระบบบอกรับสมำชิกและสือ่โฆษณำ 
ต ำแหนง่งำน   :  ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท อจีีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)   
ประเภทธุรกิจ  :  บริกำร โรงภำพยนตร์ โบว์ลิง่ สือ่โฆษณำ และเช่ำพืน้ท่ี 
ต ำแหนง่งำน   :  ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบและพฒันำระบบ 

บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน)     
ประเภทธุรกิจ  : อสุำหกรรมกำรผลติอำหำร สง่ออกและจ ำหนำ่ยในประเทศ 
ต ำแหนง่งำน   :  ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบและประกนัคณุภำพ / เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

กำรฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1. กำรตรวจสอบภำยใน (ภำคปฏิบตัิ) 5. เทคนิคกำรตรวจสอบระบบข้อมลูทำงคอมพวิเตอร์ 
2. กำรตรวจสอบทจุริต 6. กำรเขยีนรำยงำน Internal Audit 
3. กำรประเมินควำมเสีย่ง 7. กำรสร้ำงทกัษะในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
4. เทคนิคกำรตรวจสอบและกำรวำงแผน   

 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

หวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัติงาน 

ชื่อ : นำยเสริมศกัดิ์ ขวญัพว่ง 
ต าแหน่ง   :  กรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ สำยงำนกำรลงทนุ เลขำนกุำรบริษัท และรักษำกำร 
  หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  (NIDA) 
  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม ่

หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท (Compliance) มหีน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ก ำกบัดแูล สอบทำนเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่บริษัทได้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎระเบยีบ
ของหนว่ยงำนรำชกำรอยำ่งถกูต้อง 

2. ให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบตัิเป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหนว่ยงำนรำชกำร  

3. เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำก ำหนดและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับควำมเหมำะสม ในขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทเพื่อให้
มัน่ใจได้วำ่ปฏิบตัิตำมนโยบำย แนวทำง กฎเกณฑ์ หรือข้อพงึปฏิบตัิที่ก ำหนดโดยกฎหมำยอยำ่งถกูต้อง 

4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จ ำเป็น ตลอดจนให้ควำมรู้และค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษัทเก่ียวกับวิธี
ปฏิบตัิงำนเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่พงึต้องปฏิบตัิตำ่งๆ 

 
หมำยเหต ุ ประวตัิของหวัหน้ำก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท เปิดเผยไว้ในเอกสำรแนบ 1   
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 32  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไมม่ี - 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หน้า 32  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

เอกสารแนบ 5  ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

- ไมม่ี - 

 


