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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 
วิสัยทัศน์ 

เรามุง่มัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความสขุอย่างยัง่ยืน ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการท่ีโดนใจ ด้วยนวตักรรมที่ทนัสมยัและมี
คณุภาพระดบัสากล ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองคก์รที่ให้ความส าคญัต่อพนกังาน สงัคม ส่ิงแวดล้อม 
และผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

พันธกิจ 

ที่อนนัดา เราไตร่ตรอง ตัง้ใจพฒันาบคุลากรและองคก์รเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศยัและบริการอนัเป่ียมไปด้วยคณุคา่ ภายใต้การ
บริหารจดัการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2562 

เดือนกุมภาพันธ์ 

▪ บริษัทมีมติอนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดสิุตธานี จ ากดั (มหาชน) (“DTC”) จ านวน 42,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วทัง้หมด จ านวน 850 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท มลูคา่รวม
ประมาณ 510 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุระยะยาว 

เดือนมีนาคม 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2562 จ านวนรวม 550 ล้านบาท ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบก าหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อนัดบัความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดบั BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุไถถ่อนเมื่อเลิกบริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้
ก่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2562 จ านวนรวม 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุ้น
กู้อยู่ที่ระดบั BB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั 

เดือนเมษายน 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที่ 2/2562 จ านวนรวม 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชดุที่ 1 ชื่อ “หุ้นกู้  ของบริษัท อนนั
ดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” มลูค่า 1,407.6 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.80 ต่อปี มีอนัดบัความนา่เชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดบั BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท 
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ทริสเรทติง้ จ ากดั และหุ้นกู้ชดุที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 ชดุที่ 2 
ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2566” มลูค่า 2,592.4 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 ต่อปี มีอนัดบัความนา่เชื่อถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดบั BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

เดือนพฤษภาคม 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการยนูิโอ ทาวน์ ประชาอทุิศ 76 โครงการบ้านทาวน์โฮมบนถนนประชาอทุศิ ใกล้สถานศกึษาและ
แหล่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

เดือนมิถุนายน 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที่ 3/2562 จ านวนรวม 500 ล้านบาท ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.45 ต่อปี ครบก าหนดไถถ่อน ปี พ.ศ. 2566 มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดบั BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

เดือนกรกฎาคม 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการเออร์บานิโอ วิภาวดี-แจ้งวฒันะ โครงการบ้านทาวน์โฮมบนท าเลศกัยภาพ ถนนแจ้งวฒันะ ใกล้
สนามบินดอนเมือง ใกล้ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ และรายล้อมไปด้วยแหล่งอ านวยความสะดวก 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 ครบก าหนดไถถ่อน
ปี พ.ศ. 2564 จ านวนรวม 2,500 ล้านบาท ชนดิระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.80 ต่อปี มีอนัดบัความนา่เชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดบั BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท 
ทริสเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2562 ครบก าหนดไถถ่อน
ปี พ.ศ. 2565 จ านวนรวม 250 ล้านบาท ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.95 ต่อปี มีอนัดบัความนา่เชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดบั BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท 
ทริสเรทติง้ จ ากดั 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม 4 โครงการ คือ ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว ไอดีโอ จฬุา-สามย่าน ไอดีโอ สขุมุวิท-พระราม4 
และคิว ประสานมติร บนท าเลศกัยภาพ ใกล้แนวรถไฟฟ้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ชวีิตของคนเมือง 

▪ บริษัทได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกบั บริษัท ย ู ซติี ้ จ ากดั (มหาชน) เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการร่วม
พฒันาโครงการ Smart City และ Technology & Innovation Hub บนที่ดินของโครงการธนาซติี ้ ติดถนนบางนา - 
ตราด เนือ้ที่โครงการมากกวา่ 100 ไร่ ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อพลิกโฉมวงการท่ีอยู่อาศยั
ให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวติของคนเมืองยคุใหม่ได้อยา่งแท้จริง 

เดือนธนัวาคม 

▪ บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบับริษัท มติซุย ฟโูดซงั เอเชยี 
(ไทยแลนด์) จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.)  ในสดัส่วนร้อยละ 74:26  เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
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คอนโดมิเนียม 3 โครงการ ประกอบด้วย ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์ววิ ไอดีโอ จฬุา-สามยา่น และไอดโีอ สขุมุวิท-พระราม
4 

▪ บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบับริษัท มติซุย ฟโูดซงั เอเชยี 
(ไทยแลนด์) จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.)  ในสดัส่วนร้อยละ 51:49  เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โครงการ Somerset Pattaya  

ปี 2561 

เดือนกุมภาพันธ์ 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  จ านวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 3,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชดุที่ 1 ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 
1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ ”BBB” 
แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั และหุ้นกู้ชดุที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 2,500 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 มีอนัดบัความนา่เชื่อถือ ”BBB” แนวโน้ม “Stable” 
จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในสดัส่วนการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชยี วงเวยีนใหญ่ จ ากดั 

เดือนมีนาคม 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ตัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพสงู บนถนนกรุงธนบรีุ ใกล้รถไฟฟ้า BTS 
สถานีวงเวียนใหญ่ เพียง 140 เมตร ใกล้ใจกลางย่านธุรกิจ สาทร-สีลม โดยตวัโครงการถกูออกแบบภายใต้แนวคดิ 
“The Gem of Sathorn” หลบจากทกุความวุ่นวายของเมืองสู่ความร่มร่ืนและเงียบสงบ และ “New Urban Energy” 
ทกุมิติของการออกแบบ ได้ผสานนวตักรรมและธรรมชาติเข้าด้วยกนัอย่างลงตวั 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ยนูิโอ สขุมุวิท 72 เฟส 2 กบัแนวคดิ The Living Wave ที่ออกแบบโครงการ ในสไตล์ Beach 
Club ริมทะเล บนพืน้ท่ีส่วนกลางกว่า 1 ไร่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

เดือนมิถุนายน 

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

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในสดัส่วนการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชยี บางนา ท ูจ ากดั 
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▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซยุ ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในสดัส่วนการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชยี วฒุากาศ จ ากดั 

เดือนกนัยายน 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนกนัยายนและเดือนตลุาคม จ านวน 2 ชดุ มลูค่ารวมทัง้หมด 2,000 ล้านบาท โดย
หุ้นกู้ชดุที่ 1 ชื่อ “หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูค่า
รวม 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอนัดบัความนา่เชื่อถือ ”BB+” แนวโน้ม 
“Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั และหุ้นกู้ชดุที่ 2 ชื่อ “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท 
ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้กอ่นก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูค่า 500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ ”BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัท มิตซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในสดัสว่นการ
ร่วมทนุร้อยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมร่วมกนั 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ 
เอเชยี สทุธิสาร จ ากดั 
 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบักลุ่มบริษทั 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) เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ในแต่ละบริษัท มลูค่ารวมของการเข้า
ลงทนุของทัง้สามรายการ 1,006 ล้านบาท 
 

▪ บริษัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ ไอดีโอ รัชดา-สทุธิสาร บนท าเลศกัยภาพยา่นสทุธิสาร ใกล้รถไฟฟ้า MRT 
สถานีสทุธิสาร เพียง 450 เมตร ตอบโจทย์การใช้ชวีิตของคนเมืองได้อย่างลงตวัที่สดุ และ เอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ บน
ถนนราชพฤกษ์ ห่างจาก BTS วฒุากาศ 470 เมตร ที่มจีดุเด่นเร่ืองพืน้ท่ีส่วนกลางขนาดใหญ่และ facilities ที่ครบครัน 
 

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

เดือนตลุาคม 

▪ บริษัท เอเอช-เอสพีวี 5 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าลงนามใน
สญัญาเชา่ที่ดินกบับริษัท ยี. ไอ. ซี. มาร์เก็ตติง้ จ ากดั เพื่อเช่าทีด่นิซึง่ตัง้อยู่บริเวณถนนพทัยา สาย 2 โดยมีเนือ้ที่รวม
ประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทห้องพกัอาศยั (Serviced Apartment) มี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปีนบัแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุ (ซึง่
ประกอบด้วยค่าเชา่และเงินลงทนุในการพฒันาโครงการ) รวมทัง้สิน้เป็นเงินจ านวนกวา่ 771 ล้านบาท 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสต์พอยท์ คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า BTS บางนา เพียง 250 เมตร ด้วย
ตวัอาคารทนัสมยัและสอดแทรก Green Element ทีโ่ดดเด่นมเีอกลกัษณ์ รายล้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครัน 
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เดือนธนัวาคม 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุและขายหุ้นในบริษัทย่อยให้กบับริษัท มิตซุย ฟโูดะซนั เอเชยี (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 
51:49 ตามล าดบั เพื่อพฒันาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์จ านวน 4 โครงการ ผ่าน 4 บริษัทย่อย ดงันี ้บริษัท เอเอ็ม
เอช รัชดา จ ากดั บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั บริษัท เอเอม็เอช สขุมุวิท 59 จ ากดั และบริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 
จ ากดั รวมมลูค่าการเข้าลงทนุของทัง้ 4 โครงการ 3,173 ล้านบาท 
 

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

 
ปี 2560 

เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ชื่อ “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิเล่ือนการช าระดอกเบีย้ พร้อมกับสะสมดอกเบีย้ค้างช าระไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและ
จ านวนครัง้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ 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 โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือ ”BB+“ 
แนวโน้มอนัดบัความน่าเชื่อถือ “Stable”  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

เดือนเมษายน 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)” มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือ ”BBB” แนวโน้มอนัดบัความน่าเชื่อถือ “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 คดิเป็นมลูค่าเงินลงทนุรวม 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบับริษัท มติซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 51 : 49 เพื่อ
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 3 โครงการผ่าน 3 บริษัทย่อย ดงันี ้(1) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ู
จ ากดั ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดซีี – เจว2ี จ ากดั (2) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั ภายใต้
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ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดซีี เจวี5 จ ากดั และ (3) บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ภายใต้ชื่อบริษัท
เดิมคอื บริษัท เอดซีี – เจว6ี จ ากดั 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นบริุมสิทธ์ิให้แก่นกัลงทนุในโครงการแอชตนั สีลม 

เดือนกนัยายน 

▪ บริษัทเข้าร่วมลงทนุกบับริษัท มติซุย ฟโูดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นการร่วมทนุร้อยละ 74 : 26 เพื่อ
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกนั 2 โครงการผ่าน 2 บริษัทย่อย ดงันี ้(1) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ 
จ ากดั ภายใต้ชื่อบริษัทเดมิคือ บริษัท เอดีซี – เจวี13 จ ากดั (2) บริษัท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั ภายใต้
ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี เจวี8 จ ากดั 

เดือนตลุาคม 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  ชือ่ “หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ของบริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 2,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 โดยมีอนัดบัความนา่เชื่อถือ ”BBB” แนวโน้มอนัดบัความน่าเชื่อถือ “Stable” จากบริษทั 
ทริสเรทติง้ จ ากดั 
 

▪ บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย 3 บริษัท ในชื่อบริษัท เอเอช – เอสพีวี2 จ ากดั บริษัท เอเอช – เอสพีวี3 จ ากดั และ
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ทู จ ากดั เพือ่รองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมี
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย ในชื่อบริษัท เอเอช  – เอสพีวี4 จ ากัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทนุจดทะเบียน 

เดือนธนัวาคม 

▪ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นบริุมสิทธ์ิให้แก่นกัลงทนุในโครงการแอชตนั อโศก-พระราม 9 และไอดีโอ คิว วคิตอร่ี 
มลูค่า 550 และ 240 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี และ 2 ปี 3 เดือน ตามล าดบั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
                     - ไม่มี - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2562 ศนูย์ข้อมลูวิจยั และประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากดั (AREA) ได้
รายงานอุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ านวน  118,975 หน่วย ลดลงร้อยละ 4.9 จากปี 2561 ที่มี
จ านวน 125,118 หน่วย โดยคอนโดมิเนียมมีสดัส่วนสงูที่สดุ เท่ากับ 55.8% ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม
หากคิดเป็นมูลค่าการเปิดโครงการใหม่แล้ว พบว่ามีจ านวน 476,911 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.7 จากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 
565,811 ล้านบาท โดยราคาเฉล่ียต่อหน่วยของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 11.4 อยู่ที่ระดบั 4.008 ล้านบาท 
จากระดบั 4.522 ล้านบาทในปีก่อนหน้า จากการท่ีผู้ประกอบการพฒันาสินค้าระดบัราคาปานกลางเป็นส าคญั  

 

 

 

ทางด้านอุปสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2562 มีจ านวน 99,862 หน่วย ลดลงร้อยละ 17.2 จากปี 2561 โดยส่วนใหญ่
ยอดขายมาจากคอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 54.4 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 28.7 และร้อยละ 
11.0 ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5.9 มาจากที่อยู่อาศยัอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจดัสรร    
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จ านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2562 จ านวน 118,975 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจ านวน 99,862 หน่วย ส่งผลให้อุปทาน
คงเหลือทัง้ตลาด เพิ่มขึน้ 9.6% จากสิน้ปี 2561 ที่มีจ านวน 199,768 หน่วย เป็น 218,881 หน่วย ณ สิน้ปี 2562 โดย
คอนโดมิเนียมมีอปุทานคงเหลือเพิ่มขึน้มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดงันี ้

- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลือมากที่สดุ ที่ระดบั 93,883 หน่วย เพิ่มขึน้ 15.9% จากปีก่อนหน้า  
- ทาวน์เฮ้าส์ มีอปุทานคงเหลือในระดบั 65,510 หน่วย เพิ่มขึน้ 3.6% จากปีก่อนหน้า 
- บ้านเดีย่ว มีอปุทานคงเหลือในระดบั 37,506 หน่วย เพิ่มขึน้ 5.9% จากปีก่อนหน้า 

 

 
อย่างไรกต็ามจากข้อมลูล่าสดุ ณ ธันวาคม 2562 พบว่าจ านวนอปุทานคอนโดมเินียมคงเหลือของโครงการท่ีมีระยะห่างภายใน 
300 เมตร ยงัคงต ่ากวา่อปุทานคงเหลือที่เกินกวา่ 300 เมตร จากรถไฟฟ้า ทัง้ราคาขายทีต่ ่ากวา่ และสงูกวา่ 3 ล้านบาท ซึง่แสดง
ให้เห็นวา่ท าเลที่ตัง้เป็นปัจจยัส าคญัในการขาย  
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ที่มา : ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากดั (AREA) 

 
อนนัดาเป็นผู้น าพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนยีมในประเทศไทย สอดคล้องกบัหลกัการลงทนุของบริษัทท่ีเน้น
พฒันาโครงการใกล้รถไฟฟ้า และหลายหลายแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ประกอบด้วย แบรนด์แอชตนั, ไอดีโอ 
คิว, ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ท่ีมีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร นอกจากนีย้งัมีแบรนด์เอลลิโอ ทีม่ีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-
600 เมตร และแบรนด์ยนูิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า มากกวา่ 600 เมตร นอกจากนีบ้ริษัทยงัพฒันาโครงการแนวราบเพื่อ
รองรับความต้องการของลกูค้าด้วย 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

300เมตร 300เมตร 

ติดรถไฟฟ้า 

ระยะห่างจากรถไฟฟ้า 

~600 เมตร ~600 เมตร 

แนวราบ แนวราบ 
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ศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด 

อนนัดาเป็นผู้น าในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ซึ่งมีหลกัการลงทุนที่เน้นพฒันาโครงการ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ตลอดจนมีแบรนด์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ประกอบด้วยแบรนด์แอชตนั โอดีโอ คิว 
ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร แบรนด์เอลลิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร และแบ
รนด์ยูนิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า มากกว่า 600 เมตร อีกทัง้บริษัทยงัพฒันาโครงการแนวราบเพื่อรองรับความต้องการของ
ลกูค้า 

อนันดายังคงรักษาการเป็นผู้น าในตลาดคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า โดยมีจ านวนยูนิตที่ขายได้ในช่วงปี 2558-2562 และมี
ระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร เป็นจ านวนสงูที่สดุกว่า 8,020 ยนูิต โดยที่อนนัดามีเป้าหมายระยะยาวที่ยงัจะคงรักษา
ความเป็นผู้น าในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และขยายฐานรายได้ในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

อนัดบัหนึ่งในยอดขายคอนโดมิเนียมที่มีระยะหา่งจากรถไฟฟ้าไมเ่กิน 300 เมตร โดยพจิารณาจากจ านวนยนูิตที่ขายได้ในช่วงปี 
2558-2562 

 

ที่มา:  ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ ากดั (AREA) และ Ananda Market 
Intelligence 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้โครงการคอนโดมิเนยีม 
โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยบริษัทและบริษัทในเครือได้พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ แอชตนั ไอดีโอคิว เวนิโอ ไอดีโอโมบิ ไอดีโอ เอลลิโอ และ ยูนิโอ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับสถานี
รถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พกัอาศยั ในส่วนของโครงการบ้านจดัสรรและทาวน์เฮ้าส์ บริษัทและ
บริษัทในเครือได้พฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ เอโทล อาร์เด้น เออร์บานิโอ และยนูิโอ ทาวน์ ด้วยแนวคิดและการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละกลุ่มลกูค้า 
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 บริษัทเน้นรูปแบบธุรกิจที่มีการหมนุเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว  โดยก่อนการซือ้ที่ดิน บริษัทมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ ทัง้ในด้านท าเลที่ตัง้ การตลาด ราคาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์กระแสเงินสดโดยละเอียด เพื่อพิจารณา
เลือกที่ดินที่มีศกัยภาพและสามารถน ามาพฒันาได้ในทนัทีหรือในระยะเวลาอนัใกล้  

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเน้นพฒันานวตักรรมด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ และการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง
คุณภาพให้ดียิ่งขึน้และควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดบัที่ เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ สร้างมลูค่าเพิ่มและตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั ทัง้ยงัมุ่งเน้นพฒันากระบวนการขายและการดแูลลกูค้าหลงั
การขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับลกูค้า โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการดูแลลกูค้าอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ของบริษัทภายใต้ชื่อ “Mr. Smile” เพื่อพัฒนาการบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลกูค้า สะท้อนมายงัผลการประเมินความพอใจจากลกูค้าในปี 2562 ที่อยู่ที่ระดบัร้อยละ 83 ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ร้อยละ 82 

 บริษัทด าเนินงานโดยมีพนัธมิตรหลกัคือกลุ่มบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า
ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2556 กล่าวคือ ได้มีการน านวตักรรมชัน้น ามาใช้ในการ
ออกแบบและการก่อสร้างโครงการของบริษัท ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ต้นทุนลดลง รวมถึงมีดีไซน์ที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีการพัฒนาโครงการร่วมกันทัง้หมด 34 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 
142,400 ล้านบาท 

นอกจากการสร้างแบรนด์ที่ชดัเจนและการสร้างฐานลกูค้าที่แข็งแกร่งภายในประเทศแล้ว บริษัทยงัมีการขยายการ
ขายไปยงัต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่มีก าลงัซือ้สงู เช่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกงไต้หวนั เป็นต้น ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายจากผู้ซือ้ต่างประเทศอยู่ที่กว่า 5,200 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทได้มีการ
ร่วมมือในธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์อีก 1 โครงการ กบัพนัธมิตรหลกั มิตซุย ฟโูดซงั และพนัธมิตรชัน้น าระดบัโลก ดิ แอสคอทท์ 
ลิมิเต็ด ในท าเลศกัยภาพสงูเพื่อสร้างรายได้ประจ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเซอร์วิ ส 
อพาร์ทเม้นท์ ท่ีสร้างรายได้ประจ าอย่างต่อเนื่องให้บริษัทเป็นเป้าหมายระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาทบทวนนโยบายการ
ด าเนินงานและกลยุทธ์ต่างๆอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและปัจจยัท้า
ทายต่างๆทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และได้มีการส่ือความเพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้มีการน านโยบายและกลยุทธ์นัน้ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

 บริษัทเน้นย า้ในเร่ืองวินยัทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทอย่างยัง่ยืน โดยมีนโยบาย
ด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้าของอยู่ในระดบั 1 เท่าในระยะยาว รวมถึงมีการส ารองเงินสดอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และ
แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต  

บริษัทในเครือของอนนัดา ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เฮลิกซ์  จ ากัด 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 
โดยที่บริษัทในเครือทัง้หมด มีการท างานสอดประสานกนั เพื่อสนบัสนนุและขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจของอนนัดาในภาพรวม
ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 
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บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งมัน่ในการรักษาความเป็นผู้น าในการสร้างคอนโดมิเนียมติด
รถไฟฟ้า พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ประจ า บนกรอบ
นโยบายของการรักษาวินยัทางการเงิน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยัง่ยืน พร้อมทัง้ยงัคงมุ่งเน้น
การพ ฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงขับเคล่ือนหลักที่ส าคญัของบริษัท และเน้นย า้การด าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกบัสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดยมีรายละเอียดในแต่
ละกลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

▪ โครงการคอนโดมิเนียม 

บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็น “ค าตอบส าหรับชีวติ
คนเมือง” ที่พกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ที่มีการเดินทางเชื่อมโยงด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง  

บริษัทได้ศกึษาและจ าแนกผลิตภณัฑ์โดยมีปัจจยัตามระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าตัง้แต่ 0-300 เมตร 301-600 เมตร และ 
600 เมตรขึน้ไป และได้มีการสร้างสรรค์แบรนด์โดยศึกษาจากความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะ
เฉพาะตวัในปัจจบุนั 

บริษัทมีแนวคิดในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษัท กล่าวคือ กลุ่ม “Generation C” ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ไม่ได้
จัดแบ่งตามปีเกิด แต่พิจารณาจากรูปแบบการใช้ชีวิตทัง้ด้านการท างานและไลฟ์สไตล์ คนกลุ่มนีม้ีวิถีการใช้ชีวิตที่ผูกติดกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Lifestyle) เชื่อมต่อโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลา ชอบแสวงหาข้อมูลที่สนใจ และชอบแบ่งปัน
เร่ืองราวสาธารณะที่อยู่ในกระแสและเร่ืองราวส่วนตวัผ่านทางอปุกรณ์พกพาทกุรูปแบบ 

นอกจากนี ้คนกลุ่มนีต้้องการประสบความส าเร็จในชีวิต วางเป้าหมายที่ชดัเจน รู้จกัวางแผนด้านการเงิน การท างาน ชอบ
เรียนรู้ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ รักอิสระ การท่องเที่ยว เลือกที่จะสร้างสมดลุในชีวิตในแบบที่เป็นตวัเอง (LIVE WORK PLAY 
BALANCE) 

กลุ่ม GEN C มีคุณสมบตัิที่ประกอบไปด้วย C's ดงันี ้

▪ Convenience: GEN C ชอบความคล่องตวั รวดเร็ว ชอบหาวิธีการเพื่อลดความสิน้เปลืองในส่ิงที่ไม่จ าเป็นในชีวติ มกั
หาวิธีการในการบริหารจดัการชีวิตให้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ มีประโยชน์ขึน้ เพื่อสามารถน าเวลาไปพฒันาศกัยภาพในด้าน
ต่างๆของตวัเองได้อย่างเต็มที่ 

▪ Control: GEN C ถนดัในเร่ืองการบริหารจดัการทัง้ชีวิตส่วนตวั การงาน การเงิน และเวลา มุ่งที่ผลลพัธ์ และรู้จกัเลือก
วิธีการที่ฉลาดที่จะใช้ให้ชีวิตง่ายขึน้ เช่น การเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อประหยดัเวลาในการเดินทาง ควบคุม
เวลา บริหารจดัการตวัเองท าให้สามารถใช้ชีวิตในแบบท่ีเป็นตวัเองได้ 
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▪ Casual: GEN C มีรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบ LIVE-WORK-PLAY Balance สามารถจดัสมดุลในชีวิตได้เป็นอย่างดี 
ทัง้การแสวงหาความส าเร็จในหน้าที่การงานและการผ่อนคลายเพื่อเติมพลังชีวิต และยังสามารถออกแบบชีวิต
ส่วนตวัที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของตนได้อย่างดี 

▪ Cash Smart: GEN C มีความฉลาดในการวางแผนทางการเงิน รู้จกัเลือกใช้จ่ายกบัส่ิงที่ตอบโจทย์กบัไลฟ์สไตล์ของ
ตวัเอง และส่ิงนัน้สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มได้ในอนาคต 

▪ Connect: GEN C จะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์แบบไร้ขีดจ ากดั ทัง้การท างานและการใช้ชีวิต สามารถจดัการชีวิตได้
ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเคร่ืองเดียว และชอบแสวงหาข้อมูลและแชร์เร่ืองราวที่บอกความเป็นตัวตนผ่านทาง Social 
Network 

▪ Creativity: GEN C ชอบความแตกต่าง หลงใหลในความสร้างสรรค์ พลงังานที่มีจะถูกน ามาพฒันาและสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ สนใจเร่ืองศิลปะ ความงามและเทคโนโลยี มกัจะเสพงานศิลปะที่สวยงามเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ แต่ก็
พร้อมที่จะศึกษาค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพฒันารูปแบบหรือวิถีชีวิตให้ดีขึน้ 
 

Generation C 

 
 

ยุทธศาสตร์ของอนันดา 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์คอนโดมิเนียมของอนันดา 

โครงการคอนโดมิเนียมของอนนัดาแบ่งได้เป็นหลายระดบั โดยแต่ละแบรนด์มีจดุเด่นที่แตกต่างกนั ตอบความต้องการของ
ผู้อยู่อาศยัเฉพาะกลุ่ม ทัง้ความสนใจ รสนิยมและก าลงัซือ้ ครอบคลมุตัง้แต่โครงการท่ีราคาจบัต้องได้ส าหรับบคุคลทัว่ไป จนถึง
ที่อยู่อาศยัอนัเป็นท่ีสดุแห่งความหรูหราส าหรับบคุคลเฉพาะกลุ่ม 

แบรนด์ต่างๆ ของอนนัดา แบ่งระดบัตาม Segmentation ที่สะท้อนถึงคุณภาพของตวัโครงการ โดยเรียงตามล าดบัตัง้แต่ 
LUXURY ที่มีความหรูหราพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกในตัวโครงการที่ตอบรสนิยมการใช้ชีวิต ไปจนไปถึงระดับ SUPER 
VALUE-RANGE ที่ผู้อยู่อาศยัสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่คุ้มค่า เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของการอยู่อาศยัได้
อย่างครบถ้วนทกุช่วงของชีวิต โดยแบรนด์ของอนนัดาสามารถแบ่งได้ดงันี ้

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ แบรนด์คอนโดมิเนียม 

LUXURY  
HIGH-END 

 
PREMIUM VALUE 

 
UP-SCALE 

 
MID-RANGE 

 
LOW-RANGE 

 
SUPER VALUE-RANGE  

 ในปี 2562 บริษัทได้เปิดตวัโครงการคอนโดมเินียม 4 โครงการดงันี ้

 

1. คิว ประสานมติร 
THE LIMITED MUST OWN 
สู่พืน้ที่กว้าง ณ ใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยความสงบเงียบ
และเป็นส่วนตัว ให้คุณและครอบครัวได้คืนห้วงเวลาแห่ง
ความสขุและอบอุ่น เพียง 120 เมตร สู่ มศว. ประสานมิตรและ
สถานศึกษาชัน้น า พร้อมเชื่อมต่อสู่แหล่งธุรกิจ และศูนย์การค้า
ย่านสุขุมวิทได้อย่างสะดวก สะท้อนบทสรุปแห่งความส าเร็จ
ตัง้แต่ก้าวแรกของครอบครัวคุณด้วยวิถีแห่งการอยู่อาศยัที่ตอบ
โจทย์การใช้ชีวิตที่มากกว่า 
รายละเอียดโครงการ: ห้องชดุพกัอาศยัสงู 7 ชัน้ (และชัน้ใต้
ดิน 2 ชัน้) 76 ยนูิต 
เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2562 
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2. ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน 
CULTIVATED FOR YOU 
รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตจุฬา ด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก
ตลอด 24 ชั่วโมงทัง้ Co-Working Space ให้คุณ และเพื่อนได้
นั่งอ่านหนังสือ หรือท างานกลุ่มด้วยกันรวมแล้วกว่า 1 ,500 
ตารางเมตร และฟิตเนส 24 ชัว่โมง เชื่อมต่อสู่การออกก าลงักาย
ได้ทุกเวลา พร้อมเชื่อมต่อกับธรรมชาติตลอดทัง้โครงการเพื่อ
การพกัผ่อนที่สมบรูณ์แบบ 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั High-Rise 2 
อาคาร: อาคาร A สงู 34 ชัน้ อาคาร B สงู 35 ชัน้ รวม 773 ยนูิต 
เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2562 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 400 เมตร จากสถานี MRT 
สามย่าน 

 

3. ไอดีโอ สุขุมวิท – พระราม 4 
SPACE FOR ALL AGE 
ตอบโจทย์การอยู่อาศัยส าหรับทุกช่วงวัย ทัง้จาก Wellness 
Facilities เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดี รู้สกึถึง ความร่มร่ืนของธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงความเป็นมิตร กบัส่ิงแวดล้อม ตัง้อยู่บนท าเล ที่เป็น
จุดบรรจบของถนนสุขุมวิทและพระราม 4 ให้คุณสลับโหมดสู่
ความเป็นเมืองได้ทกุเมื่อ ทกุเวลา 
รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย High-Rise 1 
อาคาร สงู 32 ชัน้ รวม 642 ยนูิต 
เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2562 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 350 เมตร จากสถานี BTS  
พระโขนง 

 

4. ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอร์วิว 
AQUATIC RECHARGE 
ชีวิตทุกด้านชาร์จได้เต็ม คอนโดวิวแม่น า้เจ้าพระยา ที่ออกแบบ
มาเพื่อเติมพลัง ให้ชีวิตเมืองในทุกๆ ด้าน ลงตัวทุกการใช้ชีวิต 
ทัง้ยังเชื่อมต่อทุกการเดินทาง ทัง้รถไฟฟ้า ท่าเรือโดยสารและ
ทางด่วน รวมไปถึง Facility ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ตอบโจทย์ทุก
ไลฟ์สไตล์ เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตเมืองก้าวไปข้างหน้า เหมือนกับ
สายน า้ที่คอยเติมพลงัให้ชีวิตไม่มีวนัหมดไฟ 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั High-Rise 1 
อาคาร สงู 38 ชัน้ รวม 1,421 ยนูติ 
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เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2562 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 295 เมตร จากสถานี MRT  
บางพลดั 

 

การร่วมทนุกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ 

ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามข้อตกลงเพื่อการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่ที่สดุรายหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อร่วมกนัพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยความตัง้ใจในการน าความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใหม่ๆ มาด าเนินธุรกิจร่วมกนั อนัน ามาซึง่การยกระดบัอสงัหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดบัสากล 

โดย ในปี 2562 บริษัทและมิตซยุ ฟโูดซงั มีการลงนามพฒันาโครงการคอนโดมเินียมร่วมกนั 3 โครงการ ประกอบด้วย ไอดี
โอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว ไอดีโอ จฬุา-สามยา่น และไอดีโอ สขุมุวิท-พระราม4 

นอกจากนี ้ยงัมกีารลงนามในการพฒันาธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ร่วมกนัอีก 1 โครงการ คือ SOMERSET PATTAYA 
ท าให้ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทและมิตซุย ฟโูดซงั มกีารพฒันาโครงการร่วมกนัทัง้หมด 34 โครงการ คิดเป็นมลูคา่รวม 142,400 
ล้านบาท 

▪ โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ 

บริษัทได้พัฒนาโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และความต้องการในทุกกลุ่มลูกค้าด้วยราคาขาย
ครอบคลุมตัง้แต่ 2.5 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาทต่อหลัง ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ อาร์เด้น เอโทล เออร์บานิโอ และยูนิโอ
ทาวน์  

ในปี 2556 บริษัทได้เปิดตวักลุ่มโครงการแนวราบภายใต้แบรนด ์ “เอโทล” (Atoll) เป็นกลุ่มแรก มุ่งเน้นการพกัผ่อน
ส าหรับผู้อยู่อาศยั ด้วยคลบัเฮ้าส์ขนาดใหญ่และส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาท ถงึ 
5 ล้านบาทต่อหลงั 

 ในปี 2558 บริษัทเปิดตวัแบรนด์ “อาร์เด้น” (Arden) เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ตัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพในกรุงเทพฯ โดย
มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านบาท ถึง 18 ล้านบาท 

 ในปี 2560 บริษัทได้พฒันาโครงการแนวราบระดบั Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อาร์เทล” (Artale) ราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 
17 ล้านบาทและ 30 ล้านบาท และยงัได้เปิดตวัโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “แอริ” (Airi) ที่มีราคาเร่ิมต้นอยู่ที่ 11 ล้านบาท 
และในปีเดียวกันนัน้ บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนันดา ได้พัฒนาโครงการแนวราบกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็น
โครงการทาวน์เฮ้าส์ในราคาคุ้มค่าภายใต้แบรนด์ “ยนูิโอ ทาวน์” (Unio Town) มีราคาเร่ิมต้นประมาณ 2.5 ล้านบาท 

 ในปี 2562 บริษัท ได้เปิดตวัแบรนด์ “เออร์บานิโอ” (Urbanio) โครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ ซึ่งโครงการแรกตัง้อยู่
บนท าเลศกัยภาพ วิภาวดี-แจ้งวฒันะ ราคาเร่ิมต้นอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท  

 ในการพฒันาโครงการบ้านจดัสรร บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ในการเป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างหลักของโครงการ เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนผู้ รับเหมาและลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง
ผู้ รับเหมาภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
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 โครงการแนวราบของบริษัทสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ได้ดงัต่อไปนี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ แบรนด์โครงการแนวราบ 

LUXURY 
 

HIGH-END 

 
MID-SCALE 

 
 

ในปี 2562 บริษัทได้มีการเปิดตวัโครงการแนวราบ 2 โครงการ ดงันี ้

 

1. ยูนิโอ ทาวน์ ประชาอทุศิ 76 
มากกวา่ความคุ้มคา่ ดื่มด ่ารสชาติธรรมชาติและความงดงาม ดีไซน์
ร่วมสมยัสไตล์ Modern Loft เท่ แต่เรียบง่าย สร้างฟังชัน่ก์เพื่อรองรับ
การใช้งานทกุคนในบ้าน สร้างวนัเวลาดีๆ ให้มคีวามสขุแบบไม่สิน้สดุ 

พืน้ที่โครงการ: 36-3-61.9 ไร่ 
เปิดโครงการ: พฤษภาคม 2562 

 

2. เออร์บานิโอ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ 

เพราะแต่ละมมุมองมีความต่าง เราจึงใส่ใจในรายละเอียด เพื่อสร้าง
ตวัตนในส่ิงที่ใช่และตอบความหมายของค าว่า ใกล้ คุ้ม ครบ ในแบบ
ที่ เป็นคุณ จากแนวคิด URBAN DESIGN ที่สร้างงานออกแบบที่
ผสมผสานความลงตัวของทุกส่ิงเข้าไว้ด้วยกัน ทัง้ความงามร่วมกับ
ประโยชน์ใช้สอย ทัง้ความหรูหราบนความเรียบง่าย ทัง้ท าเลที่ดีแต่คง
ความส่วนตวั ตอบโจทย์ทกุความต่างกบัทกุ LIFESTYLE 

พืน้ที่โครงการ: 22-2-46.5 ไร่ 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2562 

 

▪ การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดา ก่อตัง้ในปี 2556 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ด้วยแนวคิดที่ทางอนนัดาต้องการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง  และลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง
บริษัทรับเหมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว โดยอนนัดาได้แต่งตัง้เฮลิกซ์เป็นผู้ รับเหมาหลกัในการด าเนินการก่อสร้างโครงการ
คอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบของบริษัท ทัง้นี ้เฮลิกซ์ยงัมีเป้าหมายระยะยาวในการรับงานก่อสร้างโครงการของอนนัดา
ให้เป็นร้อยละ 30 ของโครงการทัง้หมดอีกด้วย เฮลิกซ์ได้ช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน อีกทัง้ยงัท าให้บริษัทสามารถบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึน้
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ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมีคุณภาพระดับสากล ส่งมอบผลงานคุณภาพอย่างตรงเวลา เพื่อตอบสนองและสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าและทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

ในปี 2562 มีโครงการของอนนัดาที่เฮลิกซ์ด าเนินการก่อสร้าง เชน่ ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 ไอดีโอ โม
บิ สขุมุวิท 40 เป็นต้น 

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

▪ บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากัด  

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

การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จ ากดัอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านัน้ แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ ให้บริการด้านตวัแทน
ซือ้ขายคอนโดมิเนียมชัน้น าซึง่มคีวามเชี่ยวชาญในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้หรือติดสถานีขนส่งมวลชน 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 ากัด (มหาชน) เดอะเวิร์คส์ให้บริการด้านการบริหารโครงการหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด
เรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยด าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกว่าผู้พกัอาศยัในอาคารชุดจะจดัตัง้นิติบุคคลแล้ว
เสร็จ เดอะเวิร์คส์มุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานการให้บริการระดบัสงูแก่ลกูค้าของบริษัท ส่งมอบการบริการท่ีมีคณุภาพ ให้ผู้อยู่
อาศยัได้รับความสะดวกสบายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจอย่างสงูสดุ 

นอกจากนี ้เดอะเวิร์คส์และดิเอเจ้นท์ยงัท างานประสานกัน โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชดุในตลาดรอง 
จะเลือกใช้บริการผู้บริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกับขัน้ตอนการขาย การท าหน้าที่บริหาร
จดัการโครงการของเดอะเวร์ิคส์จึงมีส่วนชว่ยในการแนะน าการให้บริการของดเิอเจ้นท์ ให้กบับคุคลที่สนใจใช้บริการของตวัแทน
ซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

▪ บริษัท พีระเซอร์กติ วนั จ ากดั/ บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั/ บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 

ในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท พีระเซอร์กิต วนั จ ากัด และบริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการเช่า
สนามแข่งรถ ภายใต้ชื่อสนามแข่งรถ “พีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” และให้บริการเช่าสนามแข่ งขันรถโกคาร์ท ในนาม
สนามแข่งรถโกคาร์ท “พีระ คาร์ท” ตามล าดบั ซึง่ทัง้สองสนามตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบรีุ นอกจากนัน้ บริษัทยงัลงทนุใน บริษัท พีระ 
อาร์ที คาร์ท จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจขายชิน้ส่วนยานยนต์และอะไหล่ เพื่อสนบัสนนุการแข่งรถและการแข่งโกคาร์ทของพีระเซอร์กิ
ตวนั และพีระคาร์ท 
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▪ บริษัท บลู เด็ค จ ากัด 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ออกก าลงักายแก่สมาชิกและบุคคล
ทัว่ไปภายใต้ชื่อ “บลเูด็ค สปอรต์คลบั”  ตัง้อยู่ในซอยกิ่งแก้ว 19 จงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้ยงัประกอบธุรกิจร้านอาหารอิตาเลียน 
“แบคโค่” ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีสปอร์ตคลบัอีกด้วย ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั ได้หยดุด าเนินธุรกิจ 

 

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีรายได้หลกัมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รายได้จากการบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์และค่านายหน้า 
นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีรายได้อื่นๆ ซึง่รวมถึง รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
การจดัหาที่ดิน และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ตารางแสดงรายได้ดงัต่อไปนี ้

 

หมายเหต ุ(1)   รายได้อื่นๆ รวมถงึ รายได้จากการให้บริการงานกอ่สร้าง ค่าเชา่ บริการ การขายอาหารและเคร่ืองดื่ม การจดัหา 
 ที่ดิน และรายได้อื่นๆ 

 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (งบการเงนิรวม) 
ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
  รายได้           
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,847.40 52.7 5,904.7 55.9 8,931.9 69.0 
รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า 1,879.8 20.4 2,079.7 19.7 2,060.7 15.9 
รายได้อื่นๆ (1) 2,476.2 26.9 2,570.4 24.4 1,957.6 15.1 
รวมรายได้ 9,203.4 100.0 10,554.8 100.0 12,950.2 100.0 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 
ปัจจยัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีดงัต่อไปนี ้

1. ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ  และสถานการณ์ต่างๆ 

การเปล่ียนแปลงและความผนัผวนทางเศรษฐกิจซึง่ได้รับผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ ความไม่สมดลุของอุป
สงค์และอุปทาน การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบและข้อบงัคบั แนวโน้มการพฒันาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยความเส่ียงหลักที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนความคาดหวังของนกั
ลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเพิ่มมากขึน้  

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคัญต่อความเส่ียงดงักล่าว จึงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม โดย
บริษัทได้มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงแผนรองรับการ
เปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น พิจารณาความ
เหมาะสมของการเปิดโครงการใหม่ การซือ้ที่ดินส าหรับการพฒันาโครงการในอนาคต การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้อยู่
ระดับที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์เป็นประจ า โดยเปรียบเทียบข้อมูลจาก
สถาบนัและแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาปรับกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบั
สภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

2. ความเส่ียงจากการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบนัการเงินท่ีมีความเข้มงวดมากขึน้ 

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะหนีสิ้นภาคครัวเรือนของประเทศอยู่ในระดับสูง ตลอดจนผลจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจาณาและอนุมัติ
สินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) และสินเชื่อส าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) มากขึน้ 

ส าหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) อาจส่งผลกระทบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกนัความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึน้ด้วยการสร้างความน่าเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยอ้างอิงผลการด าเนินการที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท การบริหารสัดส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นไม่เกิน 2 : 1 เท่า เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้มี
ประสิทธิภาพและมีต้นทนุทางการเงินที่เหมาะสม และบริษัทมีเงินทนุและวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอส าหรับการขยายตวัทางธุรกิจ 
ตลอดจนมีสถาบนัการเงินท่ีเป็นพนัธมิตรที่พร้อมให้การสนบัสนนุสินเชื่อส าหรับการพฒันาโครงการของบริษัท  

ในส่วนของสินเชื่อส าหรับผู้บริโภค (Post-Finance) อาจได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนุมตัิสินเชื่อมากขึน้ ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากลกูค้าที่ซือ้เพื่ออยู่อาศยัจ าเป็นต้องอาศยัการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ 
หลกัเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาสินเชื่อของสถาบนัการเงิน เป็นปัจจยัส าคญัที่หลีกเล่ียงไม่ได้  ทัง้นี ้สดัส่วนการปฏิเสธสินเชื่อ
ให้กับลูกค้ารายย่อย ส าหรับการซือ้อสังหาริมทรัพย์ มีอัตราส่วนเพิ่มขึน้  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงวางแผน
บริหารความเส่ียงการเตรียมความพร้อมให้แก่ลกูค้าในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงนิก่อนครบก าหนดการโอนล่วงหน้า- โดย
บริษัทได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 
สนบัสนนุให้ลกูค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว ทัง้นี ้บริษัทยงัได้ก าหนดกระบวนการในการน าห้องชดุจากการถกูปฏิเสธสินเชื่อ
ดงักล่าวกลบัมาขายใหม่ให้กบัลกูค้าที่ยงัคงมีความต้องการห้องชดุของโครงการต่อไป 
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3. ความเส่ียงที่เกดิจากการแขง่ขนัของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ปัจจุบนัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการแข่งขนัที่สงูขึน้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่มมากขึน้ การ
เปิดตวัโครงการใหม่อย่างตอ่เนื่อง ซึง่ส่งผลให้อปุทานของอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ นอกจากนีผู้้ประกอบการแต่ละราย ต่างใช้กล
ยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และการแข่งขนัด้านราคา ตลอดจนการสร้างและการน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากที่สดุ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและการรับรู้รายได้ของบริษัท 

ด้วยชื่อเสียงของบริษัทซึ่งเป็นผู้ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่อยู่อาศยัในท าเลที่มีการเดินทาง
สะดวกและช่วยลดเวลาในการเดินทาง ท าให้โครงการของบริษัทยงัคงเป็นท่ีต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ นอกจากนี ้บริษัทมีการ
ทบทวนแผนการพฒันาโครงการให้เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและการแข่งขนั รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาด การ
จดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และการวางแผนการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั  
และเพื่อบริหารยอดขายให้มีประสิทธิภาพ เช่น แผนการขยายช่องทางการขายใหม่ ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ แผนการพฒันา
คุณภาพของโครงการอาคารสงูและโครงการแนวราบ รวมทัง้ บริษัทยงัคงพฒันาการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย  

4. ความเส่ียงจากอปุทานในตลาดอสงัหาริมทรัพย์มมีากกว่าอปุสงค์ 

ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ จ านวนยูนิตจะถูกก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจาก
ข้อมลูของการขายและการตลาดที่ได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีความ
ผนัผวนและหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ท าให้การอนมุตัิสินเชื่อจากสถาบนั
การเงินมีความเข้มงวดมากขึน้  ส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ และมีจ านวนยนูิตที่สร้างเสร็จเหลือขายใน
บางขณะเพิ่มมากขึน้ 

ส าหรับโครงการอาคารชดุพกัอาศยั บริษัทมีแนวทางการลดความเส่ียง โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการท่ีอยู่ใกล้แนวสถานีขนส่ง
มวลชนระบบรางโดยเฉพาะพืน้ที่ที่อยู่ในท าเลใจกลางกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นท าเลที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด 
นอกจากนีบ้ริษัทได้ท าวิจยัเชิงลึก เพื่อพฒันารูปแบบของโครงการอาคารชุดพกัอาศยัให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลกั  และเน้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะนัน้ เพื่อกระตุ้นการ
ตดัสินใจซือ้ของกลุ่มลกูค้าอีกด้วย  

ส าหรับโครงการแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์  บริษัทจะท าการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การ
บริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ หากยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ บริษัทสามารถปรับแผนงานการก่อสร้าง
ได้อย่างทนัท่วงทีหรือในกรณีที่พฤติกรรมของกลุ่มลกูค้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั บริษัทจะสามารถปรับรูปแบบบ้าน
ให้เหมาะกบัวิถีการด าเนินชีวิตที่เปล่ียนไปได้   

5. ความเส่ียงจากการจดัหาที่ดินเพือ่พฒันาโครงการในอนาคต 

เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการตามแนวสถานี
ขนส่งมวลชนระบบรางโดยฉพาะพืน้ที่ที่อยู่ในท าเลใจกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการ
พัฒนาโครงการในบริเวณดังกล่าวสูง ท าให้เกิดการแข่งขนัในการซือ้ที่ดินของผู้ประกอบการแต่ ละราย ประกอบกับบริษัทมี
นโยบายการไม่ถือครองที่ดินเปล่าก่อนการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการ อาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีความเส่ียงจากการจดัหาและ
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จดัซือ้ที่ดินในท าเลที่ไม่เป็นตามแผนธุรกิจ หรือมีความเส่ียงจากการจดัหาและจดัซือ้ที่ดินที่มีราคาแพง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
แผนธุรกิจและต้นทนุการพฒันาโครงการและอาจท าให้ไม่สามารถพฒันาโครงการเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทนุเป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุของบริษัท 

เพื่อลดปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว บริษัทมีการวางแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า  พร้อมทัง้ก าหนดแผนการซือ้ที่ดินให้
สอดคล้องกบัแผนธุรกิจและสภาพคล่อง โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุพฒันาโครงการอย่างรอบคอบ นอกจากนีบ้ริษทั
มีกระบวนการที่รัดกุมและโปร่งใสก่อนการตัดสินใจซือ้ที่ดินโดยพิจารณาข้อมูลการตลาด คู่แข่ง ราคาที่ดินเทียบกับราคา
ประเมินของราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาท าเลและราคาที่เหมาะสม
กับนายหน้าที่เป็นพนัธมิตรกับบริษัท ท าให้สามารถลดความเส่ียงอนัเนื่องจากการไม่สามารถจดัหาที่ดินในท าเลและราคาที่
สอดคล้องกบัแผนงานทางธุรกิจของบริษัทได้  

บริษัทได้ด าเนินการป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับข้อก าหนดทางด้านกฏหมาย และข้อบังคับในการซือ้ที่ดินโดยการ
ตรวจสอบกฏหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทัง้กฏหมาย 
ข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึง่มีผลต่อการพฒันาโครงการ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการออกส ารวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนที่เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน รวมถึงการรังวดัสอบเขต หรือ
หากมีข้อสงสยัในประเด็นเร่ืองความกว้างเขตทาง ความเป็นสาธารณะ ประเด็นระเบียบ ข้อห้าม ของทางราชการ ผังเมือง แนว
เวนคืนท่ีดิน การเชื่อมทาง หรือประเด็นอื่นๆ บริษัทมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอค ารับรองจากหน่วยราชการต่างๆ 
และจดัจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินราคาที่ดิน 

นอกจากนีก้ระบวนการสรรหาและจดัซือ้ที่ดิน จะด าเนินการผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูที่
มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ดินและการพัฒนาธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและข้อก าหนดของราชการ และด้านบริหาร
ความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทสามารถซือ้ที่ดินที่อยู่ในท าเลและราคาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสามารถสร้างรายได้ตามแผน
ธุรกิจตามที่บริษัทก าหนดไว้ได้ 

6. ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิตามกฏหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

การด าเนินงานในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต้องปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องหลายฉบบั เช่น 
กฏหมายผังเมือง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด เป็นต้น ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีข้อก าหนดที่
ซับซ้อนและมีโอกาสที่จะเปล่ียนแปลง  บริษัทจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่กฏหมาย
ก าหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน ระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการ และแผนการด าเนินงานของบริษัท  

เพื่อลดความเส่ียงจากกฏหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทให้ความส าคญัในการ
ปฏิบัติตามกฏหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้นีก้่อนเร่ิมการพัฒนาโครงการบริษัทจะตรวจสอบข้อจ ากัดทางกฏหมายที่
เก่ียวข้องด้วยความระมัดระวัง นอกจากนีบ้ริษัทมีการจัดตัง้คณะท างานเพื่อดูแลความสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัรวมทัง้ที่จะประกาศใช้ในอนาคตอนัใกล้ อย่างรอบคอบ  
 
 
 
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 24  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

7. ความเส่ียงจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ล่าช้าจากแผนงานท่ีก าหนดไว้  
 
7.1 ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชนรอบข้าง 

 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดพักอาศัยเป็นการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมรวมถึงชมุชนข้างเคียง หากไม่มีกระบวนการในการบริหารจดัการและปฏิบตัิตามมาตรการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างเพียงพอและเคร่งครัดอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน น าไปสู่การฟ้องร้องด าเนินคดี จนถึงการใช้
ค าสั่งศาลในการระงับการก่อสร้างฉุกเฉิน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานและการท าธุรกิจของบริษัท รวมถึง
ภาพลกัษณ์ขององค์กร   

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวบริษัทได้จัดตัง้ทีมงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ในกรณีชุมชนข้างเคียงได้รับ
ผลกระทบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการบริหารความสมัพนัธ์กับชุมชนโดยรอบ ทัง้ระหว่างก่อสร้างและหลงัส่งมอบ 
รวมถึงพิจารณาหลีกเล่ียงท าเลที่ตัง้ของโครงการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอ่อนไหวตัง้แต่กระบวนการการจดัหาและจดัซือ้ที่ดิน 

7.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือ 

ปัญหาการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์   ซึ่งบริษัทมีโครงการ
ระหว่างก่อสร้างหลายโครงการ จึงอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้  ซึ่งหากบริษัทไม่
สามารถจดัหาผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าด าเนินงานในโครงการของบริษัทได้อาจท าให้งานก่อสร้างของ
บริษัทล่าช้า หรือไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้ ท าให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิบ้านและห้องชุดให้แก่ผู้ซือ้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

บริษัทลดความเส่ียงดงักล่าว ด้วยการปรับเปล่ียนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจากระบบก่อสร้างเดิม มาเป็นการก่อสร้างด้วยระบบ
ชิน้ส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast) ท าให้ก่อสร้างได้เร็วขึน้และสามารถลดการใช้แรงงาน นอกจากนัน้ บริษัทยังคงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ รับเหมา (หรือกลุ่มพันธมิตร KAIZEN) ในการวางแผนและบริหารโครงการร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและส่งมอบงานได้ทนัตามก าหนด  

8. ความเส่ียงจากการลงทนุในธุรกิจใหม่  

จากการเปล่ียนแปลงในด้านนวตักรรม เทคโนโลยี ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต และด้วยกล
ยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต ส่งผลให้บริษัทจ าเป็นต้องแสวงหาโอกาส
ทางการลงทุนใหม่ๆ หากตัดสินใจที่จะลงทุนในโอกาสทางธุรกิจแล้ว การลงทุนดังกล่าวอาจต้องการเงินลงทุนจ านวนมาก
เพื่อท่ีจะพฒันาธุรกิจใหม่ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นอาจเผชิญกบัความเส่ียงในด้านผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจใหม่ 

เพื่อให้มัน่ใจว่า ธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูค่ารวมให้กบับริษัทไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการลงทนุ ตลอดจน
มีความสามารถในเพิ่มมลูค่า และ/หรือผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทมีการก าหนดกระบวนการพิจารณาการ
ลงทุนตามขัน้ตอน มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น การลงทุนต้องสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท การประเมินความเส่ียงของโครงการ 
รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินงานของการลงทุน และเฝา้ระวงัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆที่อาจจะท าให้ผลตอบแทน
จากการลงทนุไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1   สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

1.  ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 20,411 ล้านบาท และมีรายละเอียดดงันี ้

 มูลค่า (ล้านบาท) 

ต้นทุนท่ีดิน 17,706 

งานระหว่างก่อสร้าง 12,458 

ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการและค่าท่ีปรึกษา 572 

ต้นทุนการกู้ยืม 1.217 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม (11,023) 

หกั: สว่นที่โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (34) 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (452) 

หกัปรับลดเป็นมลูค่าสทุธิ (33) 

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,411 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์คงเหลือสทุธิตามบญัชีในโครงการเพื่อขาย 
ดงันี ้

ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

1 ไอดีโอ โมบิ  
วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ อาคารชดุพกัอาศยั 351.75 

ANAN 

 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 

2 สขุมุวิท 31 อาคารชดุพกัอาศยั 522.42 

3 แอชตนั เรสซิเดนซ์ 41 อาคารชดุพกัอาศยั 895.59 

4 แอริ พระราม 5 - ราชพฤกษ์  โครงการบ้านจดัสรร 222.54 

5 อาร์เทล พฒันาการ โครงการบ้านจดัสรร 212.04 

6 เอโทล วงแหวน-ล าลกูกา โครงการบ้านจดัสรร 341.23 ไม่มีภาระผกูพนั 

7 Cream Bridge โครงการบ้านจดัสรร 302.75 

ไม่มีภาระผกูพนั 
8 อาร์เทล เกษตร-นวมินทร์  โครงการบ้านจดัสรร 941.49 

9 แอริ พระราม 2 โครงการบ้านจดัสรร 460.49 

10 แอริ แจ้งวฒันะ โครงการบ้านจดัสรร 469.22 

11 ยนูิโอ สขุมุวิท 72  อาคารชดุพกัอาศยั 311.41 Helix จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 
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ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ ภาระผูกพัน 

12 เวนิโอ สขุมุวิท10 อาคารชดุพกัอาศยั 120.47 ไม่มีภาระผกูพนั 

13 ยนูิโอ เอช ติวานนท์ อาคารชดุพกัอาศยั 418.99 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

14 ยนูิโอ รามค าแหง-เสรีไทย อาคารชดุพกัอาศยั 258.24 

15 ยนูิโอ ทาวน์ ล าลกูกา- 
คลอง 4 โครงการบ้านจดัสรร 426.62 

16 ยนูิโอ ทาวน์  ศรีนครินทร์-
บางนา โครงการบ้านจดัสรร 389.65 

17 ยนูิโอ ทาวน์  ยนูิโอ ทาวน์  
เพชรเกษม 110 โครงการบ้านจดัสรร 192.92 

18 ยนูิโอ ทาวน์  สวนหลวง 
พฒันาการ โครงการบ้านจดัสรร 282.24 

19 ยนูิโอ ทาวน์  สขุสวสัดิ ์ โครงการบ้านจดัสรร 435.35 

20 ยนูิโอ ทาวน์  ประชาอทุิศ 
76 โครงการบ้านจดัสรร 642.56 

21 ยนูิโอ ทาวน์  แจ้งวฒันะ โครงการบ้านจดัสรร 672.41 

22 เอโทล บาหลี บีช โครงการบ้านจดัสรร 297.53 ADO, BN ไม่มีภาระผกูพนั 

23 ADC-JV7 อาคารชดุพกัอาศยั 946.15 ADC-JV7 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 24 ADC-JV10 อาคารชดุพกัอาศยั 1,546.71 ADC-JV10 

25 ADC-JV20 อาคารชดุพกัอาศยั 1,389.28 ADC-JV20 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั 
การเงิน 26 ADC-JV21 อาคารชดุพกัอาศยั 477.87 ADC-JV21 

27 ADC-JV23 อาคารชดุพกัอาศยั 1,093.50 ADC-JV23  

28 ADC-JV26 อาคารชดุพกัอาศยั 1,685.53 ADC-JV26 จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั 

29 ADC-JV27 อาคารชดุพกัอาศยั 2,237.20 ADC-JV27 การเงิน 

30 ADC-JV28 อาคารชดุพกัอาศยั 1,866.85 ADC-JV28  

รวม 20,411  

 
2. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

 

 
ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  
(ล้านบาท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

อาคารส านกังานให้เช่า 684.68 (90.49) (18.34) 575.85 

รวม 684.68 (90.40) (18.34) 575.85 

 

3. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ. วนัที ่31 ธันวาคม 2562  มีดงันี ้

 กรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดนิ บริษัทและบริษัทย่อย 504.95 ไม่มี 

อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง บริษัทและบริษัทย่อย 302.73 ไม่มี 
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 กรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

อปุกรณ์ บริษัทและบริษัทย่อย 63.50 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัทและบริษัทย่อย 92.12 ไม่มี 

ยานพาหนะ สถาบนัการเงิน 11.47 เช่าซือ้รถยนต์และรถตู้   

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้และก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อย 4.35 ไม่มี 

รวม 979.12  

 
4. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  (ล้านบาท) 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 309.29 

ค่าสิทธิรอตดับญัช ี - 

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ 137.88 

รวม 447.17 

 
5. เคร่ืองหมายบริการท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

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

2 
 บริษัท 36 

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

3 
 บริษัท 36 

4 

 บริษัท 36 

5 
 บริษัท 36 

6 

 บริษัท 36 14 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 70 
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ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

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 

19 
 บริษัท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 
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ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

20 
 

บริษัท เฮลิกซ์ 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 าพวกสินค้าตามพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- สินค้าจ าพวกท่ี 36 หมายถึง บริการจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
- สินค้าจ าพวกท่ี 37 หมายถึง บริการรับเหมาก่อสร้าง 

- สินค้าจ าพวกท่ี 40 หมายถึง บริการสโมสรออกก าลงักายสถานบริการด้านกีฬา 

- สินค้าจ าพวกท่ี 41 หมายถึง บริการ สนามกีฬา สนามบริการด้านกีฬา 

4.2   เงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการลงทนุ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
• ธุรกิจหลกั หมายถึง ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เช่น 

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

• บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่
สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ที่มีศกัยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

• บริษัทจะส่งตวัแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่าว จ านวนกรรมการที่ส่งเข้าเป็น จะ
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้น  หรือหากไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยมี
เหตผุลอนัสมควร 

• บริษัทจะลงทนุในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัทัง้หมดรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะ
บริษัท 

• การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึ งการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจดัการจะต้องน าเสนอแผนงาน 
5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการ
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พิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องการความเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะต้อง
ด าเนินการจดัหาจดัจ้างมาให้ 

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

บริษัทจะเปิดเผยการลงทนุในธุรกิจใดๆ ทัง้ในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกัหรือไม่ใช่ธุรกิจหลกั ซึง่รวมถึงการจดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่า
ระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ใดๆ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั โดยระบุ
ถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองความเส่ียงที่เก่ียวข้อง มูลค่าเงิน
ลงทุน และสดัส่วนเงินลงทุนต่อทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วของบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่จดัส่งให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 

 

 
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ที่มีจ านวน
สงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 
ชื่อบริษัท : 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  
มลูค่าหุ้น : หุ้นละ 0.10 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5)  
  ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 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 
เว็บไซต ์ : www.ananda.co.th  
 
บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ    

▪ นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 
 บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 

เลขที่ 93  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ  
เขตราษฎร์บรูณะกรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1994 

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



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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▪ 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 

ธนาคารกสิกรไทย 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 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90 

1. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
2. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ  
3. นางกิง่กาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496 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 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222 

 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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   นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว ณ. วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.   บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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) 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

6.   บริษัท เอดีซี - เจวี 14 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 19 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 20 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 21 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 23 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 26 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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) 
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ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

12.  บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 28 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 29 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 30 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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  4,624,999 74.00 

17.  บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 37  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

18.  บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 5,549,999 74.00 

19.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

20.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

21.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 
 

22.    บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

23.    บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 38  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

24.    บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

25.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

26.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

27.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

28.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสุข จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

29.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 39  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

30.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

31.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

32.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

33.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

34.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

35.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 40  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

36.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

37.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

38.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

39.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 9,499,998 100.00/9 

40.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

41.  บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 41  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

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

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
บริุมสิทธ์ิ 

620,000,000 
550,000,000 

446,400,000 
550,000,000 

6,200,000 
5,500,000 

100 
100 

6,200,000 
0 

100.00 
0 

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

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

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
บริุมสิทธ์ิ 

270,000,000 
240,000,000 

270,000,000 
240,000,000 

2,700,000 
2,400,000 

100 
100 

2,700,000 
0 

100.00 
0 

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

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

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
 

795,990,000 795,990,000 7,959,900 
 

100 4,059,548 51.00 
 

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

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

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
 

664,430,000 664,430,000 6,644,300 
 

100 3,388,592 51.00 
 

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

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

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
 

599,670,000 599,670,000 5,996,700 
 

100 3,058,316 51.00 

 

47.  บริษัท อนนัดา เอแพค  พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 42  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

48.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

49.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

50.  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

51.  บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 

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

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

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 321,500,000 321,500,000 3,215,000 100 1,639,649 51.00 

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

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

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 575,000,000 575,000,000 5,750,000 100 2,932,499 51.00 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 43  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

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

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 575,000,000 575,000,000 5,750,000 100 2,932,499 51.00 

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

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 115,000,000 115,000,000 1,150,000 100 586,499 51.00 

56.   บริษัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 1,000 100 509 51.00 

57.  บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
99/4 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
และให้เช่าพืน้ที ่

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

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

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์    
และให้เช่าพืน้ที ่

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

59.  บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 44  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

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

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สามญั 
บริุมสิทธ์ิ 

338,000,000 
300,000,000 

338,000,000 
300,000,000 

3,380,000 
3,000,000 

100 
100 

3,379,998 
3,000,000 

100.00 
100.00 

 

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

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

ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ  สามญั 
 

370,000,000 370,000,000 3,700,000 100 3,699,997 100.00 

62.   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 

63.  บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
189 หมู่ 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 

64.  บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 

ให้บริการเกี่ยวกบั
สนามแข่งรถ   

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

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

จ าหน่ายอะไหล่ ชิน้ส่วน 
อปุกรณ์ยานยนต ์

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



 
 

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

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

ให้บริการเกี่ยวกบั
สนามแข่งรถ   

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

67.  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

นายหน้าซือ้ขายและ
จดัหา  ผู้ เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 

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

68.  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2056-2399   โทรสาร 0-2056-2319 

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

69.  บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 0-2317-1155   โทรสาร 0-2317-1100 

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

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

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

พฒันาคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ 

สามญั 165,000,000 147,000,000 1,650,000 100 1,649,997 100.00 

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

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

รองรับการร่วมทนุ /  
ร่วมค้า 

สามญั 505,500,000 505,500,000 5,055,000 100 5,054,998 100.00 



 
 

บริษัท อนนัดาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หน้า 46  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่นการ 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

72.  บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคมจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ.หมู่บ้านวินด์มิลล์ 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 ทองหล่อ 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 วัน 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.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

1. จ านวนทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 333,300,000 บาท เรียกช าระแล้ว 333,300,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,333,000,000  หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 

2. ผู้ ถือหุ้น 

(1) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ. วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นล่าสดุ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัที่ 

26 สิงหาคม 2562 จดัท าโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีรายละเอียดดงันี ้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 8,412 3,229,647,579 96.90 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว 53 103,352,421 3.10 

รวม 8,465 3,333,000,000 100.00 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 2,317,898,313 69.54 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 1,015,101,687 30.46 

รวม 3,333,000,000 100.00 

 
ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มเรืองกฤตยา/1 1,767,058,400 53.02 
 1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,680,558,400 หุ้น หรือร้อยละ 50.42)   
 1.2 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 กติติภานวุฒัน์ 30,000,000 0.90 
9. นายสมศกัดิ์ ติรกานนัท์ 26,848,100 0.81 
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 25,302,171 0.76 

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) 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

11. ผู้ ถือหุ้นอื่น 1,062,046,463 31.87 
           รวม 3,333,000,000 100.00 
           ผูถื้อหุ้นสญัชาติไทย 3,230,133,421 96.91 
           ผูถื้อหุ้นสญัชาติตา่งดา้ว 102,866,579 3.09 

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

 

(2) ข้อตกลงผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
      – ไม่มี – 

3. การออกหลกัทรัพย์อื่น 

▪ หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้และตราสารท่ียงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นกู้
ในวงเงินไม่เกินจ านวน 35,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึ่ง จ านวน 11 ชุด รวมเป็นเงินทัง้สิน้  17,800 ล้านบาท  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้  
/ การจ่ายดอกเบีย้ 

วันท่ีออก / 
วันครบก าหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

1. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
2/2559 ชดุที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอน 
พ.ศ. 2564 (ANAN21OA) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

1,500 ล้าน  
/ 5 ปี 

ร้อยละ 4.00 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 59 / 
6 ต.ค. 64 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

2. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563  
(ANAN204A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

3,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.95 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

5 เม.ย. 60 / 
5 เม.ย. 63 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

3. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 
(ANAN205A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

1,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.80 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

30 พ.ค. 60 / 
30 พ.ค. 63 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

4. หุ้นกู้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 
(ANAN20OA) 

 
 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

2,000 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 3.50 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

6 ต.ค. 60 / 
6 ต.ค. 63 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 49 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้  
/ การจ่ายดอกเบีย้ 

วันท่ีออก / 
วันครบก าหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

5. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561  
ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2565 (ANAN222A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

2,500 ล้าน  
/ 4 ปี 

ร้อยละ 3.95 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

28 ก.พ. 61 / 
28 ก.พ. 65 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

6. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
(ANAN223A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

550 ล้าน  
/ 3 ปี 

ร้อยละ 4.10 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

29 มี.ค. 62 / 
29 มี.ค. 65 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

7. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 
ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2564 (ANAN214A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

1,407.6 ล้าน  
/ 2 ปี 

ร้อยละ 3.80 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

4 เม.ย. 62 / 
4 เม.ย. 64 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

8. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 
ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 ( ANAN234A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

2,592.4 ล้าน  
/ 4 ปี 

ร้อยละ 4.50 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

4 เม.ย. 62 / 
4 เม.ย. 66 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

9. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2562 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 
(ANAN236A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

500 ล้าน  
/ 4 ปี 

ร้อยละ 4.45 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

13 มิ.ย 62 / 
13 มิ.ย. 66 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

10. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
(ANAN21OB) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

2,500 ล้าน  
/ 2 ปี 1 เดือน 

20 วนั 

ร้อยละ 3.80 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

16 ส.ค. 62 / 
6 ต.ค. 64 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

11. หุ้นกู้ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2562 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
(ANAN228A) 

หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุชื่ อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ 

250 ล้าน  
/ 3  ปี  

ร้อยละ 3.95 /  
จ่ายทกุ 3 เดือน 
 

16 ส.ค. 62 / 
6 ต.ค. 65 

BBB  
แนวโน้มคงที่  

(TRIS) 

▪ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผู้ ถือหุ้น
อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท จ านวน 7 ชุด รวมเป็นเงินทัง้สิน้  6,000 ล้าน
บาท   โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 50 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันท่ีออก  
 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

1. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัท ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด 
และมีสิทธิเลื่อนช าระ
ดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2558 (ANAN15PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
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 และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

1,000 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 9.00%  

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

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

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

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

19 ส.ค. 58 
 

BB แนวโน้ม 
เชิงบวก (TRIS) 

2. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2559 (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 และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

1,000 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

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

 โดยที่อตัราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั

12 พ.ค. 59 
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 51 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันท่ีออก  
 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

ท าการของสองวนัท าการ
ก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ 
และ Initial Credit Spread 
จะเท่ากบัร้อยละ 7.01 ต่อปี 

3. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2560 (ANAN17PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
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 และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

770 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวม
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 
จะเท่ากบั ร้อยละ 5.82 ต่อปี 

23 ก.พ. 60 
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 

4. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2560 (ANAN17B) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
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 ้

230 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00%  

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

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

16 มี.ค. 60 
 

BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 52 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันท่ีออก  
 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

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 และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

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

5. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆของ
บริษัทอนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2561 ชดุที่ 1 
(ANAN18PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
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 และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

 

1,500 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวม
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 
จะเท่ากบั ร้อยละ 6.18 ต่อปี 

26 ก.ย. 2561 BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 53 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันท่ีออก  
 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

6. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆของ
บริษัทอนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2561 ชดุที่ 2 
(ANAN18PB) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
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 และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

500 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวม
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 
จะเท่ากบั ร้อยละ 6.43 ต่อปี 

5 ต.ค. 2561 BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 
 

 

 

 

  

7. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะ
คล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆของ
บริษัทอนนัดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2562 (ANAN19PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
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 

1,000 ล้าน 
 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

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

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรับ
ทกุๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการ

29 มี.ค. 2562 BB+ 
แนวโน้มคงที่ 

(TRIS) 
 

 

 

 

  



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 54 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันท่ีออก  
 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

ใ ด ๆ  ก็ ไ ด้  โ ด ย ไ ม่
จ ากัดระยะ เวลาและ
จ านวนครัง้ตามดุลย
พินิจของผู้ ออกหุ้ นกู้
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มี
ป ร ะกั น  ไ ม่ แ ปล ง
สภาพ และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ 

ของสองวนัท าการก่อนวนัปรับ
อตัราดอกเบีย้ และ Initial 
Credit Spread จะเท่ากบั  
ร้อยละ 6.30 ต่อปี 

 

▪ ตั๋วแลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไม่มีมีตัว๋แลกเงินท่ีไม่ครบก าหนดไถ่ถอน  

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

▪ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การส ารองเงินไว้เพื่อ
ลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2555 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
ประจ าปี 

 
อัตราการจ่ายเงินปันผล 

ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  อัตราการจ่ายเงินปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
2562 0.1175* 0.32 0.09 26.84 55.58 
2561 0.2540 0.09 0.65 155.42 35.31 
2560 0.1275 0.34 0.34 32.28 31.99 
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 

หมายเหตุ :  *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.1175 บาท คิดเป็นเงินปันผล             
จ่ายทัง้สิน้ 391,627,500 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นไปแล้ว เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตรา                  
หุ้นละ 0.091 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 303,303,000 บาท ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ในอตัราหุ้นละ 0.0265 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 88,324,500 บาท โดยจ่ายจากก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัท 

 



 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 55 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

บริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้ ไม่มีการก าหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละเท่าไรของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการ
ของบริษัทย่อยนัน้ๆ เป็นต้น ยกเว้น บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 100 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี  ้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด จะต้องพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามกฎหมายและพิจารณาจากเงินสดและก าไรสะสมในการจ่ายเงินปันผลในแต่
ละครัง้ 



 

                                                                             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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร   
 

 

1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท 

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการบริหาร 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นเลขานกุารบริษัท 

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

2. พิจารณา วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัท า และมีการทบทวนอย่างน้อยทกุปี 

3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบุคคล
ใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น าระบบงานบญัชีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมมาใช้  

6. จดัให้มีการจดัท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

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

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบาย
ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็น
ธรรม 

9. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอเพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
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และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท  

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

14. จดัให้มีและติดตามระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงที่ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้านการเงินและการ
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

15. จดัให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยตระหนกัถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน และให้
ความส าคญักับการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญั โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู่ถือหุ้ นและผู้มีส่วนได้
เสียโดยรวม 

17. จดัให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

18. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ปฎิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

19. จดัให้มีการปฐมนิเทศ เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการ
แนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ บริหาร เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทัง้
ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล   

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) 
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิไว้ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั  
ชื่อและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 
นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

2. ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัมีผู้บริหารจ านวน 12 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทนุ  

4. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงนิ 

5. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันาโครงการ 

6. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคมุการผลิต  

7. ดร.จอห์น เลสล่ี มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันากลยทุธ์ 

8. นายวิภาคส์ ตระการรังสี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี 

9. นางสาววาณี พิชเยนทรโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบคุคล 

10. นางสาวมณีรัตน์ ธนชัญ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ไอดีโอ/ไอดีโอ โมบิ 

11. นายสเุมธ รัตนศรีกลู กรรมการผู้จดัการ แอชตนั/ไอดีโอ คิว/เอลลิโอ 

12. นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จดัการ บริหารงานอสงัหาริมทรัพย์ 
 
▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ประกอบกิจการของบริษัท  ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือ
ค าสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

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

3. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้  

4. น าเสนอเร่ืองที่ส าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท  หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
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6. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเร่ือง
ดงักล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ พิจารณา
กลัน่กรองและหาข้อสรุป 

 

ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อาจ
มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท  หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทได้ 

3.   เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

เลขานกุารบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตัง้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

▪ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1.    จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั   
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

ปัจจบุนั นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารบริษัท จบการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และสาขาการก ากับดูแลกิจการ และผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary 
Program) รุ่นที่ 20/2006 ซึ่งเป็นหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท และช่วยสนบัสนนุการท างาน
ของคณะกรรมการบริษัท  

 
ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 

บริษัทได้แต่งตัง้นายบรรลือ สรุเชษฐคมสนั เป็นผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบตัิ ครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี จบการศึกษาระดับบัญชี
มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และผ่านการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบญัชีอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 
6 ชัว่โมงต่อปี ตามที่ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึง่ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่จ่ายตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
2. ค่าเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
3. โบนัส ซึ่งจ่ายโดยพิจารณาจากผลก าไรของบริษัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้  

ประธานกรรมการบริษัท 200,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 25,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 75,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 65,000 25,000 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 65,000 25,000 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 30,000       - 

ตารางแสดงรายละเอียดการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 
        หน่วย : บาท 

ชื่อ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม โบนัส รวม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี 
 

 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 2,400,000 300,000 - - 100,000 50,000 800,000 3,650,000 

2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 900,000 300,000 350,000 450,000 100,000 - 300,000 2,400,000 

3. นายนพพร เทพสิทธา 900,000 275,000 350,000 450,000 100,000 50,000 300,000 2,425,000 

4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล 780,000 300,000 350,000 450,000 100,000 - 260,000 2,240,000 

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม 780,000 100,000 - - - - 260,000 1,140,000 

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

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

8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 360,000 - - - - - - 360,000 

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

รวม 6,840,000 1,275,000 1,050,000 1,350,000 400,000 100,000 1,920,000   12,935,000 

หมายเหต:ุ  /1    นายโทโมโอะ นากามรูะ แสดงความจ านงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   
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2.   ค่าตอบแทนอื่นๆ  

         – ไม่มี – 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ณ. 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 12 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดงันี ้

หมายเหต:ุ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กร 

2.   ค่าตอบแทนอื่นๆ  
         - ไม่มี – 

5.   บุคลากร  

      บริษัทและบริษัทย่อย มีจ านวนบคุลากรโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2562 (คน) ณ 31 ธนัวาคม 2561 
(คน) 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 720 672 

บริษัทย่อย   

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนติี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 276 257 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 98 95 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั 351 382 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั - 33 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 8 8 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 4 3 

บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั 14 9 

รวม 1,471 1,459 

 
บริษัทมีจ านวนบคุลากรแบ่งตามสายงานหลกั ดงันี ้ 

สายงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562  
(คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2561  
(คน) 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 250 221 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง  40 36 
ฝ่ายการเงินและนติิกรรม 134 114 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 126 103 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 12                          87,310,163  
โบนสั 12                          36,986,254  
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน (ค่าน า้มนั ค่าโทรศพัท์) 12                            1,474,000  
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สายงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562  
(คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2561  
(คน) 

ส านกังานบริหารและตรวจสอบภายใน 47 42 
ฝ่ายการลงทนุ 4 17 
ฝ่ายควบคมุการผลิต 119 139 

รวม 720 672 
 
ผลตอบแทนรวมของบคุลากร 

ผลตอบแทนรวมของบคุลากรในบริษัททัง้หมด ได้แก่ เงินเดือนและโบนสัตามผลงาน มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท ณ 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) ณ 31 ธนัวาคม 2561 (บาท) 

เงินเดือน                   662,489,941  555,698,106 

โบนสั                   181,264,947  151,378,541  

ค่าใช้จา่ยในการปฏิบตังิาน/1                     26,926,756  23,870,378  

รวม 870,681,644 730,947,025 

หมายเหต:ุ  /1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าน า้มนั และค่าโทรศพัท์  

 

การพัฒนาบคุลากร  

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
(High Performance Organization) อย่างยัง่ยืน โดยตัง้แต่วนัเร่ิมงานวนัแรก พนกังานจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานส าคญั วฒันธรรมองค์กร บรรยากาศในการท างาน และมี
ระบบพี่เลีย้งที่คอยช่วยให้ค าปรึกษาแก่พนักงานและผู้บริหารใหม่ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถสร้างผลงานและความส าเร็จให้กบับริษัทได้ในระยะเวลาอนัสัน้  

การพัฒนาพนักงานเร่ืองวัฒนธรรมในการเรียนรู้ (Learning Culture) 

ในส่วนของ Learning Culture นัน้ บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้ (Learning Agility) ให้พนักงานหมั่น
เรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self-Learning and Development) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
70:20:10 (Blended Learning) โดยวิธีการเรียนรู้ที่บริษัทมุ่งเน้น คือ การลงมือปฏิบตัิจริง (Action Learning) การมอบหมาย
งานที่ ท้าทายความสามารถ (Job Enrichment) การขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Enlargement) การ
แลกเปล่ียนความรู้ซึง่กนัและกนั (Knowledge Sharing) การสร้างวฒันธรรมการสอนงาน (Coaching Culture) การดงูานใน
บริษัทชัน้น า และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) จากสถาบันชัน้น าทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้
พนักงานสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และน าความรู้มาปรับใช้กับการท างานได้อย่างรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุแก่ตนเอง ทีม และ องค์กร เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีความตื่นตวัที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถขององค์กรและ
ทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้พร้อมรับมือกบัสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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การพัฒนาพนักงานตามค่านิยมหลัก (Core Values) 

ในส่วนของการพฒันาพนกังานตาม Core Values ของบริษัทนัน้ บริษัทได้มีการก าหนด Ananda DNA ทีเ่ป็น  Core Values 
เพื่อท าให้พนักงานทุกคนเข้าใจใน Core Values ของบริษัทเพื่อท าให้พนักงานที่เข้ามาในบริษัทมีวิธีการปฏิบัติตน และมี
ค่านิยมเดียวกันในบริษัทที่จะท าให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบริษัทได้อย่างกลมเกลียวกนัคือ We are “ONE” Ananda 
team , We are trustworthy & Transparent , We “Beat Yesterday” , We serve customer first , We are accountable , 
We give back โดยบริษัทจะมีการให้ความรู้ และถ่ายทอด Core Values อยู่ในทุกๆกิจกรรมของบริษัท และมีการพัฒนา
หลกัสตูรกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงภายนอกเพื่อตอบโจทย์ Core Values โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นการพฒันา Core 
Values ที่เร่ืองของ We are trustworthy & Transparent โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการสร้างความไว้เนือ้เชื่อใจกันในหน่วยงาน 
และในแต่ละหน่วยงานเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีของการสร้าง Core Values อื่นๆ ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน และมีการวดัผลของ 
“ความไว้เนือ้เชื่อใจกนัในหน่วยงาน” อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งจะ
มีการติดตามผล 6 สปัดาห์ด้วย Learning Tool ทีท่ าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเกิดการน ามาใช้จริงในการท างาน 

การพัฒนาผู้น าในองค์กร (Leadership Development)  

บริษัทยงัมุ่งพฒันาภาวะผู้น า (Leadership Development) ด้วยหลกัสตูรระยะยาวกวา่ 4 เดือน โดยบริษัทท่ีปรึกษาชัน้น าที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการพฒันาความเป็นผู้น าทีม่คีวามเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือเช่นบริษัท PacRim Group ทีม่ีการพฒันา
หลกัสตูรภาวะผู้น าให้มีความเหมาะสมกบับริษัท โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารทกุระดบัและกลุ่ม Talent ของบริษัท มีทกัษะทัง้ Soft 
Skills และ Functional Skills เป็นผู้ น าตามที่องค์กรคาดหวัง โดย Soft Skills นัน้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาให้พนักงานกลุ่มนี ้
สามารถที่จะสร้างความไว้เนือ้เชื่อใจให้กับเพื่อร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชา (Inspire Trust) รวมถึงสามารถใช้ทกัษะการให้
ค าปรึกษา (Coach Potential) เพื่อท าให้พนกังานผู้ใต้บงัคบับญัชาสามารถปลดปล่อยศกัยภาพของตนเองและสามารถเป็น
ผู้น าคนถัดไปในหน่วยงานของตนเองได้ ส่วนในด้านของ Functional Skills นัน้บริษัทมุ่งเน้นให้พนกังานกลุ่มนีส้ามารถสร้าง
วิสยัทศัน์ของหน่วยงาน และพนกังานในหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Create Vision) และยัง
สามารถน าแผนกลยุทธ์องค์กรมาวางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกับพนกังาน เพื่อสร้างโอกาสให้พนกังานกลุ่มนีไ้ด้ก้าวหน้าใน
บริษัทอย่างเหมาะสม (Execute Strategy) น าสู่การสร้างทีมงานที่มีผลงานเป็นเลิศ (High Performance Team) มีความ
พร้อมและมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนองค์กรไปข้างหน้าอย่างไม่หยดุนิ่งและยัง่ยืน 

การพัฒนาพนักงานหน่วยงานที่ติดต่อลูกค้าโดยตรง (Frontline Academy) 

บริษัทได้มีการสร้าง Frontline Academy เพราะบริษัทให้ความส าคญักับการพฒันาพนกังานที่เป็น Contact Point ที่จะพบ
ลกูค้า ว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ ทกัษะ ทัศนคติ และเคร่ืองมือในการท างานโดยบริษัทได้มีการพัฒนา
หลกัสตูรที่มีการวดัผลได้จริงในเชิงธุรกิจ (Business Impact) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรระยะยาว และมีการติดตามผลรายสัปดาห์ทัง้หมดเป็นเวลา 4 เดือน ชื่อหลักสูตร Helping Customer 
Succeed ที่เน้นการเรียนรู้แบบผสมผาน 70:20:10 (Blended Learning) ที่มีการให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีความเป็นมือ
อาชีพ (Formal Learning) ผสมผสานกับการเรียนรู้ด้วยตนเองบน Platform Online (Online Self-Learning) และมีการให้
ผู้ เชี่ยวชาญในสายงานการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ (Expert Sharing) 
ร่วมกับการให้พนักงาน Frontline ได้น าความรู้ทัง้หมดที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในหน้างานจริง (Action Learning) และมีการจัด 
Session ที่จะท าให้พนกังานที่ได้เข้าเรียนรู้ใน Program นีไ้ด้กลบัมาแบ่งปันประสบการณ์จากการน าความรู้ไปท าจริงแบบ
กลุ่ม กบัผู้ เชี่ยวชาญ และเพื่อนพนกังานที่เข้า Program เดียวกัน (Group Coaching) เพือ่ให้พนกังานได้ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ
หลังการน าความรู้ไปใช้จริง รวมถึงได้รับประสบการณ์จากเพื่อนพนักงานที่มี Success Case และวิธีแก้ปัญของเพื่อน
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พนกังานคนอืน่ รวมถึงสร้างคณุค่า และความมัน่ใจให้พนกังานที่ได้เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์ในการท า Group Coaching 
ในแต่ละครัง้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด และพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถและมีศกัยภาพสูง  มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ สามารถส่ง
มอบสินค้าและบริการท่ีดีมีคณุภาพให้กบัลกูค้าของบริษัท 

การดูแลในเร่ืองการฝึกอบรม (Training Record) 

บริษัทตระหนกัเสมอวา่บคุลากรเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส าเร็จและเติบโตได้อย่างยัง่ยืน 
บริษัทจึงมีการปรับปรุงหลกัสตูร เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรของบริษัทให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ
เป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ บริษัทจึงจดัให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีการอบรมเฉล่ีย 
25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี โดยอบรมหลกัสตูรดงัต่อไปนี ้

1. Developing Your Team Through Performance Discussion  
2. Mckinsey Development Program 
3. Salesforce Training  
4.Expert Sharing 
5. Site Visit Expedia Thailand  
6. Site Visit Facebook Thailand  
7. SBS System Training  
8. บริการอย่างไรให้ได้ใจลกูบ้าน  
9. Update เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อธนาคาร  
10. อบรมการใช้เคร่ือง AED และCPR  
11. การอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น   
12. Crisis Communication  
13. การใช้งาน SQA Audit  
14. Warranty Service App Training  
15. วิธีการใช้งาน Smart Flood Monit  
16. Smart Living Tools  
17. 5ดี สู่การบริการระดบั 5ดาว  
18. การจดัสง่รายงานผลตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
17. การจดัการข้อพิพาทด้านอสงัหาริมทรัพย์  
18. Visit Site Samyan Mitrtown  
19. Be Proactive  
19. Proactive Leader  
20. Future Ready Leaders Development Program 
21. Helping Customer Succeed 
22. ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง 
23. แนวทางการสืบสวนข้อเท้จจริงและลงโทษทางวินยั 
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24. Data Analytic with Tablue 

การดูแลในเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามัย 

บริษัทตระหนักดีว่า ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงันี ้

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

2. จดัให้มีแผนป้องกันและระงบัอคัคีภยั การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมทัง้ดูแลจดัการสถานที่ ไม่ให้มีวสัด ุ
หรือลกัษณะการท างาน ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตขุองการเกิดเพลิงไหม้ 

3. ให้การสนบัสนนุทรัพยากร เพื่อฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานกบัพนกังาน 
รวมถงึมีการส่ือสาร เพื่อสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของพนกังานอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ เพือ่ให้การขบัเคลื่อนงาน
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม เป็นไปอยา่งเข้มแข็ง 

4. จดัให้มีการตรวจประเมินความปลอดภยั สภาพแวดล้อมในการท างาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  

ในปี 2562 ไม่มีการเกิดอบุตัิเหต ุและไม่มีพนกังานหยดุงานหรือเจ็บป่วย เนื่องมาจากการท างาน 

การดูแลในเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

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

กลุ่มบริษัทอนนัดาเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการด าเนินธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการที่
ดี การบริหารจดัการที่เป็นเลิศ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สงูสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยืนร่วมกนั 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีจดัท าขึน้โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 (CG Principles) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สงัคมโดยรวม  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
และก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และแนวปฏิบตัิที่ดีอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคน
ทราบทัว่ทัง้องค์กร  

ส าหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับคะแนนผลการประเมินการรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ใน
ระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2562 ซึง่นบัเป็นปีที่ 3 ติดต่อกนั จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ทัง้นี ้บริษัทได้น าเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัททราบ เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงการก ากบัดแูลกิจการทีด่ีของบริษัทต่อไป  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2562 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ว่า ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิพืน้ฐานโดยเท่า
เทียมกนั เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา ซึง่ในปี 
2562 นี ้บริษัทได้รับคะแนนประเมินในระดับ 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. การจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุน
สถาบนัเข้าร่วมประชมุ โดยได้ด าเนินการดงันี ้

การด าเนินการก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอวาระการประชมุ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ และส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยบริษัทได้แจ้งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
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• บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษล่วงหน้ากว่า 30 วนัก่อนวนัประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซึ่งระบุวัน 
เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุอย่างชดัเจน โดยแนบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในแต่ละ
วาระ รวมทัง้ข้อบังคบัในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิจารณา
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมมากกว่า 14 วนั โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี ้บริษัทได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องน ามาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษา
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส าหรับในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยหนงัสือมอบฉันทะเป็น
รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 
 

การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่าง
สะดวก 

• บริษัทได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้จดัให้มีอากรแสตมป์อีกด้วย   

• บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว และแจ้งจ านวนและ
สดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน
อย่างชดัเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดในการ
นบัคะแนนเสียงและแสดงผล ซึง่ช่วยให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

• บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกท าหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

• บริษัทด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่
ประชมุ  

• บริษัทจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถาม โดยกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทได้ชีแ้จงและให้ข้อมลูต่างๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วน  

• บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บตัรลงคะแนนทุกวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการจัด
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือทัง้หมด 
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลงั 

• บริษัทจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชมุในลกัษณะส่ือวีดิทศัน์  
 

การด าเนินการภายหลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทแจ้งมติที่ประชมุและผลคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

• บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 
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2. การให้ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคญับนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถึง 

หมวดที่ 2  การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทจดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นส่วน
น้อยมีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกตัง้กรรมการก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการและเสนอค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น 
ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฎว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นราย
ใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2. บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บ
รักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยแจ้งแนวให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ รับทราบและต้อง
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้
ข้อมลูภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง      

3. บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันอย่างชดัเจน ซึ่งเป็นรายการระหว่างกนัของบริษัทกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และจะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้ ซึง่จะต้องได้รับอนมุตัิจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งการท ารายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair at Arms’ Length Basis)  ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ การท ารายการระหว่างกนั
ดงักล่าว จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่ใช่ย่อย ยกเว้น ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืม
เงินหรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ 

4. บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยให้มีการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทมีข้อมลูในการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกนัซึง่เป็น
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้  

 หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยได้ก าหนดแนวทางการปฎิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ใน
คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคบัและระเบียบของบริษัทภายใต้กรอบ
จริยธรรม คณุธรรม ความซื่อสตัย์ โดยมีแนวปฎิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดงันี ้

การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว จึง
ก าหนดให้พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้
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1.1  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

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

1.3 รายงานให้ผู้ ถือหุ้ นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ  
ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

1.5 บริษัทต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีต่อภาครัฐ 

บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัทัง้ในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บริษัทหลีกเล่ียงการกระท าทีอ่าจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐด าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ 
การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

2.1  ด าเนินการอย่างถกูต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกบัเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 
2.2 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ตอน หรือวิธี

ปฏิบตัิที่แตกต่างกนั และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด  

3. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าที่สดุของบริษัท เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การบรรลเุป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

3.1  ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล 

3.2 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 

3.3  การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจและตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

3.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจัด
อบรมสมัมนา การฝึกอบรมและให้โอกาสอย่างทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน  

3.5 ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ  ลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 

3.6 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 
3.7 เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกัน 
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4. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบทีม่ีต่อลกูค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจดัให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอและบริหารจดัการผลิตภัณฑ์และ
การบริการของบริษัทแก่ลกูค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้

4.1 มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

4.2 ส่งมอบผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม  

4.3 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้า
เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

4.4 จดัให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการดงักล่าวต่อไป  

4.5 รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมชิอบ  

5. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่ค้าและคู่สญัญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคญัประการ
หน่ึงด้วยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

5.1 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจดัหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลกัการดงัต่อไปนี ้

• มีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา 

• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 

• จดัให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 
และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

5.2 บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพันธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ือง
คณุภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากบัมลูค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่กนัและกนั 

5.3 ห้ามผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

5.4  ไม่ใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่น 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่ค้าที่มีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

• มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ทัง้คณุภาพ ราคา ก าหนดการส่งมอบและบริการ 

• ปฎิบตัิตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสงัคม และให้ความส าคญัและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สงัคม
และส่ิงแวดล้อม 



 

                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 72 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

 

• มีสภาพการด าเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ และมี
ประวตัิการด าเนินกิจการท่ีน่าเชื่อถือ ไม่มีประวตัิต้องห้ามทางการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจริต หรือ
ประวตัิละทิง้งาน หรืออยู่ในบญัชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน 

• ปฎิบตัิตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

6. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีต่อเจ้าหนี ้

บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวนิยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบัเจ้าหนี ้โดยบริษัทยึดหลกัปฏิบตัิ
ดงัต่อไปนี ้ 

6.1 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาหรือที่ได้ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 

6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิต่อเจ้าหนีด้้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบตัิที่ดีตามเงื่อนไขข้อก าหนดของ
สญัญา เงื่อนไขค า้ประกัน การบริหารเงินทุนและการช าระหนี ้ก าหนดเวลา รวมถึงพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 
ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหายและจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ้ตาม
ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนและเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแข่งขนั
ในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าดงันี ้ 

7.1 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

7.2 ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

7.3 ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า 

7.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า  

8. การปฏิบตัิและความรับผิดชอบที่มีต่อสงัคมส่วนรวม 

บริษัทให้ความส าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะร่วมก้าว
เดินไปสู่การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด าเนินกิจกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมที่บงัคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

8.2 มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายในองค์กร 

8.3 ส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถิ่นท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
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8.5 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่มี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชมุชน 

8.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมชมุชน ชีวิตและทรัพย์สิน 
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8.8 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบุคลากรของบริษัทห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้ค ามั่นสญัญา การเรียกร้อง การร้องขอ 
การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บุคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่ขดัต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น 

การต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization) ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ใน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) คณะกรรมการ
บริษัทจึงก าหนดให้มี “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยเน้นการปลูกจิตส านึกให้
พนกังานและผู้บริหารทุกระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุริต รวมทัง้สร้างค่านิยมที่ถกูต้อง เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความ
โปร่งใส  และได้จัดตัง้คณะท างานภายใต้ชื่อ “คณะท างานโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ทัง้นี ้
คณะท างานมีหน้าที่หลกัในการรับผิดชอบการก ากบัดแูล จดัท านโยบาย ก าหนดระเบียบปฎิบตัิงาน การส่ือสารภายในและ
ภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ก าหนด
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส ก าหนดขัน้ตอนการปฎิบตัิอย่างเหมาะสมต่อความเส่ียงด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  

การส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร 

บริษัทให้ความส าคญัแกก่ารส่ือสารภายในด้วยสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ของบริษัทเพื่อปลกูฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่พนกังาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อ
สร้างความตระหนกัต่อความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่   
โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระท าทุจริต (Whistle-blowing Channels) และมี
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระท าทจุริต   
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การบริหารจดัการและประเมินความเส่ียง  

บริษัทให้ความส าคญัของกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อบ่งชีค้วามเส่ียงด้านการทุจริตที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทัง้ในด้านโอกาสที่จะเกดิและผลกระทบเพื่อหามาตรการตอบสนองและจดัการความเส่ียง การ
พิจารณาถึงกิจกรรมการควบคมุ กระบวนการติดตามผลการควบคมุภายใน ซึง่รวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถใน
การป้องกนัการเกิดทจุริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกนัความเส่ียงเหล่านัน้  

ในการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ บริษัทมีการก าหนดให้ประเมินความเส่ียงด้านทจุริตของในทกุหน่วยงานของบริษัท ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานมีการระบุความเส่ียงที่อาจเกิดการทุจริต โอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเส่ียง
และหามาตรการในการก ากบัดแูลเพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้ โดยผู้ประเมินความเส่ียงจะพิจารณาความ
เส่ียงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการด าเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่
เก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  

กระบวนการด าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษัทให้ความส าคญัของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดย
วีธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน ซึ่งส านกัตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมาย และข้อก าหนด
ของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ดงันี ้
1. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รมีอ านาจในการควบคมุและปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริต

และคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด   
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยท าการสอบทานกระบวนการท างานในแต่

ละขัน้ตอนท่ีอาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน ซึง่อาจก่อให้เกิดการทจุริต เพื่อหาแนวทางการป้องกัน
และก าหนดเป็นหลกัปฏิบตัิ 

3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ โดยการน าผลการสอบทานกระบวนการท างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ น า
ความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการปฏิบัติจากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 
ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคน โดยน าไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็น
การลดความเส่ียงจากการเกิดการทจุริต 

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้
น าเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายได้มีการน าไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและทนัเวลา 

5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ข้อปรับปรุงการ
ปฏิบตัิและผลการปรับปรุงเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม
และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ  รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต อีกทัง้
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คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการ 
แนวปฏิบตัิและนโยบายที่เก่ียวข้อง ให้มีการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

การแจ้งเบาะแส/การร้องเรียนหรือการถกูละเมิดสิทธิ 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมลูในการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือถกูละเมิดสิทธิ 
โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทก าหนดไว้ ดงันี ้

ช่องทางการร้องเรียน  1.  จดหมาย  ถึง คณะกรรมการบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  2.  อีเมล์  ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ                         
                                                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
  3. เว็บไซต์ของบริษัท http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php 
  4. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) 

 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้หากเห็นวา่ จะท าให้ตนเองได้รับความเสียหาย แต่จะต้องระบุ
รายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่า มีเหตอุนัควรท่ีเชื่อได้ว่ามีการกระท าที่เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึน้ 

2. กรณีผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภยั หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้อง
ขอให้ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียนอาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง
โดยผู้ ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

3. หากผู้ ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนถูกปฏิบตัิด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม
จากพนกังานของบริษัทหรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียน ให้ถือว่าพนกังานหรือผู้ รับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวกระท าผิดวินยัร้ายแรง
ที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หากการกระท านัน้เป็นการกระท าทีผิ่ดกฎหมาย 

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
การจดัการข้อร้องเรียน 
กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน และการประสานหน่วยงานเพือ่แก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทกุข์  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลที่เก่ียวข้อง (ผู้ ตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียน) โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเนือ้หาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทัง้ติดตามความคืบหน้า เพือ่ให้มัน่ใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมกบัข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมี
แนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิด้านบคุคลให้น าส่งผู้จดัการฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล  

2.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการก ากับ
ดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทให้น าส่งเลขานกุารบริษัท 

http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php
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3.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) หรือ ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน  

4.  ในกรณีที่เร่ืองร้องเรียนตาม ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นเร่ืองที่ซับซ้อนหรือเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าส่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) 
ส าหรับด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว  

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

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

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
1.  เมื่อหน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน ได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นหนงัสือให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ภายใน 

7 วนั นบัจากวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน  

2. ให้หน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียน แจ้งไปยังผู้บริหารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองของข้อร้องเรียน ให้ทราบภายใน 1 วัน 
เพื่อให้ไปด าเนินการแก้ไขได้ทนัที โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนดได้ จะท าหนังสือแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้า ในการด าเนินการและก าหนดเวลาที่คาดหมายจะด าเนนิการให้แล้วเสร็จทกุสปัดาห์  

3. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานผลการด าเนินการแก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบภายใน 7 วนั เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยงัผู้ ร้องเรียนต่อไป  

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
1.  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจดัการข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ ให้ผู้บริหารทราบทกุเดือน  
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิน้ปี เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของ

หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร และวางแผนเพื่อด าเนินการเข้าตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในต่อไป 

โดยสรุปในปี 2562 นี ้บริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั อีกทัง้
นโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายต่างๆ เช่น การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้า หรือพันธะสญัญาที่ตกลงกันไว้  ส าหรับคู่แข่ง บริษัทแข่งขนัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่เกิดความเสียหาย หรือท าลายคู่แข่ง  รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า จึงไม่พบการกระท าผิดใดๆ ที่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน  ในส่วนของพนักงานนัน้บริษัทให้ผลตอบแทนที่
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เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน รวมถึงจดัให้มีสวสัดิการที่
เพียงพอ เหมาะสม   อีกทัง้บริษัทมีสวัสดิการด้านกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยมีนโยบายการลงทุนให้พนักงานเลือกตาม
ความเหมาะสมของพนกังาน เพื่อให้พนกังานมีหลกัประกนัในอนาคตเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายงุาน นอกจากนี ้
บริษัทยงัส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนกังานเพื่อเป็นการพฒันาบคุลากรอย่างตอ่เนื่อง และส่งเสริมให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุของบริษัทไว้ในนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ โดยก าหนดหลกัการส าคญัในการเปิดเผยข้อมลู ดังนี1้. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ท่ีตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแท้จริงของบริษัท 
รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัท  

2.  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบทีเ่ก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ทีเ่ก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทได้อย่างทัว่ถึง  

3. บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือผู้ ถือหุ้ น โดย
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมชีแ้จงผลการด าเนินงานเป็นประจ า นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ ครบถ้วน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของบริษัท  โดยข้อมลูที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  

4. บริษัทให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของ
บริษัท โดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป  

5. บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึง
การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

6. บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิด
ทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษทัผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป 

ในปี 2562 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ สรุปได้ดงันี ้
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รูปแบบกิจกรรม จ านวนคน / จ านวนครัง้ 
การพบปะนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ (คน)  704 
การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (ครัง้) 4 
การเข้าร่วมประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว์ (ครัง้) 10 
การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ครัง้) 4 
การจดักิจกรรมของบริษัท (ครัง้) 19 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) และเชิญส่ือมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ
บริษัท เพื่อน าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชน
ด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่ 

ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา/นายคมสนั อตัถพลพิทกัษ์/นางสาวกทลี กระจ่างแสง 
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ชัน้ 11  
ถนนพระรามส่ี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 0-2056-2222  โทรสาร : 0-2056-2332 
จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ : ir@ananda.co.th   เว็บไซต์ : www.ananda.co.th 

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธรุกจิที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้ 

1. จ านวนกรรมการทัง้หมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

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

3. กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัท
ดงักล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม  

4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท 

mailto:ir@ananda.co.th
http://www.ananda.co.th/
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และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

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

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับอตัราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และเพื่อให้กรรมการอิสระใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดหลักการจ ากัดจ านวนปี ใน
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว เห็นว่า การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจ าเป็น เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป  

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ มีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

การถ่วงดลุอ านาจ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละต าแหน่งมีความชดัเจนในหน้าที่และสามารถแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ อนัท าให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจ และความโปร่งใสของการด าเนินงานภายในอย่างเหมาะสม 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้ น เป็นผู้ควบคุมการประชุมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชมุ ช่วยเหลือ แนะน า สอดส่องดแูล รวมทัง้ให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับ
ผิดต่อชอบคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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2. โครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อท าหน้าที่พิเศษในการศึกษาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมี
วาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การ
ประชุมและรายงาน ตามที่ปรากฎในขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และหรือกฏบตัรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการ
ทบทวนอย่างสม ่าเสมอ (บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหวัข้อโครงสร้าง
การจดัการ) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ 

4. การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้กรรมการทราบเพื่อ
วางแผนในการเข้าร่วมประชุม และการประชุมทุกครัง้จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และหากมีการลงมติในเร่ืองใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2.  มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดย (1) ประธานกรรมการ และ (2) กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก าหนดวาระให้
ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา
เพียงพออย่างน้อย 7 วนั ส าหรับการศกึษา และพิจารณาเร่ืองเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน 

3.  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ
บริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีไ่ด้จากที่ประชมุ 

5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  
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6.  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมี
โอกาสท าความรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7.  ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่
ในท่ีประชมุในวาระดงักล่าว 

8. การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

การเข้าร่วมประชุม 

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหาร 

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 12/12   4/4 2/2  1/1 1/1 

2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ 12/12 14/14 18/18 4/4   1/1 1/1 

3. นายวิบลูย์ รัศมไีพศาล 12/12 14/14 18/18 4/4   1/1 1/1 

4. นายนพพร เทพสิทธา 11/12 14/14 18/18 4/4 2/2  1/1 1/1 

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม 4/12      0/1 0/1 

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ 7/12      0/1 1/1 

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา 10/12   4/4 2/2 32/42  1/1 

8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ 12/12  17/18   38/42  1/1 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 10/12     33/42  1/1 

10. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา      35/42   

11. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพ่วง      42/42   

12. ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา   7/13*   35/42   

หมายเหต ุ     * ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา ได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป  
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รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 
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5. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้แบบราย

คณะและรายบุคคล  โดยแบบประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนการ
ปฏิบตัิงาน ประเด็นปัญหา หรืออปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา  

กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล 

บริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปีทัง้รายคณะ
และรายบคุคล โดยทีก่ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการมหีลกัเกณฑ์ในการประเมนิแบ่งออกเป็น 6 หวัข้อ คือ 
1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 4) ความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 5) การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 6) การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้ บริหาร ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมี
หลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัข้อ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุม
คณะกรรมการชดุย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมิน
ทัง้รายคณะและรายบุคคล คือ ทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะจัดส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี  

หลงัจากทีก่รรมการ/กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะประเมินผลการปฏิบตัิงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานกลบัมายงัส่วนงานเลขานกุารบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่
ละคน และสรุปผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ รายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้  จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2562 นี ้ผลการประเมินการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบั “ดี-ดีเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
• คณะกรรมการบริษัท (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการบริหาร (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม”คณะกรรมการตรวจสอบ 

(แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 

 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามแบบประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยผลการประเมินจะน าไปพิจารณาเพื่อก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป 

6. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง โดยยึด
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้ 
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1.  ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน 
4.  คา่ตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจงูใจกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและสถานการณ์

ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

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

นโยบายเก่ียวกบัผลตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้รูปแบบตวัเงิน และสวสัดิการต่างๆ  ตามลกัษณะของธุรกจิประเภท
เดียวกนั สอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินในแต่ละปี  

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ  เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการมีทกัษะและความรู้ที่เป็นปัจจบุนัและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานในคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุย่อย 

ข้อมูลของกรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ในปี 2562  
 

รายชื่อกรรมการ หัวข้อ/เร่ืองที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการ 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 

• Digital Thailand Big Bang 2019 

2. นายพลูศกัดิ ์ตนัสิทธิพนัธ์ • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 

• ความยัง่ยืนของธุรกิจยคุดจิิทลั : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น 

• ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 สญัญาเชา่ 

• พระราชบญัญัติป้องกนัราคาโอน (Transfer Pricing) 
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รายชื่อกรรมการ หัวข้อ/เร่ืองที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการ 

3. นายนพพร เทพสิทธา • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 

• ความยัง่ยืนของธุรกิจยคุดจิิทลั : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น 

• ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 สญัญาเชา่ 

• พระราชบญัญัติป้องกนัราคาโอน (Transfer Pricing) 

4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 

• ความยัง่ยืนของธุรกิจยคุดจิิทลั : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น 

• ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 สญัญาเชา่ 

• พระราชบญัญตัิป้องกนัราคาโอน (Transfer Pricing) 

5. นายโทโมโอะ นากามรูะ • Exponential Manufacturing Thailand 2019 

6. นายชานนท์ เรืองกฤตยา • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 

• Digital Thailand Big Bang 2019 

7. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 

8. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา • Techsauce Global Summit 2019 

• Exponential Manufacturing Thailand 2019 
 

นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ และจัดส่ง
เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย 

แผนสืบทอดต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งบริหารระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ทุกสายงานและกรรมการผู้จดัการ ด้วยการสรรหาบุคลากรภายใน
องค์กรท่ีมีศกัยภาพสงู ซึง่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณวฒุิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดี
เลิศสูงกว่าความคาดหวงัขององค์กร มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้มีความเหมาะสม
ด้านวยัวฒุิที่พร้อมที่จะด ารงต าแหน่งบริหารระดบัสงู  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คดัเลือก
ผู้ ที่มีความเหมาะสม ให้เป็นผู้ สืบทอดต าแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มีต าแหน่งว่าง และน าเสนอขออนุมัติจาก
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คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถน าพาบริษัทไปสู่
ความเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ 

8. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีนโยบายระบบการควบคุมภายในและนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน ความ
เส่ียงด้านชื่อเสียง และความเส่ียงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงจดัให้มีการประเมินความเส่ียงด้านทจุริตที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจดัให้มีแนวทางในการ
จดัการกับความเส่ียงหลัก ตลอดจนจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแล
รักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทัง้
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท 

9. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้มีการก าหนด
นโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท  

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 ชุด  
คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ (5) คณะกรรมการบริหาร   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ ์ตนัสิทธิพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ  

โดยนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชชัวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(ก)  รายการท่ีเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ภาวะการณ์ 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีนางสาวอนงค์ประภา มะลิประมาณ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. อ านาจ 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชี แ้จงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส าหรับความเส่ียงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นควร ทัง้นีใ้ห้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้อง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของกลุ่ม
บริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการแต่งตัง้คณะท างานเพื่อประเมินและติดตามความเส่ียงในทุกๆ 
ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบก าหนดในกฎบัตรนี  ้หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ซึ่ง

ครอบคลมุความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั ได้แก่  
1. ความเส่ียงขององค์กรในภาพรวม (Corporate Risk)  
2. ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
4. ความเส่ียงด้านตลาด (Marketing Risk) 
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5. ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk)  
6. ความเส่ียงด้านกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
7. ความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk)   
8. ความเส่ียงด้านโครงการลงทุน (Project Risk) 
9. ความเส่ียงด้านอื่นๆ เป็นต้น 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ และอนุมัติคู่มือการบริหารความเส่ียงให้ฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหาร
ความเส่ียงที่ก าหนด 

2.3 ศึกษา ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมทัง้ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินผลความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครัง้ และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม  

2.4 ส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงที่ส าคญั 
2.5 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงที่มีความส าคญั  

 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หมายเหต ุ กรรมการล าดบัที่ 1-4 เป็นกรรมการอิสระ 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

▪ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

2. พิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัทและหลักเกณฑ์ ในเร่ืองการขึน้เงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจ าปี และ
ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท  

3. พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจ าปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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4. พิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจ าสายงาน กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจบ้านจดัสรร และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนยีม 

4.  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

1. ก ากบัดแูลให้องค์กรมกีารด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่ก าหนด 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและสร้างการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมขององค์กรโดยใช้การ
ส่ือความไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอย่างสม ่าเสมอ  

3. ดแูลการด าเนินงานและกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

4. ทบทวนหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรม
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน เพื่อให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบตัิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานที่
เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกจิการในรายงานประจ าปี 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์การก ากับดแูลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมลูการก ากบัดแูลกิจการทาง
เว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต 

5. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 คน ดงันี ้ 
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ชื่อ   ต าแหน่ง 

1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหาร  

3. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

4. นายเสริมศกัดิ ์ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร   

5. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา กรรมการบริหาร   

6. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา กรรมการบริหาร 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

▪ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทัง้นี  ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ  

2. จดัท าวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น  

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

ประเทศไทย 
5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร

มาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

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

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 
(หน่ึง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หน่ึง) เสียง 
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8. การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จ าต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

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

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจทีใ่ห้ไว้ 
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง
ที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท  

 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติที่บริษัทก าหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี) ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท 

กระบวนการในการเสนอเลือกตัง้/แต่งตัง้กรรมการ โดยเร่ิมจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติและความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทัง้องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่จะพิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุและความสามารถเฉพาะด้าน 
ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Board Skills Matrix) เพื่อก าหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
มีการพิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) หรืออาจจะพิจารณาจากฐานข้อมลูของบริษัทท่ีปรึกษา (Professional 
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Search Firm) ก็ได้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือ
หุ้นรายย่อย ซึง่เสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  

คณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ 

1.  คณุสมบติัของกรรมการ 

1.1 มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2  มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาได้อย่างเต็มที่  

1.3   ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง 
ไม่นบัรวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

2.  คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

นอกเหนือจากจะต้องมีคณุสมบตัิของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนด ซึ่งบริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเข้มกว่าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน 
ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2.9 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการ 

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้ กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดิมกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวตัิการเข้าร่วม
ประชมุและการมีส่วนร่วมในการประชมุ  

การเลือกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตัง้กรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี ้ 
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1.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง  

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน  

3.  มติในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

4.  บคุคลซึง่จะได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเนื่องจากเหตอืุน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ สรรหาผู้ ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม  เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน
คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึง่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้นี ้บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารสูงสดุ 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กรนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและ
เข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้มีการก าหนดแนวทางทีส่ าคญัส าหรับการก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจดัการกิจการและก ากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้อง
กับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทได้ก าหนดแผนงานและด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง และนกัลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม มีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทจะต้องติดตามให้บริษทัย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เข้าท ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบตัิ
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ตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ซึง่ก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

บริษัทมีการด าเนินธุรกิจหลายโครงการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดงัต่อไปนี ้ 

(1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัท ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 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 าเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

(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 าเนินกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และปฎิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  

(4) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทเข้าไปด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขทีไ่ด้ตกลงกัน
ตามสัญญาในการแต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทเข้าไปท าหน้าที่เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
การใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2.   บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบตุรที่ยงั
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ไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท าและน าส่งภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วันที่มีการซือ้ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่
งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท  จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 
ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บคุคลอื่น กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนท าการซือ้ขาย
จริงอย่างน้อย 1 วนั ต่อเลขานกุารบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คราวถดัไป 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ 
  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) ให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 
2562 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 13.8 ล้านบาท และจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit fee) เป็นจ านวนเงิน 
7.46 ล้านบาท* 
 
การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้  

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาแล้ว พบว่าบริษัทได้น าหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562  

 
__________________________________ 
หมายเหต ุ *  นอกจากนี ้บริษัทได้ท าการร่วมค้ากบัมิตซุย ฟูโดะซงั ซึง่มีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของกลุ่มกิจการร่วมค้าจ านวน 18.7 ล้านบาท 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่าตลอดปี 2562 บริษัทในฐานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ยกเว้นในบางหลักการที่บริษัทได้เลือกปฏิบตัิในลักษณะที่มีความ
แตกต่าง โดยมีรายละเอียดและค าอธิบายดงัต่อไปนี ้ 

หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีองตลาดหลักทรัพย์    
แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จง 

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระมากกว่าร้อยละ 50 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิด
เป็นร้อยละ 44.45 ร้อยละ 22.22 และร้อยละ 33.33 ตาม 
ล าดับ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบคณะ 
กรรมการบริษัท มีความเหมาะสม เนื่ องจากบริษัทมี
กรรมการที่ เป็นผู้ บริหารเพียงร้อยละ 33.33 ซึ่งกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ ไม่ เป็นผู้ บริหาร มีสัดส่วนร้อยละ 
66.67 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถถ่วงดุลอ านาจ
ของฝ่ายจดัการ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

2. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบ 
ด้วยกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้คณะ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม เนื่องจากคณะ 
กรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระ  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ที่ “มุ่งมัน่ท าให้ลกูค้ามีความสขุในการใช้ชีวิตอย่าง
ยัง่ยืน มีคอนโดมิเนียม บ้าน และทาวน์โฮม พร้อมบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวตักรรมที่ทนัสมยัในระดบัสากล ตัง้อยู่บนท าเลที่
สะดวกสบาย ใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ตลอดจนเป็นองค์กรท่ีให้ความส าคญัต่อพนกังาน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้ ถือ
หุ้นทกุราย” โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ มีการสร้างเสถียรภาพและความยัง่ยืนขององค์กรควบคู่ไปกบัการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลเอาใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมให้พนกังาน ผู้บริหาร รวมทัง้ลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชน
ผ่านทางกิจกรรมเพื่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง  
 
ซึ่งพนัธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทคือ การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความยัง่ยืน (Sustainability) 
ทางธุรกิจ โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กบัการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทัง้เน้น
ให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฏหมายและกฏระเบียบ นอกจากนี ้ยังพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การ
ส่งเสริมและสร้างเสริมการพฒันาที่ยัง่ยืนต่อสงัคมส่วนรวม ซึ่งต่อยอดแนวคิดทัง้กิจกรรมในกระบวนการด าเนินงาน (CSR in-
process) และ กิจกรรมหลงัจบกระบวนการ (CSR after-process) 
 
บริษัทได้ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ ดงันี ้

1.  การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบ ซึง่ไม่เพียงแต่ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ ริดรอนสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านัน้ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีอดุมการณ์และความเชื่อมัน่ว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ยึดหลกัจริธรรมธุรกิจ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี จะท าให้บริษัทพฒันาไปสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
บริษัทได้จัดท านโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ได้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

3.  การเคารพสทิธิมนุษยชน   

บริษัทเคารพและสนบัสนนุหลกัการด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส าคญัและยึดถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่
ความยัง่ยืน ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเสมอภาค เท่า
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เทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก เชือ้ชาติ สีผิว ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องต่อการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนสอดส่องดแูลไม่ให้บุคลากรของบริษัท เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชน ตลอดจนไม่ใช้
แรงงานที่ผิดกฎหมาย และตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกนั ความเป็นธรรม โดยไม่
เลือกปฏิบตัิต่อพนกังาน เพราะความแตกต่างในบคุลิกลกัษณะส่วนบคุคล บริษัท ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส การให้
ผลตอบแทน ตลอดจนจดัระบบการท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที่ดี พฒันาพนกังานเพื่อ
ฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพควบคู่กับการพฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคมอีก
ด้วย 

 4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย์ ตามหลกัสิทธิมนษุย์ชนและหลกัจริยธรรม เพื่อน าไปสู่ความสงบสขุในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กร
ด้วยความยัง่ยืน  
 

บริษัทจดัให้มีการดแูลด้านความปลอดภยัในการท างาน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการท างานให้พนกังานมีความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสขุอนามยัที่ดี โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

•  ก าหนดให้มีนโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ  
•  วิเคราะห์และหามาตรการเพื่อควบคุมความเส่ียงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท างาน รวมถึงจัดให้มี

ระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปฏิบตัิงาน จดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด เพื่อความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้  

• ส่ือสาร ให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบตัิที่ปลอดภยัในการท างานต่างๆ และให้แน่ใจว่าพนกังาน
เข้าใจและท าตามระเบียบปฏิบตัิได้ถกูต้อง  

•  จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลที่จ าเป็นให้แก่พนกังาน  

•  ประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน  

•  ให้พนกังานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมและเคารพสิทธิของพนกังาน  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า  บริหารจดัการผลิตภณัฑ์และการบริการ
ของบริษัทแก่ลกูค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี ้
• มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
• ส่งมอบผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม  
• ให้ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการ

กล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลกูค้า อนัเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจ
ผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 
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• จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าว
ต่อไป  

• รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ พฒันากระบวนการผลิตเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบด้าน ส่ิงแวดล้อม และ
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และความตระหนกัในด้านส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสงัคม พร้อมทัง้น าไปสู่
การปฏิบตัิอย่างทัว่ถึงองค์กรและพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

7. การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน โดยในปีที่ ผ่านมา บริษัทยงัคง
มุ่งมั่นและสานต่อกิจกรรม CSR  หลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้
ผู้ ด้อยโอกาส ร่วมกบัมลูนิธิที่อยู่อาศยั (ประเทศไทย)  (Habitat for Humanity Thailand) เพื่อสานต่อความหวงัในการมอบท่ีอยู่
อาศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส ทัง้ยงับริจาคสิ่งของ เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ยา และอปุกรณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการด ารงชวีิต  รวมถงึ
สนบัสนนุก าลงัอาสาสมคัรจดัสร้างบ้านพกัอาศยัให้ประชาชนผู้ ด้อยโอกาส  
 
▪ โครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI 2019 

ในปีนีอ้นนัดาฯ ได้ด าเนินโครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อจดัสร้างบ้านพกั
อาศยัให้แก่ชาวบ้านในอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อมอบที่อยู่อาศยัให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสในพืน้ที่ที่ยัง
ห่างไกล ให้มีคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการร่วมดแูลสงัคมไทย ยกระดบัคณุภาพชีวิต พร้อมทัง้พฒันา
ชุมชมให้มีความยัง่ยืน โดยบริษัทได้ลงนามในบนัทึกความร่วมมือกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity 
Thailand) มอบทุนและก าลังอาสาสมคัรเพื่อก่อสร้างบ้านพักคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว ส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา
ด้านท่ีอยู่อาศยั ขนาด 42 ตารางเมตร จ านวน 45 หลงั โครงการดงักล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมกี าหนดระยะเวลา 3 ปี (ปีละ 15 
หลัง) เร่ิมตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ซึ่งนอกจากส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศยัแล้วยังสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยการให้ความรู้พร้อมมอบทนุส าหรับปลกูพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแต่ละฤดกูาลเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาว
ชมุชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้อย่างยัง่ยืนอีกด้วย 
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คณะผู้บริหารและพนกังาน จ านวนรวมกว่า 61 คน ร่วมเป็นอาสาสมคัรสร้างบ้าน ในโครงการ “GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI 
ปีที่ 3”  ณ ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือเดือนมิถนุายน 2562 
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คณะผู้บริหาร ตวัแทนจากบริษัทผู้ รับเหมา และตวัแทนจากบริษัทผู้ออกแบบ ตลอดจนพนกังาน จ านวนรวมกว่า 62 คน ร่วมเป็นอาสาสมคัรสร้าง
บ้าน ในโครงการ “GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ปีที่ 3”  ณ ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย จังหวดักาญจนบรีุ เม่ือเดือนกนัยายน 2562 

 

 

    

เจ้าของร่วมจากโครงการต่างๆของอนันดาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนกังาน จ านวนรวม 65 คน ร่วมเป็นอาสาสมคัรสร้างบ้าน ในโครงการ “GIVE 
HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ปีที่ 3”  ณ ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 
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▪ กิจกรรมมอบสิ่งของและเคร่ืองใช้จ าเป็น ให้แก่ชาวบ้าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนุนให้พนกังานและพนัธมิตรได้มีส่วนร่วมในการมอบส่ิงของบริจาค ให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสใน ต.หลมุรัง 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรีุ อาทิ เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรค อาหารแห้ง หนงัสือ เคร่ืองเขียน ของเล่นส าหรับเด็ก รวมไปถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งกิจกรรมในครัง้นีไ้ด้จดัขึน้ในช่วงเดือนมิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน 
2562 

      

มอบสิ่งของบริจาค ให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสใน ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรีุ 

▪ โครงการ Bike for Change “เตมิฝันให้น้อง ในพืน้ที่ห่างไกล” 

โครงการ Bike for Change “เติมฝันให้น้อง ในพืน้ท่ีหา่งไกล” เป็นโครงการรับบริจาคจกัรยานเก่าที่จอดเส่ือมสภาพจาก
โครงการภายใต้การดแูลของ บริษัท The Works Community Management ซึง่ก่อนจะน าไปบริจาคจะมีทีมอาสาสมคัร 
ได้แก่ ช่างประจ าโครงการ น าไปซ่อมแซมปรับปรุงจนสามารถน ากลบัมาใช้งานได้เป็นปกติ โดยได้น าไปมอบให้กบัเด็กๆ  
และนกัเรียนผู้ ด้อยโอกาสในพืน้ท่ีห่างไกล  

   

คณะผู้บริหารและพนกังานร่วมบริจาคจกัรยานให้แก่เด็กๆ และนกัเรียน ผู้ด้อยโอกาส ในพืน้ที่ต.หลมุรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรีุ เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2562 
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▪ ปลูกผักสร้างรายได้เพื่อชุมชน  
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ให้แก่ชาวบ้านในชมุชน ต.หนองกุ่ม อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  ซึ่งนอกเหนือจากการมอบที่อยู่อาศยัให้แก่ชาวบ้านแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการสร้าง
ความยั่งยืนในการด ารงชีพแก่ชาวชุมชน โดยสนับสนุนให้ใช้ที่ดินของตนเองเพื่อท าการเกษตร ซึ่งเป็นการต่อยอดการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องที่ โดยส่งเสริมให้มีการปลกูผกัที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศและ
ภูมิประเทศของจ.กาญจนบุรี บริษัทได้จดัหาผู้ที่มีความรู้ความช านาญด้านการเกษตรไปให้ความรู้ที่ถกูต้องเร่ืองการเลือก
เมล็ดพันธุ์พืช แนะน าวิธีการปลูกที่ถูกต้อง และสนับสนุนการไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืช อีกทัง้ยังช่วยจัดหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้สามารถส่งผลผลิตที่เพาะปลูกมาขายที่บริษัท อนันดาฯได้อีกด้วย โครงการดังกล่าวนับว่าเ ป็นไปตาม
เจตนารมย์ของบริษัทท่ีต้องการส่งเสริมชาวบ้านให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและเป็นชมุชนท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แปลงสวนผกัของชาวบ้าน และผลผลติสดๆจากไร่ ที่น ามาขายที่อนนัดา 

 
▪ โครงการสนับสนุนทุนด าเนินกิจกรรมอนามัยชุมชนมอแกน อ่าวบอน หมู่เกาะสุรินทร์  จังหวัดพังงา 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมสนบัสนุนเงินทุน เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสขุให้กับชุมชนมอ
แกน ซึ่งเป็นชุมชนพืน้เมืองที่อาศยัอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์ จงัหวดัพงังา ปัจจุบนัหมู่บ้านมอแกนมีประชากร 370 
คน 80 หลงัคาเรือน โดยศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชนมอแกน ได้น าเงินทนุท่ีบริษัทสนบัสนนุไปใช้ในการจดัซือ้เคร่ืองมอืในการ
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ท างาน เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่ชุมชนโดยการฉายความรู้ต่างๆเข้ากับจอโปรเจ๊กเตอร์ และ 
จดัซือ้อาหารเสริม เช่น นม ไข่ไก่ ให้กบัเด็กที่ขาดสารอาหาร และคนท้องที่มีภาวะน า้หนกัน้อย 
 

           
 

ชาวบ้านชมุชนมอแกนเข้ารับบริจาคไขไ่ก่และนม  

8.  การพัฒนางานและนวัตกรรม  
 
การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง  
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของปัจจยัหลกัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ซือ้ เช่น ชื่อเสียงของบริษัท และความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร อนัเกิดจากการเลือกท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพสงู มีราคาขายที่สมเหตสุมผล ตลอดจนการออกแบบและการก่อสร้างที่
มีคณุภาพ บริษัทจึงพฒันานวตักรรมในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้บ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคณุภาพสงูสดุ สามารถส่งมอบให้
ลกูค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยระบบ “Ananda Production System” หรือ “APS” โดยยึด
รากฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นแกนขับเคล่ือน และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทัง้ภายในองค์กร 
(Internal) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และประเมินทุกๆ ขัน้ตอนอย่างถ่ีถ้วนตามมาตรฐานของ
บริษัท โดยเร่ิมตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง การส่งมอบ และการบ ารุงรักษา รวมถึงให้ความส าคญักับการบริหารจัดการ
กลุ่มพนัธมิตรธุรกิจภายนอกองค์กร (External) ทัง้กลุ่มผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มจดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง เพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สอดประสานกันทัง้ระบบ หรือ Supply Chain เมื่อผนวกเสาหลกัส าคญัทัง้ภายในและภายนอก
เข้าด้วยกัน โดยการประสานเครือข่ายทัง้สอง ที่เรียกว่า Network Collaboration จะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาไป
ด้วยกัน ผ่านวงจรคุณภาพ (Quality Cycle) ท าให้เกิดการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิน้สดุ 
ดังนัน้ Ananda Production System คือระบบการผลิตบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ด้วย
เจตนารมณ์อนัแน่วแน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของบริษัท (Customer Centric for Customer Delight) 
 
บทสรุป  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยส่ิงหนึ่งที่ยังคงให้
ความส าคัญและด าเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลูกจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง เพื่อตอบแทนส่ิงดีงามกลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มี
ประโยชน์เหล่านีค้วบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนต่อไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
1. การควบคุมภายใน 

บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความสขุอย่างยัง่ยืน ได้รับบ้าน คอนโดมิเนียม และบริการท่ีโดนใจด้วย
นวตักรรมที่ทนัสมยัและมีคณุภาพระดบัสากล ในท าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และตัง้ใจพฒันาบคุลากรและองค์กร
เพื่อส่งมอบท่ีอยู่อาศยัและบริการอนัเป่ียมไปด้วยคุณค่า ภายใต้การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสดุ และเป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อพนักงาน สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้ ถือหุ้น สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิ
บาล 

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการก าหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตาม
กรอบการควบคมุภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดย
มีส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในขององค์กร การก ากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
องค์กร มีอ านาจในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงาน
เก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบ
ทานผลการประเมินการควบคมุภายใน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายจดัการและส านกัตรวจสอบภายในเป็นประจ าทกุปี  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับดูแลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม มีประสิทธิผลต่อการด าเนินธุรกิจ และมีการปรับเปล่ียน พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเส่ียงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดบัภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับ
กิจกรรม ยกเว้นในเร่ืองการประเมินความเส่ียงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าว 
โดยก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงในด้านทุจริตคอร์รัปชัน่ในปี 2563 ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการ
ด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบการควบคุมภายในส าหรับติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย เพื่อป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการน าไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว  

    นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทมีข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ ( IT General Control) 
การสอบทานเฉพาะระบบงาน (Application Control) โดยไม่มีข้อสังเกตที่มีระดบัความเส่ียงสูง แต่ข้อสังเกตที่มีระดบัความ
เส่ียงปานกลาง ได้แก่ สิทธิของพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน ยังไม่ได้มีการปรับเปล่ียนตามหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้เกิดความเส่ียงที่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าถึงข้อมลูที่ไม่เก่ียวข้องได้ และไม่มีการก าหนดกระบวน
การในการติดตามผลการด าเนินการของตารางการท างานของระบบ ( Job Schedule) ที่ใช้ส าหรับส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบปฏิบตัิการด้านบญัชี (SAP) และ ระบบปฏิบตัิการด้านลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM-RE) ท าให้เกิดความเส่ียงในการด าเนินการ
แก้ไขหากเกิดความผิดพลาดอย่างทนัเวลา ซึง่ข้อสงัเกตทัง้หมด บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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การประเมินการควบคมุภายใน 5 องค์ประกอบที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึง่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างยัง่ยืน 
โดยบริษัทได้จดัโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และมีการบริหารจดัการด้านต่างๆ ดงันี ้

1.1  ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานทกุคนของบริษัทรับรู้เพื่อน าไปปฏิบตัิ โดยได้
ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th อาทิเช่น นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower) ในปี 2562 
บริษัทก าหนดให้การปฏิบัติตัวอย่างซื่อตรงและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ ANANDA DNA ในหัวข้อ WE 
ARE TRUSTWORTHY & TRANSPARENT : พวกเราท าตนให้เป็นที่เชื่อถือและน่าไว้วางใจ เพื่อเน้นย า้ให้บุคลากร
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 

1.2 บริษัทก าหนดโครงสร้างขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจที่มีวิวัฒนาการสู่ความเป็นดิจิตัล และก าหนดให้มีการ
พิจารณาแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี รวมทัง้ทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้
เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มีการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
อย่างชดัเจนเพื่อให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดให้มีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

บริษัทได้มุ่งเน้นท่ีจะสรรหาและพฒันาทรัพยากรบคุคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร มีระบบการ
ก าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Ananda : KPA) อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังานและติดตาม
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ และมีการทบทวนเป้าหมายประจ าปีให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท รวมทัง้ให้ความส าคญักับการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ทัง้ความรู้เฉพาะ
ทาง (Functional) ความรู้ด้านธุรกิจ (Hard Skill) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และ
ทกัษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัเพื่อเตรียมพร้อม
กรณีขาดบคุลากรในต าแหน่งนัน้ ๆ อย่างทนัเวลา 

 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  บริษัทให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปล่ียนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริษัทจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อก ากบั
ดูแลและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กรอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยประเมินความเส่ียง ด้านต่างๆ ดงันี  ้

http://www.ananda.co.th/
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1)  ด้านกลยทุธ์ 
2)     ด้านการเงิน 
3) ด้านการปฏิบตัิงาน 
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านชื่อเสียงและก ากบัปฏิบตัิการ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีฝ่ายบริหารความเส่ียงท าหน้าที่พัฒนา ปรึกษาหารือและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ 
เพื่อบรูณาการกระบวนการบริหารความเส่ียงกบักระบวนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าหน้าที่ติดตามผลการบริหารความเส่ียงอยา่ง
น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และฝ่ายบริหารความเส่ียงได้จดัท ากรอบบริหารความเส่ียงองค์กร (Conceptual Model) ทัง้นีเ้พื่อให้
แนวทางการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายของบริษัท ซึง่น าเสนอ 

1) เป้าหมายของการบริหารความเส่ียง 
2) เคร่ืองมือส าหรับบริหารความเส่ียงขององค์กรอนนัดา 
3) บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตัิ เฉพาะโครงการลงทุนพัฒนาอสงัหาริม  
ทรัพย์ประเภทธุรกิจคอนโดมิเนียมและธุรกิจบ้านจดัสรรของบริษัท และธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการก ากบัดแูลธุรกิจต่าง ๆ 
ที่บริษัทลงทุนตามโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย 
แนวปฏิบตัิ และทิศทางกลยทุธ์ของบริษัท โดยได้ด าเนินการดงันี ้

3.1 บริษัทก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่าง ๆ  เพื่อความมัน่ใจว่ามีระบบ
ตรวจสอบ และคานอ านาจกันได้ ให้การบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนด
อ านาจการอนมุตัิตามแต่ละล าดบัขัน้อย่างชดัเจน ไว้ในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

3.2 บริษัทก าหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบตัิงาน คู่มือการปฏิบตัิงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมการด าเนินงาน
ของบริษัท และก าหนดมาตรการควบคมุทัง้ระดบับริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ ให้มีความเหมาะสมกบัความเส่ียง
และลักษณะเฉพาะขององค์กร โดยมีการควบคุมทัง้แบบไม่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (Automated) ทัง้นีบ้ริษัทมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัทในปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอดงันี ้

1) บริษัทน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการตดิตามผลการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ เช่น การบริหารการก่อสร้าง 
และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  (Procore) การบริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาด 
(Salesforce) การพฒันาระบบการท างานด้านการออกแบบ เพื่อให้มองเห็นแบบเป็น 3 มิติ (BIM 360 Doc) การ
บริหารจดัการงานจดัซือ้จดัจ้าง (SAP Ariba Phase 1-2) การบริการแจ้งซ่อมห้องชุดส าหรับลกูค้า (Application 
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AMC care (ขวัญใจ)) การบริหารการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเอเจนซี่ (Ananda Commission) การให้บริการ
ลกูค้า (Application Smart Living) การจองห้องชดุผ่านทางระบบออนไลน์ (Booking Online) การจ่ายเงินดาวน์
ออนไลน์ การตรวจสอบคะแนนสะสม  การรับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ การติดตามข่าวสารของบริษัท โครงการ
ต่างๆ (Ananda Member Club Application : AMC) การวางแผนการท างานก่อสร้างโครงการ (Alice) และมีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึง 

2) โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคญัอย่างชดัเจน 
3) บริษัทก าหนดและทบทวนนโยบายที่ส าคญั ดงันี ้นโยบายการให้เงินกู้ยืมระหว่างกนั นโยบายการค า้ประกนัวงเงนิ

สินเชื่อ นโยบายการตัดสินใจการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  นโยบายลงทุนในโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ นโยบายการงดรับของขวญัและการมอบของขวญั 
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ หรือโอกาสอื่นใด 

4) บริษัทจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น  การดูแลบ้านข้างเคียงและแผนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์  คู่มือ
ระบบปฏิบตัิการด้านลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM-RE) เพ่ือใช้ปฏิบตัิงานด้านก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ ด้านการขาย ด้านการ
โอน และ การบริหารข้อร้องเรียนลกูค้า คู่มือระบบปฏิบตัิการด้านบญัชี (SAP) เพื่อใช้ปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
งบประมาณ  จัดซือ้จัดจ้าง และบัญชีการเงิน  คู่มือ Success Factor เพื่อใช้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
(ประวัติพนักงาน การขอท างานล่วงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน) คู่มือการสรรหา และ RHRM เพื่อใช้
บริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหน้าที่ต่างๆ กระบวนการเบิกเงินสดย่อยและจดัจ้างผู้ รับเหมา 
AVL แนวทางปรับปรุงสิทธ์ิการใช้งานระบบปฏิบัติการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-RE) ขัน้ตอนการแจ้งขอเปิด
ยกเลิกเปล่ียนแปลงสิทธ์ิใช้งานระบบ คู่มือปฏิบัติงานเร่ืองแผนการกู้ คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน คู่มือปฏิบตัิงาน เร่ือง การส ารองข้อมลู และ กู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Azure) คู่มือ
การยืม ติดตาม คืน เงินทดรองจ่าย และคู่มือปฏิบตัิงาน (Operating Manual) ของทกุส่วนงานเพื่อเป็นมาตรฐาน
การปฏิบตัิงานร่วมกนั 

5) บริษัทก าหนดนโยบายพนัธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกบั ผู้ รับเหมา ผู้ขายและผู้ ให้บริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) และมีการประเมินผลงานกบักลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพฒันาธุรกิจพร้อมกนัอย่างยัง่ยืน 

6) แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานท่ีส าคญัออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั 
เช่น การอนุมัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจด าเนินการ   การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศเป็น
หน้าที่ของฝ่ายบญัชีและการเงิน การดแูลจดัเก็บทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน 

3.3 บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การท ารายการระหว่างกันและรายการเก่ียวโยงกัน (Related Parties Transaction) อย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานบญัชี
เป็นผู้ รับผิดชอบในการท ารายงานรายการท่ีเก่ียวโยง โดยรวบรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บคุคลที่เก่ียวข้องไว้ เพื่อใช้ใน
การติดตามและสอบทานรายการระหว่างกนั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานทกุไตรมาส 

3.4 บริษัทก าหนดดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (Key Performance Ananda : KPA) ที่เชื่อมโยงกบัเป้าหมายของบริษัท และ
เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทได้พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั ให้ครอบคลมุทุกกระบวนการท างานและสนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใช้ข้อมูลจากการ
ปฏิบตัิงานร่วมกันจากแหล่งเดียวเพื่อการตดัสินใจที่รวดเร็ว รองรับการเก็บรักษาข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วน เข้าถึงข้อมลูได้ทุก
เวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และ ส่ือสารข้อมูลไปยังพนักงานที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว
ครบถ้วน ดงันี ้
4.1 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

โดยการรวบรวมข้อมลูต่างๆ ที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรับการพิจารณาและตดัสินใจ ในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม ทัง้นีจ้ะมีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อมลูดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาที่ใช้และต้นทนุท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ โดยการจดัท ารายงานเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการวเิคราะห์และตดัสินใจในการด าเนินงาน จะใช้เคร่ืองมือ Business 
Intelligence ชื่อว่า Qlik Sense และ Power BI ที่ช่วยในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดการและน าเสนอข้อมูล 
สนบัสนนุการตดัสินใจผู้บริหาร 

4.2 บริษัทมีการใช้เคร่ืองมือ Analysis for Office (AO) เป็นตวัช่วยในการน าข้อมลูจาก ระบบปฏิบตัิการด้านบญัชี (SAP) 
มาท าการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) 

4.3 บริษัทจัดท า Business Intelligence Platform ด้านบัญชีและการเงิน โดยน าข้อมูลจากระบบ ปฏิบัติการด้านบัญชี  
(SAP) ระบบปฏิบตัิการด้านลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM-RE) และระบบอื่น ๆ มาท าการวิเคราะห์ จดัท ารายงาน เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบตัิงาน 

4.4 บริษัทมีการรวบรวมข้อมลูเป็นคลงัข้อมลู (Data Warehouse) ซึง่สามารถใช้ข้อมลูจากการปฏิบตัิงานร่วมกนัจากแหล่ง
เดียว (Single Source) เก่ียวกับการปฏิบัติงานในระบบการท างานต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี (SAP) 
ระบบปฏิบัติการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-RE) การบริหารจดัการงานด้านการขายและการตลาด (Salesforce) การ
บริการแจ้งซ่อมห้องชดุส าหรับลกูค้า (Application AMC care (ขวญัใจ)) ระบบปฏิบตัิการด้านการบริหารงานนิติบคุคล 
(iprop) การบริหารการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้กับเอเจนซี่ (Commission Agency) การบริหารการก่อสร้าง (Pro-core) 
และ การตรวจสอบห้องพร้อมขาย (ห้องฟ้า) (ATA) เพื่อจดัท าเป็นรายงานในการสนบัสนุนการตดัสินใจที่รวดเร็วของ
แผนกต่างๆ 

4.5 บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการส่ือสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในที่เหมาะสมในหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่  
1)  บริษัทก าหนดให้หน่วยงาน HR Communication ด าเนินการส่ือสารข้อมลูภายในองค์กรผ่านช่องทางการท างาน 

ได้แก่ อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Workplace และการจดัประชมุ Town Hall เพื่อสนบัสนนุการ
ควบคมุภายใน 

2)  บริษัทมีหน่วยงาน Corporate PR and Internal Communication ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนงาน 
ผลการด าเนินงาน ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน และทันต่อสถานการณ์ โดยช่องทางในการส่ือสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail) 
Workplace ส่ือประชาสมัพนัธ์ การจัดประชุม Town Hall การจัดงานกิจกรรมต่างๆ และวีดีโอรายการ Ananda 
Chanel รายการ CEO Talk 
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4.6 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น ซึ่งได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์
ติดต่อซึ่งรับผิดชอบในการประสานงานเร่ืองการขอข้อมลูจากผู้ สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลได้
อย่างทนัท่วงที นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะน าส าหรับปรับปรุงการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4.7 การจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนงัสือเชิญประชมุและ
เอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เหมาะสม มีการบนัทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมลูอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมี
การจดัการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

4.8 บริษัทจดัเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจดัท ารายงานการเงิน การบนัทึกบญัชี และเอกสารส าคญัต่างๆ ไว้ครบถ้วน
เป็นหมวดหมู่ 

4.9 บริษัทจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อส่ือสารและจดัสมัมนาให้แก่นกัลงทุน หรือผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท มีการจดัท าเว็บไซต์นกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น 
ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ข้อมลูตราสารหนี ้ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น ข้อมลูนกัวิเคราะห์ ศนูย์ข่าวสาร และ 
ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นต้น 

4.10 บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกสามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัองค์กรหรือข้อแนะน า
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และงานบริการ โดยการแจ้งผ่านศนูย์บริการข้อมลูลกูค้า (Call Center) ที่หมายเลข 02-0562222 ซึง่
เป็นสายด่วนบริการข้อมลูตลอด 24 ชัว่โมง หรือผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th นอกจากนีบ้ริษัทได้ก าหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีช่องทางการร้องเรียนเบาะแส (Whistleblower) ส าหรับทัง้บุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอก และได้ส่ือสารให้พนกังานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
ขอให้แจ้งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน
โดยตรงผ่านช่องทางอินทราเน็ตส าหรับบุคคลากรภายใน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail) หรือทางโทรศพัท์ 
โดยบริษัทมีการก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานเร่ืองกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและ การป้องกนัการกระท าผิดของ
พนกังาน ไว้อย่างชดัเจน 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าการด าเนินงานของบริษัท จะบรรลวุตัถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
บริษัทจึงก าหนดกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดย
หวัหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทัง้ มีการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ ดงันี ้

http://www.ananda.co.th/
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5.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้จดัตัง้ส านกัตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ส านกัตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัทผ่านแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อประเมินระบบการควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบบริษัท ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยเข้า
ไปมีส่วนร่วม และให้ค าแนะน าในการประชมุของฝ่ายบริหาร เร่ืองของการปฏิบตัิงานประจ าสปัดาห์ เพื่อให้ทราบความ
คืบหน้าและทิศทางของบริษัท และรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

5.2 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2562 บริษัทคดัเลือก บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ซึง่มีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท าหน้าทีต่รวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด้านบญัชีและการเงิน เพื่อรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้ให้ความเห็นวา่ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัท 

5.3 บริษัทจดัให้มีการติดตามและประเมินผลด าเนินงานทกุสปัดาห์ โดยมี การประชมุคณะจดัการ (Management 
Committee Meeting) การประชมุฝ่ายจดัการ (Management Meeting) การประชมุบญัชีและการเงิน (Finance and 
Account Meeting) และคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ 
ที่ฝ่ายบริหารน าเสนอ  ทัง้ด้านผลการด าเนินงาน และด้านงบประมาณอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

5.4 ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนนิงานของแต่ละโครงการให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับทราบอย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครัง้ 

5.5 บริษัทก าหนดเป้าหมายปี 2562 ไว้อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมกีาร
ก าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Ananda : KPA) โดยฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของแต่ละบคุคล 
โดยใช้โปรแกรม Success Factor ใช้ในการติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
2.  การตรวจสอบภายใน 

     คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มี
จรรยาบรรณและมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การ
ด าเนินงานขององค์กร 

     ส านักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ที่พิจารณาตามความเส่ียงที่ส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน (Risk-Based Audit Planning) โดยครอบคลมุกระบวนการด าเนินธุรกิจทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส ทัง้นี ้ในการปฏิบัติงานของส า นัก
ตรวจสอบภายในไม่มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและส านัก
ตรวจสอบภายในท่ียงัหาข้อยตุิไม่ได้ 

     นอกจากนีส้ านกัตรวจสอบภายในได้พฒันางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบับริษัท โดยมีการด าเนินการท่ีส าคญัในปี 2562 ดงันี ้
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1. ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ให้สอดคล้องตามแนวทาง 
COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่
ฝ่ายจดัการว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ
การควบคมุภายในได้อย่างเหมาะสม ทนัเวลาและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป และสอดคล้องตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อน าเสนอใน
รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

2. เนื่องจากบริษัทให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาสร้างนวตักรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมลูค่าเพิ่มให้องค์กร (Digital 
Transformation) จึงจ าเป็นต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาเพื่อใช้สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ และมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคญั ส านักตรวจสอบภายในจึงขยายขอบเขตการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภยัของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท และส านักตรวจสอบภายในร่วมให้ค าแนะน าในการก าหนดการ
ควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทัง้ภายหลังการติดตัง้ระบบจะมีผู้ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit) ด าเนินการตรวจสอบอีกครัง้หน่ึง นอกจากนีส้ านกัตรวจสอบภายใน ได้ประสานงานกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ในการด าเนินการดงันี ้
1) จดัท า / ปรับปรุงเอกสารควบคมุภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเปล่ียนแปลงจากการน าเทคโนโลยีมา

ประยกุต์ใช้ 
2) จดัท าอ านาจด าเนินการเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส านักตรวจสอบภายในก าหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ รับการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ รับการตรวจสอบมี
ความเข้าใจ และมีการตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายใน โดยก าหนดดชันีชีว้ดัความพึงพอใจงานให้
ความเชื่อมัน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2562 ได้รับความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ง
ผลประเมินดงักล่าวได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส และใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง และพฒันาการ
ให้บริการของส านกัตรวจสอบภายในอย่างมีคณุภาพต่อไป 

4. สนบัสนุนให้มีการพฒันาและอบรมความรู้เพื่อพฒันาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจ
ของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กับผู้ตรวจสอบให้เกิดการตรวจสอบ
ในแนวทางที่สร้างสรรค์ในเชิงป้องกัน (Preventive) สามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่จะท าให้เกิดระบบการ
ควบคมุที่เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

5. น าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทัง้กระบวนการตรวจสอบ การสร้างเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลความ
ผิดปกติ (Red Flag report) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมลูให้สามารถค้นพบความผิดปกติในการปฏิบตัิงาน
และก าหนดแนวทางในการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ลดความเสียหายที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน
และการทจุริตให้แก่บริษัท 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2554 ได้แต่งตัง้นายชชัวาลย์ อปุนิ เป็นผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน การพฒันาระบบ การบริหารงานท่ีดี เป็นระยะเวลา 15 ปี มีความรู้ใน
การปฏิบตัิงานของบริษัท หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การประเมินความเส่ียง และมีความรู้ในระบบการควบคมุภายในและ



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ระบบการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการตรวจสอบ ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัธุรกิจและในภาพรวม 
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอด
ถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.  รายการระหว่างกัน 

 12.1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั ซึ่งรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป และรายการระหว่างกนัได้กระท าอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ( Fair and at arms’ length basis ) และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

(1)   รายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคล 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 
1.  บริษัท กรีนวลัเล่ พรอพเพอร์ตีส้์ จ ากดั 
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ ถื อ หุ้ น  โ ด ย น า ย ช า น น ท์                                
เ รืองกฤตยา น .ส .ณัฐวิภา   เ รืองกฤตยา           
น.ส.พชัราวลยั   เรืองกฤตยา  และน.ส.มลลิกา 
เรืองกฤตยา  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 
กรีนวัลเล่  พรอพเพอร์ตี ส้์  จ ากัด ซึ่งถือหุ้ น
รวมกันร้อยละ 22.84  และมีอ านาจควบคุมใน
กิจการ 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการถกูฟ้องล้มละลาย 

ลกูหนีเ้งินทดรองจ่าย 
เกิดจากบริษัท ทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ้ า น ข อ ง ลู ก บ้ า น ใ น
โครงการที่ด าเนินงานโดย 
บริษัท  กรีนวัล เล่  พรอพ
เพอร์ตีส้์ จ ากดั 

2,146,195.07 2,146,195.07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,146,195.07 รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในปี 2547 ระหว่าง บริษัท อนนัดา ดีเวลล
อปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตีส้์ จ ากัด ซึ่งเป็น
รายการซ่อมแซมบ้านของลกูบ้านในโครงการของบริษัท กรีนวลัเล่ พรอพเพอร์
ตีส้์ จ ากดั ซึง่เป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
ปัจจบุนัยงัคงอยู่ระหว่างรอค าสัง่จากพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์  
ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 
2.บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จ ากดั 
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
และผู้ มีอ านาจควบคุมของ บริษัท คลอเส็ท                       
คาเฟ่  จ ากัด  เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ 
เรืองกฤตยา ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท 
 

ค่าใช้จ่าย 22,789,090.80 26,777,050.65 26,303,618.25 
 

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) กบับริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากดั ซึง่เป็นรายการ สนบัสนนุธุรกิจปกติ 
เกี่ยวกับค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม ปรากฎอยู่ในหมวดบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ในงบการเงิน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามสัญญาว่าจ้างท าอาหารส าเร็จรูป ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 และสิน้สุดสัญญาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และไม่มี
รายการระหว่างกนัดงักล่าวแล้ว นบัจากวนัที่สิน้สดุสญัญา 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

3. บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั 
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
และผู้ มีอ านาจควบคุมของ บริษัท คลอเส็ท 
ดีไซน์  จ ากัด  เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ 
เรืองกฤตยา ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท 

ค่าใช้จ่าย 540,000.00 - 48,599.30 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) กับบริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากัด ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
เกี่ยวกับค่าออกแบบและค่าของขวญัแจกลกูค้า โดยราคาที่ซือ้เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทัว่ไป  
 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
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(2)   รายการระหว่างกนักบับริษัท บ.ดเิอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบคุคล ดังต่อไปนี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

และมีความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 
ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 

1. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง  นายสุเมธ รัตนศรีกูล
และนางสาวมณีรัตน์ ธนชัญ์เศรษฐ์     
เป็นผู้บริหารของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน)  

 
รายได้ค่านายหน้า 

 
550,191.59 

 
547,990.64 

 
110,654.21 

รายการดงักล่าวเป็นรายการของ บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทย่อย กบั นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง  นายสเุมธ รัตนศรีกลูและนางสาวมณีรัตน์ 
ธนชัญ์เศรษฐ์  ซึง่ทัง้ 3 คน เป็นผู้บริหารของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูรายการนี ้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 79/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
ซึง่เป็นการเรียกเก็บค่านายหน้าตามสญัญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข
การค้าทัว่ไป โดยมีอตัราเรียกเก็บค่านายหน้าเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน  
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

2.นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา     
เป็นกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท อนันดา                                
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

รายได้ค่านายหน้า 45,327.10 - - รายการดงักล่าวเป็นรายการของ บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทย่อย กบั นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท การเปิดเผยข้อมลูรายการนี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 79/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตามสญัญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป โดยมีอตัรา
เรียกเก็บค่านายหน้าเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 
3.นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา  
 เป็นญาติสนิทกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

รายได้ค่านายหน้า 302,424.30 93,457.94 - รายการดงักล่าวเป็นรายการของ บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทย่อย กบั นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา  เป็นญาติสนิทกบักรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูรายการนี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 79/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมลูเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ซึง่เป็น
การเรียกเก็บค่านายหน้าตามสญัญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป โดยมีอตัราเรียกเก็บค่านายหน้าเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

(3)   รายการระหว่างกนักับบริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย กับบริษทัและบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 
1. บริษัท ทอสกานา พิอาซา จ ากดั 
เป็นกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยกรรมการของบริษัท ทอสกานา พิอาซา 
จ ากัด เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหารของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

เงินประกนัผลงาน 6,126,496.17 5,879,888.07 5,757,833.78 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท 
ทอสกานา พิอาซา จ ากัด ซึ่งเป็นรายการก่อสร้างอาคารให้กับบริษัท ทอสกานา พิอา
ซา จ ากัด  
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
ปัจจบุนัในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
 

รายได้ค่าก่อสร้าง - 8,657,288.25 2,016,904.72 

2.นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ลกูหนีก้ารค้า 1,348,272.06 - - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย กบั นายชา
นนท์ เรืองกฤตยา ซึง่เป็นรายการก่อสร้างอาคาร   
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
ปัจจบุนัในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
 

รายได้ค่าก่อสร้าง 3,596,515.95 2,750,109.97 10,577,898.65 
เงินประกนัผลงาน 1,015,384.00 1,261,992.10 254,530.17 

 
 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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(4)   รายการระหว่างกนักับบริษัท พีระ เซอร์กติ วนั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย กบับริษัทดังต่อไปนี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

และมีความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 
ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 

1.  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั  
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท อนันดา   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) และกรรมการของบริษัท พีระ 
เซอร์กิต  จ ากัด เป็นญาติสนิท      กับนาย
ชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกรรมการของ
บริษัท 
 

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย 6,544,875.74 5,817,246.11 4,593,037.04 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย
กับ บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากัด  ซึ่งเป็นรายการค่าเช่าที่ดิน  รายการดังกล่าวเร่ิม
เกิดขึน้ในปี 2550 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้จัดท าในการพิจารณาการ
ลงทุนในปี 2550  อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการท าสญัญาระยะยาวซึ่งมีผล
ผกูพนักบับริษัทต่อไปในอนาคต  
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
ปัจจบุนัในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
 

ค่าเช่าที่ดิน 3,326,209.07 3,326,209.07 2,391,629.63 
 

 
 

 (5)   รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย กับบริษทัดังต่อไปนี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

และมีความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 
ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 

1. บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากดั 
เป็นกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวล ลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
และกรรมการของบริษัท พีระ เซอร์กิต  จ ากัด 
เป็นญาติสนิทกับนายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่ง
เป็นกรรมการของบริษัท 
 

 

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย 3,104,282.60 3,307,822.08 3,145,361.56 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั กบั บริษัท พีระ เซอร์กิต  
จ ากดั  ซึง่มีกรรมการเกี่ยวข้องเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารของบริษัท  
รายการดงักล่าวเร่ิมเกิดขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทก าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้จัดท า
ในการพิจารณาการลงทุนในปี 2548 อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวเป็นการท าสญัญา
ระยะยาวซึง่มีผลผกูพนักบับริษัทต่อไปในอนาคต  
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
ปัจจบุนัในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

ค่าเช่าที่ดิน 1,262,460.52 1,262,460.52 1,262,460.52 

 
 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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 (6)   รายการระหว่างกนักับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษทัร่วมค้า กับบคุคลดังต่อไปนี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

และมีความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 
ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 

1. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ  
เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษทั อนนัดา                   
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

รายได้รับลว่งหน้า 399,800.00 399,800.00 361,800.00  รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั กบั 
นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท การเปิดเผยข้อมูล
รายการนี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2561 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการรายได้รับล่วงหน้าจากการขาย
ห้องชุดตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจะซือ้จะขาย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย
ก าหนดราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การก าหนดเง่ือนไขกบับคุคลหรือกิจการอ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

 

(7)   รายการระหว่างกนักับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัร่วมค้า กับบุคคลดังต่อไปนี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

และมีความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 
ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 

1.ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ 
เป็นผู้บริหารของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

รายได้รับลว่งหน้า 1,248,000.00 1,248,000.00 1,248,000.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด กับ ดร.
จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ เป็นผู้บริหารของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลรายการนี ้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2561 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ออกหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้าจากการขายห้องชดุตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญาสญัญาจะซือ้จะขาย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยก าหนดราคาและเงื่อนไข
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก าหนดเงื่อนไขกับบุคคล
หรือกิจการอ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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 (8)   รายการระหว่างกันกับบริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัร่วมค้า กับบุคคลดังต่อไปนี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

และมีความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 
ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค.60 

1. นางสาวมณีรัตน์   ธนชัญ์เศรษฐ์                                                         
เป็นผู้บริหารของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

รายได้รับลว่งหน้า 30,000.00 - -  รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด กับ นางสาว
มณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ เป็นผู้บริหารของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลรายการนี ้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 79/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก
หลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการรายได้รับล่วงหน้าจากการขายห้องชุดตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญาสญัญาจะซือ้จะขายซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกบัการก าหนดเงื่อนไขกบับคุคลหรือกิจการ
อ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

 
12.2   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัและทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจเกิดขึน้ โดยได้พิจารณารายการดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ( Fair and at arms’ length basis) ทัง้นี ้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่ามีเร่ืองใดที่กรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะไม่อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชมุและงดออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ๆ  นอกจากนัน้
บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบตัิดงันี ้ 

 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท า

รายการ โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขในรายการดงักล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้ส าหรับรายการดงักล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคา
เปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตั ดสินใจของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มี สิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว อีกทัง้จะมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  

 
นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนัซึง่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท  
นอกจากนี ้หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกัน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการ  หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการท่ีได้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 
ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าปกติใน
ลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้อง และรายชื่อบคุคลที่เก่ียวข้องกนัเป็นประจ าทกุไตรมาส  
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

โดยนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872  จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้
ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 
▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โดยนางสาวพิมใจ มานิตขจรกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้
ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

โดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นโดยสรุป ดงันี ้
ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2560 ถึงปี 625 2 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,028.30 8.26 4,713.91 11.34 2,063.40 6.91 
เงินลงทนุชัว่คราว 2,287.59 4.69 200.25 0.48 - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 914.92 1.88 772.70 1.86 1,071.72 3.59 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  20,411.00 41.83 17,350.69 41.73 13,108.39 43.89 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ที่ดินโครงการและต้นทนุที่เกี่ยวข้อง 20.00 0.04 331.70 0.80 1,431.29 4.79 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 3,740.81 7.67 4,634.04 11.14 4,486.59 15.02 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 31,402.62 64.36 28,003.29 67.35 22,161.39 74.20 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 198.29 0.41 268.43 0.65 284.43 0.95 
เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 10,161.00 20.82 8,297.12 19.96 4,429.78 14.83 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 3,970.17 8.14 2,605.78 6.27 1,305.05 4.37 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 575.85 1.18 464.49 1.12 356.10 1.19 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   979.12 2.01 684.01 1.64 813.52 2.72 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
447.17 0.92 287.87 

 
0.69 209.65 0.70 

สิทธิการเช่า - - 717.99 1.73 132.92 0.45 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 1,060.56 2.17 244.16 0.59 176.74 0.59 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 17,392.16 35.64 13,569.85 32.65 7,708.19 25.80 

รวมสินทรัพย์ 48,794.78 100.00 41,573.14 100.00 29,869.58 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้ินหมนุเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,262.83 12.84 5,671.75 13.64 1,498.57 5.02 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,520.74 3.12 1,736.20 4.18 1,140.83 3.82 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 1,991.09 4.08 805.74 1.94 749.70 2.51 
หุ้นกู้ระยะสัน้และหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5,997.05 12.29 1,497.93 3.60 1,999.13 6.69 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 754.31 1.55 411.99 0.99 636.26 2.13 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 684.09 1.40 2,480.94 5.97 2,015.11 6.74 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 17,210.11 35.27 12,604.55 30.32 8,039.60 26.91 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวสทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,133.00 2.32 831.80 2.00 246.79 0.83 
หุ้นกู้ระยะยาว 11,761.24 24.10 9,982.07 24.01 7,980.17 26.72 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 216.46 0.44 165.74 0.40 143.21 0.48 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 13,110.70 26.87 10,979.61 26.41 8,370.17 28.03 

รวมหนีสิ้น 30,320.80 62.14 23,584.16 56.73 16,409.77 54.94 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 333.30 0.68 333.30 0.80 333.30 1.12 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 5,120.08 10.49 5,130.09 12.34 5,150.40 17.24 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิมีลกัษณะคล้ายทนุ 6,000.00 12.30 5,000.00 12.03 3,000.00 10.04 
ก าไรสะสม  5,262.83 10.79 5,488.56 13.20 3,909.24 13.09 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น (82.45) (0.17) 3.29 0.01 3.38 0.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 16,633.77 34.09 15,955.24 38.38 12,396.32 41.50 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 1,840.21 3.77 2,033.74 4.89 1,063.49 3.56 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,473.97 37.86 17,988.98 43.27 13,459.81 45.06 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,794.78 100.00 41,573.14 100.00 29,869.58 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,847.40 57.14 5,904.69 59.44 8,931.91 72.02 

รายได้จากการขายและบริการ 3,635.36 42.86 4,028.83 40.56 3,470.19 27.98 

รวมรายได้ 8,482.75 100.00 9,933.52 100.00 12,402.10 100.00 

ต้นทนุ       

ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์  (3,607.54) (42.53) (4,260.85) (42.89) (6,060.37) (48.87) 

ต้นทนุการขายและบริการ (2,648.17) (31.22) (2,688.85) (27.07) (1,986.06) (16.01) 

รวมต้นทนุ (6,255.70) (73.75) (6,949.70) (69.96) (8,046.43) (64.88) 

ก าไรขัน้ต้น 2,227.05 26.25 2,983.83 30.04 4,355.67 35.12 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (2,664.28) (28.95) (3,085.48) (33.53) (2,575.62) (20.77) 

รายได้อื่น  720.65 8.50 621.24 6.25 548.05 4.42 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 1,116.82 13.17 2,341.25 23.57 (341.52) (2.75) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,400.24 16.51 2,860.84 28.80 1,986.58 16.02 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (589.73) (6.95) (368.31) (3.71) (285.23) (2.30) 

ก าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 810.51 9.55 2,492.53 25.09 1,701.35 13.72 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  42.30 0.50 (95.01) (0.96) (372.90) (3.01) 

ก าไรส าหรับปี 852.81 10.05 2,397.52 24.14 1,328.45 10.71 

 

งบกระแสเงินสดรวม 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน (ล้านบาท) (7,384.1) (7,559.79) (5,688.73) 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (ล้านบาท) (1,670.3) 164.49 108.32 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ล้านบาท) 8,368.8 10,045.81 5,461.07 

เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (ล้านบาท) (685.6) 2,650.51 (119.34) 

 
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ข้อมูล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 48,794.78 41,573.15 29,903.96 
หนีส้ินรวม 30,320.80 23,584.16 16,444.15 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,473.97 17,988.98 12,396.32 
รายได้รวม 9,203.40 10,554.77 12,950.16 
ต้นทนุรวม 6,255.70 6,949.70 8,046.43 
ก าไรสทุธิสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 704.66 2,419.43 1,328.45 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.42 0.45 0.39 
อตัราส่วนเวียนของลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 9.88 10.67 17.01 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 36.43  33.75 21.16 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 3.84 4.84 6.40 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 93.71 74.31 56.28 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 7.66 22.92 10.26 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (Debt to Equity ratio) 1.64 1.31 1.22 
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ข้อมูล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
(Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 

1.06 0.70 
0.80 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current ratio) 1.82 2.22 2.76 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ปี 2562  ปี 2561  เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้             
  รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,847.4 52.7 5,904.7  55.9  (1,057.3) (17.9) 
  รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า 1,879.8 20.4 2,079.7  19.7  (199.9)  (9.6)  
  รายได้อื่น 2,476.2 26.9 2,570.4  24.4  (94.2)  (3.7)  
รวมรายได้ 9,203.4 100.0 10,554.8  100.0  (1,351.4) (12.8) 
ต้นทนุ           
ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,607.5 39.2 4,260.8  40.4  (653.3) (15.3) 
ต้นทนุการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 804.8 8.7 903.8  8.6  (99.0)  (11.0)  
ต้นทนุอื่น 1,843.3 20.0 1,785.0  16.9  58.3  3.3  

รวมต้นทนุ 6,255.7 68.0 6,949.7  65.8  (694.0) (8.8) 
ก าไรขัน้ต้น 2,947.7 32.0 3,605.1  34.2  (657.4) (18.2) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,664.3 28.9 3,085.5  29.2  (421.2)  (13.7)  
ค่าใช้จา่ยในการขาย 824.8 9.0 947.2  9.0  (122.4) (12.9) 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 1,839.5 20.0 2,138.3  20.3  (298.8)  (14.0)  
ก าไรจากการด าเนินงาน 283.4 3.1 519.6  4.9  (236.2) (45.5) 
ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (589.7) (6.4) (368.3) (3.5) (221.4) N/A  
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 42.3 0.5 (95.0) (0.9) 137.3  N/A 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นและส่วน
แบ่งก าไรจากเงนิลงทนุ 

(264.0) (2.9) 56.3  0.5  (320.3) (569.2) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 1,116.8 12.1 2,341.2  22.2  (1,224.4)  (52.3) 
ก าไรส าหรับปี 852.8 9.3 2,397.5  22.7  1,544.7  64.4  
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจ  
ควบคมุของบริษัทย่อย 

148.1 1.6 (21.9) (0.2) 170.1 N/A 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 704.7 7.7 2,419.4  22.9  (1,714.8)  (70.9)  
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รายได้  

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 9,203.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 1,351.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 1,057.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 
17.9 จากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความท้าทายทัง้ปัจจยัภายในประเทศ และต่างประเทศ ทัง้นีใ้นปัจจุบนับริษัทมี
การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ผ่านการร่วมทนุกิจการร่วมค้า ซึง่มีการรับรู้เป็นส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ
ในการร่วมค้าซึง่แสดงในงบก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จ 
 

ต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมจ านวน 6,255.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 694.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.0 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้รวม โดยที่การลดลงของต้นทุนขายนัน้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ต้นทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 3,607.5 ล้านบาท ลดลง 653.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 จากปีก่อน
หน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 421.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.7 มาอยู่ที่
จ านวน 2,664.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อน 122.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.9 มาอยู่ที่จ านวน 824.8 ล้านบาท สอดคล้องกบัค่าธรรมเนียมการโอน และการจดจ านองที่ลดลง และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารลดลงจากปีก่อน 298.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 มาอยู่ที่จ านวน 1,839.5 ล้านบาท จากการควบคุมต้นทุน และ
บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ส าหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจ านวน 589.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 221.4 ล้าน
บาท โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการออกหุ้นกู้ในปี 2562 ก่อนหุ้นกู้ เดิมครบก าหนดในปี 2563 ท าให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 6,315.9 ล้านบาท เพื่อรองรับสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความ
ท้าทายทัง้ปัจจยัภายในประเทศ และต่างประเทศ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.06 เท่า ใกล้เคยีงกบัท่ีบริษัทมีเปา้หมายระยะยาวในการคงอตัราส่วนทางการเงิน
ดงักล่าวอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า 
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2562 มีจ านวน 1,116.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 1,224.4 
ล้านบาท หรือร้อยละ 52.3 มีสาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความท้าทายทัง้ปัจจยัภายในประเทศ 
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และต่างประเทศ และยอดโอนจากโครงการร่วมทนุท่ีสร้างเสร็จพร้อมโอนลดลงจากปี 2561 ที่มีโครงการร่วมทนุขนาดใหญ่สร้าง
เสร็จและเร่ิมโอน เช่น โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการแอชตนั อโศก และ โครงการแอชตนั จฬุา-สีลม 
 
ก าไรสุทธ ิ

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิเป็นจ านวน 704.7 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 1,714.8 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 70.9 จากปีก่อน จากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความท้าทายทัง้ปัจจัยภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ นอกจากนีก้ าไรที่ลดลงยงัเป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึง่เป็นไปตาม
ก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จของโครงการ ยอดโอนของโครงการร่วมทุนท่ีสร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 2562 น้อยกว่าในปี 2561 ที่
มีโครงการร่วมทนุขนาดใหญ่สร้างเสร็จและเร่ิมโอน เช่น โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการแอชตนั อโศก และ แอชตนั จฬุา-
สีลม 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ณ 31 ธันวาคม 2562  สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 48,794.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากับ 7,221.6 
ล้านบาท ท่ีมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 41,573.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.4 โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (Return on Asset) เท่ากบัร้อยละ 1.6 ทัง้นี ้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ที่ส าคญัมีดงันี ้

▪ เงนิลงทนุชั่วคราว 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 2,287.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากับ 2,087.3 ล้านบาท ที่มีเงิน
ลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 200.3 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนีจ้ากการส ารองเงินไว้จาก
สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความท้าทายทัง้ปัจจยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

▪ ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลกูค้า ส าหรับเงินจอง เงิน
มดัจ า และเงินท าสญัญา จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถกูบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มี
ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการ
บริหารโครงการของบริษัท ซึง่เป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นหลกั 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเท่ากบั 914.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้จาก
ปี 2561 เท่ากบั 142.2 ล้านบาท 

▪ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมือ่มีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้ ณ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิเทา่กบั 
20,411.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากับ 3,060.3 
ล้านบาท ที่มีต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สทุธิเท่ากบั 17,350.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.6 
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▪ เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทนุและลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEAI5 และบริษัท มิตซยุ 
ฟโูดซงั เอเซีย ไทยแลนด์ จ ากดั (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.) ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟโูดซงั 
จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึง่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมร่วมกนั  

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินทนุในการร่วมค้ารวม 33 โครงการ เพิ่มขึน้ 8 โครงการจากปี 2561 โดยมีรายละอียด ดงันี ้

บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วิธีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทว ี 321.2 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั แอชตนั อโศก 704.6 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั แอชตนั จฬุา-สีลม 579.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชดิลม จ ากดั ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบรีุ 328.7 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ไอดีโอ โอทู 368.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั แอชตนั สีลม 401.5 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 228.1 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ไอดีโอ  ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ 268.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ อโศก 341.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ไอดีโอ  โมบิ สขุมุวิท 66 281.3 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั ไอดีโอ พหลโยธิน-จตจุกัร 282.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั แอชตนั อโศก-พระราม 9 328.0 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี 120.8 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ทจู ากดั เอลลิโอ เดล เนสท์ 279.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 204.2 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ไอดีโอ พระราม 9 ตดัใหม ่ 406.1 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั เอลลิโอ เดล มอสส์ พหลโยธิน 34 702.4 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ รางน า้ 362.7 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั ไอดีโอ พระราม 9-อโศก 543.9 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ 303.5 
บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสต์พอยท์ 156.6 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั เอลลิโอ สาทร – วฒุากาศ 241.2 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั ไอดีโอ รัชดา-สทุธิสาร 117.4 
บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั 
จ ากดั 

โครงการในอนาคต 335.6 
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บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วิธีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั Somerset Rama 9 140.3 
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั Ascott Embassy Sathorn 236.7 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั Ascott Thonglor 202.3 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั Lyf Sukhumvit 8 54.5 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว 397.4 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั ไอดีโอ สขุมุวิท-พระราม 4 432.4 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั ไอดีโอ จฬุา-สามย่าน 480.5 
บริษัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั Somerset Pattaya - 
Ananda SU LTD ลงทนุในกิจการอื่นๆ 8.8 

รวม 10,161.0 
 

▪ เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

ณ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปีรวม 3,970.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,364.4 ล้านบาทจากปี 2561 ที่มีจ านวน 2,605.8 ล้านบาท โดยเงินให้
กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดเป็นของกลุ่มบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วม
ค้าต้องให้การสนบัสนนุการเงินเพื่อพฒันาโครงการ 

หนีส้นิ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 หนีสิ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 30,320.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากับ 6,736.6 
ล้านบาท ท่ีมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 23,584.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.6 ทัง้นี ้รายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นที่
ส าคญัมีดงันี ้

▪ เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 6,262.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากบั 
591.1 ล้านบาท ที่มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากับ 5,671.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 โดยส่วนใหญ่มา
จากการกู้ เงินระยะสัน้เพื่อสนบัสนนุการซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

▪ หุ้นกู้ 
ณ  31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 5,997.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 4,499.1 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ ระยะยาว-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีเท่ากับ 11,761.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,779.2 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2562 
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จ านวนรวม 7,800.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้  จ านวน 550.0 ล้านบาท 
อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.10 ต่อปี หุ้นกู้  จ านวน 1,407.6 ล้านบาท อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.80 ต่อปี หุ้นกู้  
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จ านวน 2,592.4 ล้านบาท อายุ 4 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 ต่อปี หุ้นกู้  จ านวน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 4.45 ต่อปี หุ้นกู้  จ านวน 2,500 ล้านบาท อาย ุ2 ปี 1 เดือน 20 วนั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.80 ต่อปี และหุ้นกู้  จ านวน 
250 ล้านบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันในครัง้นี ้บริษัท
ฯจะน าไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน จ านวน 1,500.0 ล้านบาท ที่จะครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2562 
และส่วนท่ีเหลืออีก 6,300.0 ล้านบาท เพื่อสนบัสนนุการลงทนุในอนาคตของบริษัทในสถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ทีม่ี
ความท้าทายทัง้ปัจจยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

▪ เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เท่ากบั 754.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 342.3 ล้าน
บาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เท่ากบั 412.0 ล้านบาท  
นอกจากนี ้เงินกู้ยมืระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี มีจ านวนเทา่กบั 1,133.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบั 
301.2 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยเงินกู้ยมืระยะยาวส่วนใหญ่ใช้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและแนวราบ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 18,474.0 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.9 ของหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น
รวม โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 485.0 หรือร้อยละ 2.7 โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากบัร้อยละ 3.9 

 
งบกระแสเงนิสด 

▪ กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงาน 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานเท่ากับ 7,384.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 
175.7 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทใช้เงินส่วนใหญ่ในโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพฒันาในปี 2562  

▪ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ปี 2562 เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากบั 1,670.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากบั 
1,834.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทและบริษัทย่อยน าเงินไปลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้ ส ารองเงินสดไว้รองรับ
สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความท้าทายทัง้ปัจจยัภายในประเทศ และต่างประเทศ 

▪ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 8,368.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 
1,677.0 ล้านบาท โดยมีรายการหลกัมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 3,782.4 ล้านบาทจากปีก่อน  

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 4,028.3 ล้านบาท  

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 หน้า 134  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 
บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยสามารถ
ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึง่ได้เปิดเผยในหวัข้อปัจจยัความเส่ียงแล้ว 
  
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูล
ดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี บ้ริษัท
ขอรับรองว่ำ 
1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว  

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว  

3. บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคุมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิ
ชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกันกบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำย
ให้ นำงสำวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกำล เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ 
นำงสำวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกำล ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่ำว
ข้ำงต้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำงสำวพชัรำวลยั เรืองกฤตยำ กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
 

……………………………………… 

นำยธัญลกัษณ์ นนัท์ธนำวรสิริ กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
……………………………………… 

ผู้รับมอบอ านาจ   

 

นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกำล 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
 
 

……………………………………… 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ    
                    โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท 

ชือ่-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  75 ปี 
 
ประเภท   กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

Johns Hopkins University, U.S.A.  
-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns 

Hopkins University, U.S.A.  
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   

University of Western Australia, 
Australia 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

ต.ค.58-ปัจจบุนั 
 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท ไทย-เยอรมนัโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
/  ผู้ผลิตและจ าหนา่ยสแตนเลส 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
/  ที่ปรึกษาการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์ 
   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
/  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี บริษัทไทย กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
1 กนัยายน 2558 
 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

-  Directors Accreditation Program   
รุ่นที่ 5/2003 
 

2559-ปัจจบุนั 
ต.ค.58–ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 

 
2545 - ปัจจบุนั 
2527 – ปัจจบุนั 
2557 - 2558 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย 
นายกคณะกรรมการสภา 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
 และรองประธานสภา 
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภา 
รัฐมนตรี  
 

 

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ ากดั / ประกนัชีวิต ประกนัภยั 
บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส์ จ ากดั /  ที่ปรึกษาการลงทนุ 
สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัความร่วมมือเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน า้โขง 
 
มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
กระทรวงพลงังาน  



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  62 ปี 
 
ประเภท    กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
7 ตลุาคม 2553 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 50/2006  

- Audit Committee Program รุ่นที่ 
31/2010 

- Directors Certification Program 
รุ่นที่ 144/2011 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุ่นที่ 35/2014 

 
 
 

ธ.ค.58-ปัจจบุนั 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2548 – 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 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
รองประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจกาจที่ดี 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) 
/  ธุรกิจค้าปลีก จ าหน่ายเสือ้ผ้า และเคร่ืองใช้ในบ้าน 
บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
/  ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรัพย์ 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

2539 – ปัจจบุนั 
 

2532 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลบั จ ากดั 
/ บริการด้านการจดัการ การบริหารทางการเงิน 
  บริษัท ซี.อี.โอ. ไพรเวท พาร์ค จ ากดั 
/ ซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ  
  เป็นที่พกัอาศยั 
บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 
/ ส านกังานกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร 
บริษัท บี.บราเดอร์ส จ ากดั   /  ส านกังานตรวจสอบบญัช ี

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายนพพร เทพสิทธา - ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑิต  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 66 ปี 
 

ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
7 ตลุาคม 2553 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 

กิตติมศกัดิ์ สาขาการจดัการ            
โลจิส ติกส์และโซ่อปุทาน 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Certification Program 
รุ่นที่ 62/2005  

- Directors Accreditation Program 
รุ่นที่ 43/2005 

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

-  Audit Committee Program รุ่นที่ 
14/2006 
 

ม.ค.60-ปัจจบุนั 
 
 

 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2548 - 2561 
 
มิ.ย. 57 – พ.ย.57 

 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
 
 
 
 

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

 
 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
/  วัสดุก่อสร้าง ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย   
เพ่ือ ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงทาง 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
  /  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอย 
บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
  /  ผู้น าเข้า-ส่งออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์  

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 โดยสถาบนัอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 - หลกัการก ากบัดแูลกิจการส าหรับ

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที่ 19 

- Sale Credit skills Development 
Senior Credit ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
ร่วมกบัสถาบนัฝึกอบรม Omega 
Performance (Moody’s Analysis) 
Training  

-   Congko Business Dinner Talk 
2018 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

2561 – ปัจจบุนั 
2561 - 2562 
2557 – 2562 
2556 - 2560 

กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภา 
 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ ากดั / รับจ้างขนส่งสินค้า 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  59 ปี 
 
ประเภท    กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 7 ตลุาคม 2553 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 28/2004  

- Directors Certification Program    
รุ่นที่ 147/2011 

- Role of the Compensation 
Committee  รุ่นที่ 13/2011 

- Monitoring Fraud Risk 
Management รุ่นที่ 8/2012 

- Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 
 

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 

 
2546 – ปัจจบุนั 

 
 

ธ.ค.57-ส.ค.58 
 
 
 

มิ.ย.57–ธ.ค.57 
 
 
 

2554 – มิ.ย.57 
 

 
 

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
 / จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ ให้บริการคลงัสนิค้า ท่าเทียบเรือและ
ขนถ่ายสินค้า 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 - Monitoring the Internal Audit กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 Function รุ่นที่ 13/2012 

- Monitoring system of Internal 
    Control and Risk Management 
    รุ่นที่ 13/2012 
-  Audit Committee Program 
รุ่นที่ 41/2012 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุ่นที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุ่นที่ 35/2014 
 

โดยสถาบนัอ่ืน 
- Techsauce Global Summit 2019 
- Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 
- Sustainability in the digital age: 

Know quickly and Usage 
- The Impact of Financial 

Reporting Standards : Financial 
Instruments 

- TFRS 16 : Lease 
- Transfer Pricing Act 

2561 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2535 – ปัจจบุนั 
 
2556 - 2562 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ ากดั / iรับจ้างขนส่งสินค้า 
บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จ ากดั 
/  น าเข้า จ าหน่าย และติดตัง้ อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการโทรคมนาคม 

บริษัท ส านกังาน วรัชญ์ไพศาล จ ากดั  
/  ส านกังานสอบบญัช ี

บริษัท เทคนอร์ จ ากดั 
/  น าเข้า จ าหน่าย และติดตัง้ อปุกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
อปุกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการโทรคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นายเจมส์ เทิค เบง ลิม  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม), กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 47 ปี 

   Monash University, เมลเบิร์น,          
   ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ (บญัชีและ
การเงิน Monash University, 

ก.พ.60-ปัจจบุนั กรรมการ 
 

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

ประเภท   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
20 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย : 
- Directors Accreditation Program     
รุ่นที่ 16/2018 

 
 

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 จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ -  ปริญญาตรี กฎหมาย กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 49 ปี 

   Keio University, Japan 
 

พ.ย.60-ปัจจบุนั กรรมการ 
 

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

  กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ประเภท  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
3 พฤศจิกายน 2560 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

 
 
 
 
 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

 
ปัจจบุนั 
 
ก.พ.60– ปัจจบุนั 
 
เม.ย.56-ปัจจบุนั 

 
 
 

 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้ มีอ านาจ 
 
กรรมการบริหาร 
 

 

 

 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน จ านวน  32 แห่ง 
 
บริษัท เอ็มเอฟเอที ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
Mitsui Fudosan (Asia) Pte. Ltd. (Singapore) 
   / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายชานนท์ เรืองกฤตยา - ปริญญาโท การเงินและการบญัช ี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

อาย ุ 47 ปี 

ประเภท  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

9 มิถนุายน 2543 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร 
พี่ชายของ น.ส.พชัราวลยั  เรืองกฤตยา 

ระหว่างประเทศ  London School 
of Economics, U.K. 

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

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 23/2004  
 

 

ธ.ค.58-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ธ.ค.57 – ธ.ค.58 
 
 
 
 

มิ.ย. 57 – พ.ย.57 
 
 
 

2554 – มิ.ย. 57 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
   

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



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  2560 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2551 – ปัจจบุนั 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 

2544 - ปัจจบุนั 
 

2560 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 

2559 - 2562 
 

2560 - 2561 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท เอดีซี-เจวี19 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั /  จ าหน่ายอะไหล่รถโกคาร์ท 
บริษัท ดีเซมเบอร์ ซนั จ ากดั 
/ ซือ้ขายเรือ ให้เช่าเรือ น าเที่ยวทางเรือ 
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากดั 
/ ค้า ออกแบบ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท แอชตนั สลีม จ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์  เซอร์วิส จ ากดั 
    /  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
บริษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ส จ ากดั 
    /  บริษัทโฮลดิง้ที่ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี ้อินเวสท์เตอร์ส จ ากดั 
    /   บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี10 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี11 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี12 จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี15 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี16 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี17 จ ากดั 
บริษัท เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทองหล่อ จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี2 จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี3 จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี4 จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
   /  ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท เจวี - โค1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั  
บริษัท เอดีซี – เจวี7 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

2558 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 

2557 - 2561 
 
 
 

2556 – 2561 
 
 

2554 - 2561 
 
 

2553 - 2561 
 
 
 
 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จ ากดั 
     / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั  /  รับท าสื่อโฆษณา 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั  

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั  

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 

/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เช่าออาคารขดุ 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจดัสรร 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2551 – 2561 
 
 

2550 - 2561 
 
 

2549 – 2561 
 

2548 - 2561 
 
 
 
 
 

2546 - 2560 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั /  บริการให้เช่าสนามแข่งรถ 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั /  บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูย์ออกก าลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
 

บริษัท มาดโูร จ ากดั /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายธัญลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ - ปริญญาโท การจดัการ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

อาย ุ 56 ปี 

ประเภท  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

ต าแหน่ง 
กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุ่นที่ 85/2010 

  

ก.ย.58-ปัจจบุนั 
 
 
 

2554-ส.ค.58 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย์ 

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

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

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ   กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
9 มิถนุายน 2543 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 

 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2560 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 
 

2553 – ปัจจบุนั 
 

2544 – ปัจจบุนั 
 

2561-ม.ค.63 
 

2560-ม.ค.62 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั /  ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท เอกซ์โพเนนเชียลวิสาหกิจเพื่อสงัคม  
  /ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บริษัท เอดีซี-เจวี15 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ วนั จ ากดั 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจดัสรร 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

/ รับบริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบ้านจัดสรร 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั   
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี 5 จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร  จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 

2560-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี10 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี11 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี12 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี14 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี16 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี17 จ ากดั 
บริษัท เฮลิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทองหล่อ จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์   
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
บริษัท แอชตนั สลีม จ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากัด 
บริษัท เจวี-โค1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั  



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2557-2561 
 
 

2557-2561 
2554-2561 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั  
บริษัท เอดีซี-เจวี7 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
 /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
     / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั   /  รับท าสื่อโฆษณา 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั  
    /  รับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2553-2561 
 
 
 

2549-2561 
2548-2561 

 
 

2547-2559 
 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม   

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั 
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เช่าอาคารชดุ 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั /  บริการให้เช่าสนามแข่งรถ 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูย์ออกก าลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท 
บริษัท มาดโูร จ ากดั /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา - ปริญญาตรี  Hospitality กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 39 ปี 
 
ประเภท  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง                                      
กรรมการ 

 Administration, Boston 
University, U.S.A. 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 

 
2556 - 2556 

 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ าส านกังาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ 

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

 

กรรมการบริหาร - Directors Accreditation Program กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่       
ประจ าส านกังานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
9 กมุภาพนัธ์ 2550 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
น้องสาวของนายชานนท์ เรืองกฤตยา 
 

   รุ่นที่ 85/2010    
 

2562 – ปัจจบุนั 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จ ากดั 
 บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จ ากดั 
 บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 
  / ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อ่ืน 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

2550 – ปัจจบุนั 
 

2561 – 2562 
 
 
 
 
 
 
 

2560 – 2562 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เจวี-โค1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี7 จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

/ บริหารนิติบคุคล 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั   

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 18 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 22 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จ ากดั 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 12 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 16 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 17 จ ากดั 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-2562 
 
 
 
 
 
 

2557-2562 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสขุ ท ูจ ากดั  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 59 ปี 
 
ประเภท    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 
ต าแหน่ง   
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ 
  
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
(NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
-  Directors Certification Program 
รุ่นที่ 18/2002 

ก.พ. 63 - ปัจจบุนั 
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 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ 
เลขานกุารบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน (รักษาการ) 
เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน (รักษาการ) 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ 

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

 

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
/  ศนูย์ออกก าลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจร้านอาหาร 

บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั /  บริการให้เช่าสนามแข่งรถ 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั  
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผู้ เช่าออาคารชดุ 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั  
    / รับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ทู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  เจวี - โค 1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 25 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 
   /  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั / ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั / ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
   /  ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั 
    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 
บริษัทไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 
    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 
 
 

2561 – 2562 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอชตนั สลีม จ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั 
    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั /  ที่ปรึกษาธรุกิจ 
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จ ากดั /  ที่ปรึกษาธุรกิจ 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา - ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  44  ปี 
 
ต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 
ผู้ รับผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 
 

ธุรกิจระหว่างประเทศ) University of 
Sarasota, Florida, USA 

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Eastern 
Michigan University, Michigan, USA 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
(การบญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวตัิการอบรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 28 
- Emerging Leadership Program, USA 
 
การพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางบญัชี 
- The CFO’s role in stakeholder 

communications – 3 ชัว่โมง 
- TLCA CFO Professional Development           

Program – 2 ชัว่โมง 
- TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ – 
 6 ชัว่โมง 
 

ก.ค. 61–ปัจจบุนั 
 
 

2560 - มิ.ย. 61 
 

2554 – 2560 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 
 
 
หวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
บริหารการขายและเพ่ิมมลูค่าธุรกิจลกูค้าเอสเอ็มอี 
ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานวางแผนการเงินและ
บริหารผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

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

  กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
   -ไม่มี- 

 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นายวิโรจน์ กปัปิยจรรยา - ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 59 ปี 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานพฒันา 
โครงการ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี.ค.60–ปัจจบุนั 
 
 

ส.ค. 58-มี.ค.60 
 

2552 – 2557 
 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการพฒันาโครงการ 
 
กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 
 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่
 

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

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 ม.ค.63–ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.62 -ปัจจบุนั 
ส.ค.61 - ปัจจบุนั 

 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ  จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั        
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี โมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 

ส.ค.61-ม.ค. 62 
 
 
 
 

ส.ค.61-ม.ค. 63 
 

2558 

 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั 
 / รับท าสื่อโฆษณา 
บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอเอช - เอสพีวี 5 จ ากดั 
 / พฒันาอสงัหาริมทรัย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากดั  
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13. นายสนัทดั ณฎัฐากลุ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 54 ปี 
 
ต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคมุการผลิต 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Corporate Governance for 
Executives รุ่นที่ 4/2015 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 

2554 – 2556 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคมุการผลิต 
 
 
ผู้อ านวยการโครงการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ย.62 -ปัจจบุนั 
ส.ค.61-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั / รับท าสื่อโฆษณา 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั  
  / ตวัแทนในการซือ้ขายห้องชดุพร้อมจดัหาผู้ เช่า 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากดั / รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 
  / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

14. นายสเุมธ รัตนศรีกลู - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 44 ปี 

Wollongong University, Australia มี.ค. 60–ปัจจบุนั 
2554 - มี.ค.59 

กรรมการผู้จดัการ แอชตนั / ไอดีโอ คิว / เอลลิโอ 
ผู้บริหารระดบัสงูสดุ ธุรกิจคอนโดมิเนียม – ไอดีโอ คิว 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ แอชตนั / ไอดีโอ คิว 
/ เอลลิโอ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

 ส.ค.61-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วนั จ ากดั / รับท าสื่อโฆษณา 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากดั  
  / ตวัแทนในการซือ้ขายห้องชดุพร้อมจดัหาผู้ เช่า 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากดั 
บริษัท เจวี - โค 1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรีุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนเูม้น จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15. ดร. จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ -  แพทยศาสตร์ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 49 ปี 
 
ต าแหน่ง 

University of Aberdeen, Scotland มิ.ย.59-ปัจจบุนั 
 

2555 - พ.ค.59 

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันากลยทุธ์ 
 
ผู้บริหารสงูสดุ สายงานกลยทุธ์ทางการเงินและ      
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

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

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพฒันากลยุทธ์  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 ส.ค.61-ปัจจบุนั 
 
 
 

ส.ค.61-ม.ค.62 
 
 
 
 

ส.ค.61-ม.ค.63 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 

บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั / ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั / ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั /   
   /  ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สาทร จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั 
 /  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

16.  นางสาววาณี พิชเยนทรโยธิน -  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์การสื่อสาร กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 50 ปี 

    องค์กร Marquette University, 
Wisconsin, U.S.A. 

ม.ค.61– ปัจจบุนั 
 

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

 -  ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ เอกองักฤษ กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงาน 
ทรัพยากรบคุคล  
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

และฝรังเศส จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส.ค.61-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2556 - 2560 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
Consultant and Facilitator 

บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั  
/ ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ 
บริษัท เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั  
/ ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั  
   /  ให้บริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
PacRim Group / Consulting and Partmership 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

17. นางสาวมณีรัตน์ ธนชัญ์เศรษฐ์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 54 ปี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ม.ค. 62–ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จดัการ ไอดีโอ/ไอดีโอ โมบิ 
 

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

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ ไอดีโอ/ไอดีโอ โมบิ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

 เม.ย.62-ปัจจบุนั 
 
มี.ค.62-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
   

บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ท ูจ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท ทริปเปิล้เอ็ท เรียลตี ้จ ากดั 
/ ตวัแทนจ าหน่ายน า้ดื่ม เนสท์เล่ 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

18. นายจรัญ เกษร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 58 ปี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

ก.ย. 62–ปัจจบุนั 
 
 
2558- พ.ค.2561 
 

กรรมการผู้จดัการ  
Strategic Property Management 
 
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
 

 บริษัทไทย (IOD) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ  
Strategic Property Management 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

-  Director Certification Program   
   (DCP รุ่นที่ 49/2004) 
-  How to Measure the Success of  
   Corporation Strategy – HMS รุ่นที่    
   3/2013 

โดยสถาบนัอ่ืน 
-  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู                                    
   “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม”รุ่นที่ 2/2013 
-  CEFE Train the Trainer  
    กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม / GTZ     

2557-2561 
2558-2561 
2549-2561 

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

19. นายวิภาคส์ ตระการรังส ี - MSIS  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 49 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานเทคโนโลยี     
 

 Eastern Michigan University 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 

ต.ค.62–ปัจจบุนั 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานเทคโนโลยี     
 
 
 

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

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี  

 
2548-ปัจจบุนั 
 

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  9 ฟอร์เวิร์ด จ ำกดั / ค้ำปลีก 
 

 
 

  



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

20. นายบรรลือ สรุเชษฐคมสนั - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 52 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายบญัช ี

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
      -ไม่มี- 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี 
 
 

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

(ผู้ รับผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี) 

 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

การพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางบญัชี 
- อบรมประเด็นเกี่ยวกบัมาตรฐาน

การบญัชี ภาษีอากร และ
กฎหมายภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นจ านวนรวม 50 ชัว่โมง  

2561-ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั 
บริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ์ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

21. นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 53 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

  สาขาการก ากบัดแูลกิจการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  
(หลกัสตูรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวรรณคดีองักฤษ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- หลกัสตูร Board Reporting  
  Program 31/2019 
- หลกัสตูร Corporate Governance  
  for Executives 1/2014  
- หลกัสตูร Effective Minutes Taking  
   41/2011  
- หลกัสตูร Director Accreditation  
   Program (DAP) 41/2011  
- หลกัสตูร Company Secretary 

Program  20/2006 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2560-2561 
 
2553-2559 
 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 
 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 
ผู้ช่วยอ านวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากบัดแูล 
การปฎิบตัิ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
/ ปิโตรเคมี  

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
   - ไม่มี -  

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
   

 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนยัส าคญัที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของงบก าไรขาดทนุรวม 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

   
 

เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ 
  ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ : นายชชัวาลย์  อปุนิ 
ต าแหน่ง   :  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

ประวัติการท างาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง    

ประวตัิการท างาน 

บริษัท ชาร์ปไทย จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ  :  ผู้จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ต าแหน่งงาน   :  ผู้จดัการพฒันาระบบ 

บริษัท บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  :  บริการผลิตรายการบนัเทงิส าหรับโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิกและส่ือโฆษณา 
ต าแหน่งงาน   :  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัท อจีีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ  :  บริการ โรงภาพยนตร์ โบว์ล่ิง ส่ือโฆษณา และเช่าพืน้ท่ี 
ต าแหน่งงาน   :  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ 

บริษัท สรุพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)     
ประเภทธุรกิจ  : อสุาหกรรมการผลิตอาหาร ส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ 
ต าแหน่งงาน   :  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบและประกนัคณุภาพ / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

การฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน 

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

 

 

 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

   
 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 

ชื่อ : นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง 
ต าแหน่ง   :  กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทนุ และรักษาการหวัหน้างานก ากบัดแูลการ 
                                          ปฏิบตัิงาน 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (NIDA) 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance) มหีน้าที่ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ก ากบัดแูล สอบทานเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัได้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎระเบยีบ
ของหน่วยงานราชการอย่างถกูต้อง 

2. ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ  

3. เข้าร่วมในการพิจารณาก าหนดและให้ค าแนะน าเก่ียวกับความเหมาะสม ในขัน้ตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบตัิที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่างถกูต้อง 

4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็น ตลอดจนให้ความรู้และค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเก่ียวกับวิ ธี
ปฏิบตัิงานเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่พึงต้องปฏิบตัิต่างๆ 

 
หมายเหต ุ ประวตัิของหวัหน้าก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1   
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 5  ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- ไม่มี - 
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