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ส่วนที ่1  
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย 

วิสัยทัศน ์
เรามุ่งมั่นที่จะท าใหล้กูคา้มีความสขุอย่างยั่งยืน ไดร้บับา้น คอนโดมิเนียม และบริการที่โดนใจ ดว้ยนวตักรรมที่ทนัสมยัและมี
คณุภาพระดบัสากล ในท าเลใกลร้ะบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองคก์รที่ใหค้วามส าคญัต่อพนกังาน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และผูถื้อหุน้รายย่อย 

พันธกิจ 
ที่อนนัดา เราไตร่ตรอง ตัง้ใจพฒันาบุคลากรและองคก์รเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศยัและบริการอนัเป่ียมไปดว้ยคุณค่า ภายใตก้าร
บรหิารจดัการทรพัยากรอย่างโปรง่ใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ปี 2563 

▪ บริษัทไดด้  าเนินการขายเงินลงทุนของ บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากัด และบริษัท พีระ คารท์ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการเก่ียวกับสนามแข่งรถ ซึ่งเป็นการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ท าใหบ้ริษัทสามารถมุ่งเนน้การ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่และเงินที่ไดร้บัจะน าไปใชเ้พื่อพฒันาธุรกิจของบริษัทใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ และ/หรือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุของบรษิัท อีกทัง้เป็นการ
สนบัสนนุธุรกิจหลกัของบรษิัทดว้ย 

▪ โครงการคอนโดมิเนียมสรา้งเสร็จและเริ่มโอน 2 โครงการ คือ โครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี่ และ โครงการเอลลิโอ เดล 
เนสท ์

เดือนเมษายน 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2563 ภายใตโ้ครงการตราสารหนีข้องบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 35,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่ นกัลงทนุสถาบนั และ/หรือ นกัลงทนุรายใหญ่ 
1) หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

ประเภทหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่า 423.3 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี 

2) หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 
ประเภทหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่า 746.6 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทไดด้  าเนินการออก “หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิ ไถ่ถอนหุน้กู้
ก่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
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ครัง้ที่ 1/2563” โดยเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรือ นกัลงทุนรายใหญ่ มลูค่ารวม 1,000 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 9.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BB+ แนวโนม้ Negative โดยบรษิทั 
ทรสิ เรทติง้ จ ากดั 

▪ โครงการคอนโดมิเนียม เอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ สรา้งเสรจ็และเริ่มโอน  

เดือนกันยายน 

▪ โครงการคอนโดมิเนียมสรา้งเสร็จและเริ่มโอน 4 โครงการ คือ โครงการแอชตนั อโศก-พระราม 9 โครงการไอดีโอ คิว 
สขุมุวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสตพ์อยท ์และโครงการไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร 

ปี 2562 

เดือนกุมภาพันธ ์

▪ บริษัทมีมติอนุมัติการซือ้หุน้สามัญของบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) จ านวน 42,500,000 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมด จ านวน 850 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 12 บาท มลูค่ารวม
ประมาณ 510 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุระยะยาว 

เดือนมีนาคม 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2562 จ านวนรวม 550 ลา้นบาท ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.10 ต่อปี ครบก าหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BBB แนวโนม้ Stable โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอน หุน้กู้
ก่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท  อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2562 จ านวนรวม 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก อนัดบัความน่าเชื่อถือของ
หุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BB+ แนวโนม้ Stable โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

เดือนเมษายน 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที่ 2/2562 จ านวนรวม 4,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูชุ้ดที่ 1 ชื่อ “หุน้กู ้ของบริษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” มูลค่า 1,407.6 
ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.80 ต่อปี มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BBB แนวโนม้ Stable 
โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด และหุน้กูชุ้ดที่ 2 ชื่อ “หุน้กูข้องบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท  ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 
2/2562 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” มลูค่า 2,592.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BBB แนวโนม้ Stable โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

เดือนพฤษภาคม 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการยูนิโอ ทาวน ์ประชาอุทิศ 76 โครงการบา้นทาวนโ์ฮมบนถนนประชาอุทิศ ใกลส้ถานศึกษาและ
แหล่งอ านวยความสะดวกครบครนั 
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เดือนมิถุนายน 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที่ 3/2562 จ านวนรวม 500 ลา้นบาท ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.45 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BBB แนวโนม้ Stable โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

เดือนกรกฎาคม 

▪ บรษิัทเปิดตวัโครงการเออรบ์านิโอ วิภาวดี-แจง้วฒันะ โครงการบา้นทาวนโ์ฮมบนท าเลศกัยภาพ ถนนแจง้วฒันะ ใกล้
สนามบินดอนเมือง ใกลศ้นูยร์าชการแจง้วฒันะ และรายลอ้มไปดว้ยแหล่งอ านวยความสะดวก 

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2564 จ านวนรวม 2,500 ลา้นบาท ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.80 ต่อปี มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BBB แนวโนม้ Stable โดย
บรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2562 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2565 จ านวนรวม 250 ลา้นบาท ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.95 ต่อปี มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กูอ้ยู่ที่ระดบั BBB แนวโนม้ Stable โดย
บรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บรษิัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม 4 โครงการ คือ ไอดีโอ จรญัฯ70-รเิวอรว์ิว ไอดีโอ จฬุา-สามย่าน ไอดีโอ สขุมุวิท-พระราม
4 และคิว ประสานมิตร บนท าเลศกัยภาพ ใกลแ้นวรถไฟฟ้า ที่สามารถตอบสนองความตอ้งการการใชช้ีวิตของคน
เมือง 

▪ บริษัทไดร้่วมลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ยู ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการรว่ม
พัฒนาโครงการ Smart City และ Technology & Innovation Hub บนที่ดินของโครงการธนาซิตี ้ติดถนนบางนา - 
ตราด เนือ้ที่โครงการมากกว่า 100 ไร่ ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) เพื่อพลิกโฉมวงการที่อยู่
อาศยัใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตของคนเมืองยคุใหม่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

เดือนธันวาคม 

▪ บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง เอเชีย 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.)  ในสัดส่วนรอ้ยละ 74:26  เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ประกอบดว้ย ไอดีโอ จรัญฯ 70 - ริเวอรว์ิว ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน และไอดีโอ 
สขุมุวิท - พระราม4 

▪ บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง เอเชีย 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.)  ในสัดส่วนรอ้ยละ 51:49  เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทเซอรว์ิส อะพารต์เมนต ์โครงการ Somerset Pattaya  
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ปี 2561 

เดือนกุมภาพันธ ์

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวน 2 ชุด มลูค่ารวม 3,500 ลา้นบาท โดยหุน้กูชุ้ดที่ 1 ชื่อ “หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)” มลูคา่ 
1,000 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.95 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอันดับความน่าเชื่อถือ 
”BBB” แนวโนม้ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด และหุน้กูชุ้ดที่ 2 ชื่อ “หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)” มลูค่า 2,500 ลา้นบาท 
อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.95 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB” แนวโนม้ 
“Stable” จากบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทุนและลงนามในสญัญาร่วมทุนกับบรษิัท มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในสดัส่วนการ
ร่วมทุนรอ้ยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 

เดือนมีนาคม 

▪ บริษัทเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ตัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพสูง บนถนนกรุงธนบุรี ใกลร้ถไฟฟ้า BTS 
สถานีวงเวียนใหญ่ เพียง 140 เมตร ใกลใ้จกลางย่านธุรกิจ สาทร-สีลม โดยตวัโครงการถูกออกแบบภายใตแ้นวคิด 
“The Gem of Sathorn” หลบจากทุกความวุ่นวายของเมืองสู่ความร่มรื่นและเงียบสงบ และ “New Urban Energy” 
ทกุมิติของการออกแบบ ไดผ้สานนวตักรรมและธรรมชาติเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั 

▪ บริษัทเปิดตวัโครงการ ยูนิโอ สขุุมวิท 72 เฟส 2 กับแนวคิด The Living Wave ที่ออกแบบโครงการ ในสไตล ์Beach 
Club รมิทะเล บนพืน้ท่ีส่วนกลางกว่า 1 ไร ่พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั 

เดือนมิถุนายน 

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

เดือนสิงหาคม 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทุนกับบรษิัท มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในสดัส่วนการ
ร่วมทุนรอ้ยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทุนและลงนามในสญัญาร่วมทุนกับบรษิัท มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในสดัส่วนการ
ร่วมทุนรอ้ยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 

เดือนกันยายน 

▪ บริษัทออกและเสนอขายหุน้กูใ้นเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม จ านวน 2 ชุด มูลค่ารวมทัง้หมด 2,000 ลา้นบาท 
โดยหุน้กูชุ้ดที่ 1 ชื่อ “หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อน
ก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ” 
มลูค่ารวม 1,500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ ”BB+” แนวโนม้ 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 5  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

“Stable” จากบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั และหุน้กูช้ดุที่ 2 ชื่อ “หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบรษิัท 
ซึ่งผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)” มลูค่า 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ ”BB+” แนวโนม้ “Stable” จากบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทุนกับบรษิัท มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในสดัส่วนการ
ร่วมทุนรอ้ยละ 51:49 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อนนัดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทนุกับกลุ่มบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากัด (มหาชน) ดว้ยการจดัตัง้บริษัทร่วมทุน 3 บริษัท ไดแ้ก่ 
บรษิัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั บรษิัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั และบรษิัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั โดยกลุ่ม
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากัด (มหาชน) เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 49 ในแต่ละบริษัท มูลค่ารวมของการเขา้
ลงทนุของทัง้สามรายการ 1,006 ลา้นบาท 

▪ บรษิัทเปิดตวัคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ ไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร บนท าเลศกัยภาพย่านสทุธิสาร ใกลร้ถไฟฟ้า MRT 
สถานีสทุธิสาร เพียง 450 เมตร ตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตของคนเมืองไดอ้ย่างลงตัวที่สดุ และ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ 
บนถนนราชพฤกษ์ ห่างจาก BTS วฒุากาศ 470 เมตร ที่มีจดุเด่นเรื่องพืน้ท่ีส่วนกลางขนาดใหญ่และ facilities ที่ครบ
ครนั 

▪ บรษิัทเปิดตวัทาวนโ์ฮม 2 โครงการ คือ ยนูิโอทาวน ์ศรีนครนิทร-์บางนา และ ยนูิโอทาวน ์สวนหลวง-พฒันาการ 

เดือนตุลาคม 

▪ บรษิัท เอเอช-เอสพีวี 5 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ลงนามใน
สญัญาเช่าที่ดินกบับริษัท ยี. ไอ. ซี. มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด เพื่อเช่าที่ดินซึ่งตัง้อยู่บริเวณถนนพทัยา สาย 2 โดยมีเนือ้ที่รวม
ประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรพัยป์ระเภทหอ้งพักอาศัย (Serviced Apartment) มี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปีนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน (ซึ่ง
ประกอบดว้ยค่าเช่าและเงินลงทนุในการพฒันาโครงการ) รวมทัง้สิน้เป็นเงินจ านวนกว่า 771 ลา้นบาท 

เดือนพฤศจิกายน 

▪ บรษิัทเปิดตวัโครงการ ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสตพ์อยท ์คอนโดมิเนียมใกลร้ถไฟฟ้า BTS บางนา เพียง 250 เมตร ดว้ย
ตวัอาคารทนัสมยัและสอดแทรก Green Element ที่โดดเด่นมีเอกลกัษณ ์รายลอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครนั 

เดือนธันวาคม 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทุนและขายหุน้ในบริษัทย่อยใหก้ับบริษัท มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 51:49 ตามล าดับ เพื่อพัฒนาโครงการเซอรว์ิสอพารต์เมน้ทจ์ านวน 4 โครงการ ผ่าน 4 บริษัทย่อย ดังนี ้บริษัท 
เอเอ็มเอช รชัดา จ ากัด บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากัด บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จ ากัด และบริษัท เอเอ็มเอช 
สขุมุวิท 8 จ ากดั รวมมลูค่าการเขา้ลงทนุของทัง้ 4 โครงการ 3,173 ลา้นบาท 

▪ บริษัทเขา้ร่วมลงทนุและลงนามในสญัญาร่วมทุนกับบรษิัท มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในสดัส่วนการ
รว่มทนุรอ้ยละ 62.50:37.50 เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมรว่มกนั 1 โครงการผ่านบรษิัทย่อย คือ บรษิัท อนนัดา 
เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
1.4 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
                     - ไม่มี - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2563 ศนูยข์อ้มลูวิจยั และประเมินค่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รียลเอสเตส แอฟแฟรส์ จ ากดั (AREA) ได้
รายงานอุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ านวน  73,043 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 38.6 จากปี 2562 ที่มี
จ านวน 118,975 หน่วย โดยผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรพัยม์ีการปรบัตวัโดยปรบัแผนธุรกิจท าใหม้ีการเปิดโครงการที่
ลดลงสอดคลอ้งกับการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 โดยทาวนเ์ฮา้สม์ีสดัส่วนสงูที่สดุ เท่ากับ 44.7% ของโครงการที่เปิดใหม่
ในปี 2563 นอกจากนีห้ากคิดเป็นมลูค่าการเปิดโครงการใหม่แลว้ พบว่ามีจ านวน 287,261 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.8 จากปี 
2562 ซึ่งมีมลูค่า 476,911 ลา้นบาท ขณะที่ราคาเฉล่ียต่อหน่วยของโครงการท่ีเปิดใหม่ในปี 2563 ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 1.9 อยู่
ที่ระดบั 3.933 ลา้นบาท จากระดบั 4.008 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้  
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ทางดา้นอปุสงค ์หรือยอดขายโดยรวมในปี 2563 มีจ านวน 65,279 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 34.2 จากปี 2562 จากโครงการเปิดขาย
ใหม่ที่ลดลง ทัง้นีย้อดขายมาจากคอนโดมิเนียม ที่มีสดัส่วนถงึรอ้ยละ 44.3 รองลงมาเป็นทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยว รอ้ยละ 31.5 
และรอ้ยละ 16.4 ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 7.8 มาจากที่อยู่อาศยัอื่นๆ ไดแ้ก่ บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์และที่ดินจดัสรร    

 

จ านวนอปุทานเปิดใหมใ่นปี 2563 จ านวน 73,043 หน่วย ขณะที่อปุสงคโ์ดยรวม มีจ านวน 65,279 หน่วย ส่งผลใหอ้ปุทาน
คงเหลือทัง้ตลาด เพิ่มขึน้ 3.5% จากสิน้ปี 2562 ที่มีจ านวน 218,881 หน่วย เป็น 226,645 หน่วย ณ สิน้ปี 2563 โดยทาวนเ์ฮา้ส์
มีอปุทานคงเหลือเพิม่ขึน้มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้

- ทาวนเ์ฮา้ส ์มีอปุทานคงเหลือในระดบั 75,053 หน่วย เพิ่มขึน้ 14.6% จากปีก่อนหนา้ 
- บา้นเดีย่ว มีอปุทานคงเหลือในระดบั 36,681 หน่วย ลดลง 2.2% จากปีก่อนหนา้ 
- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลือมากที่สดุ ที่ระดบั 90,841 หน่วย ลดลง 3.2% จากปีก่อนหนา้  

 

ที่มา : ศนูยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รยีลเอสเตส แอฟแฟรส์ จ ากดั (AREA) 
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ศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด 

อนนัดาเป็นผูน้  าในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนยีมในประเทศไทย ซึง่มีหลกัการลงทนุท่ีเนน้พฒันาโครงการ
ใกลส้ถานีรถไฟฟา้ ตลอดจนมีแบรนดท์ี่หลากหลายตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ ประกอบดว้ยแบรนดแ์อชตนั โอดีโอ คิว 
ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร แบรนดเ์อลลิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร และแบ
รนดย์นูิโอ ที่มีระยะหา่งจากรถไฟฟ้า มากกว่า 600 เมตร อีกทัง้บรษิัทยงัพฒันาโครงการแนวราบเพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ 
 

 

 

 

 

 

อนนัดายงัคงรกัษาการเป็นผูน้  าในตลาดคอนโดมิเนียมใกลร้ถไฟฟ้า โดยมีมลูคา่คอนโดมเินียมที่ขายไดใ้นช่วงปี 2558-2563 
และมีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไมเ่กนิ 300 เมตร เป็นจ านวนสงูที่สดุกว่า 43,486 ลา้นบาท โดยที่อนนัดามเีป้าหมายระยะยาวที่ยงั
จะคงรกัษาความเป็นผูน้  าในตลาดคอนโดมิเนยีมตดิรถไฟฟ้า และขยายฐานรายไดใ้นธุรกิจที่สรา้งรายไดป้ระจ าอยา่งต่อเนื่อง
ในระยะยาว 

อนัดบัหนึ่งในยอดขายคอนโดมิเนียมที่มีระยะหา่งจากรถไฟฟ้าไมเ่กิน 300 เมตร โดยพิจารณาจากจ านวนมลูค่าที่ขายไดใ้นชว่ง 
ปี 2558-2563 

ที่มา:  ศนูยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รยีลเอสเตส แอฟแฟรส์ จ ากดั (AREA) และ  
          Ananda Market Intelligence 

300เมตร 300เมตร 

ติดรถไฟฟ้า 

ระยะห่างจากรถไฟฟ้า 

~600 เมตร ~600 เมตร 

แนวราบ แนวราบ 

43,486 

34,438 

28,968 

22,315 

13,632 13,093 12,393 
8,697 8,016 7,863 7,511 7,021 6,805 5,427 5,027 4,989 4,919 4,476 4,322 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ ์

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครือ มีลกัษณะการประกอบธุรกจิแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล ์โดยมีรายละเอียดในแต่
ละกลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

▪ โครงการคอนโดมิเนียม 

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกลก้ับสถานีรถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็น “ค าตอบ
ส าหรบัชีวิตคนเมือง” ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีการเดินทางเชื่อมโยงดว้ยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง  

บรษิัทไดศ้กึษาและจ าแนกผลิตภณัฑโ์ดยมีปัจจยัตามระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าตัง้แต่ 0-300 เมตร 301-600 เมตร 
และ 600 เมตรขึน้ไป และไดม้ีการสรา้งสรรคแ์บรนดโ์ดยศึกษาจากความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะ
เฉพาะตวัในปัจจบุนั 

บริษัทมีแนวคิดในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท กล่าวคือ กลุ่ม “Generation C” ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่ที่
ไม่ไดจ้ดัแบ่งตามปีเกิด แต่พิจารณาจากรูปแบบการใชช้ีวิตทัง้ดา้นการท างานและไลฟ์สไตล ์คนกลุ่มนีม้ีวิ ถีการใชช้ีวิตที่ผกูติด
กับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Lifestyle) เชื่อมต่อโลกออนไลนเ์กือบตลอดเวลา ชอบแสวงหาขอ้มูลที่สนใจ และชอบแบ่งปัน
เรือ่งราวสาธารณะที่อยู่ในกระแสและเรื่องราวส่วนตวัผ่านทางอปุกรณพ์กพาทกุรูปแบบ 

นอกจากนี ้คนกลุ่มนีต้อ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต วางเป้าหมายที่ชดัเจน รูจ้กัวางแผนดา้นการเงนิ การท างาน 
ชอบเรียนรู ้และหาประสบการณใ์หม่ๆ รกัอิสระ การท่องเที่ยว เลือกที่จะสรา้งสมดลุในชีวิตในแบบที่เป็นตวัเอง (LIVE WORK 
PLAY BALANCE) 

กลุ่ม GEN C มีคุณสมบตัิที่ประกอบไปดว้ย C's ดงันี ้

▪ Convenience: GEN C ชอบความคล่องตวั รวดเร็ว ชอบหาวิธีการเพื่อลดความสิน้เปลืองในส่ิงที่ไม่จ าเป็นใน
ชีวิต มักหาวิธีการในการบริหารจัดการชีวิตให้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ มีประโยชน์ขึน้ เพื่อสามารถน าเวลาไปพัฒนา
ศกัยภาพในดา้นต่างๆของตวัเองไดอ้ย่างเต็มที่ 

▪ Control: GEN C ถนดัในเรื่องการบรหิารจดัการทัง้ชีวิตส่วนตวั การงาน การเงิน และเวลา มุ่งที่ผลลพัธ ์และรูจ้กั
เลือกวิธีการที่ฉลาดที่จะใชใ้หช้ีวิตง่ายขึน้ เช่น การเลือกใชร้ะบบขนส่งมวลชนเพื่อประหยดัเวลาในการเดินทาง 
ควบคมุเวลา บรหิารจดัการตวัเองท าใหส้ามารถใชช้ีวิตในแบบท่ีเป็นตวัเองได ้

▪ Casual: GEN C มีรูปแบบในการใชช้ีวิตแบบ LIVE-WORK-PLAY Balance สามารถจัดสมดุลในชีวิตไดเ้ป็น
อย่างดี ทั้งการแสวงหาความส าเร็จในหน้าที่การงานและการผ่อนคลายเพื่ อเติมพลังชีวิต และยังสามารถ
ออกแบบชีวิตส่วนตวัที่สะทอ้นอตัลกัษณข์องตนไดอ้ย่างดี 

▪ Cash Smart: GEN C มีความฉลาดในการวางแผนทางการเงิน รูจ้กัเลือกใชจ้่ายกบัส่ิงที่ตอบโจทยก์บัไลฟ์สไตล์
ของตวัเอง และส่ิงนัน้สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มไดใ้นอนาคต 

▪ Connect: GEN C จะเชื่อมต่อกับโลกออนไลนแ์บบไรข้ีดจ ากัด ทั้งการท างานและการใชช้ีวิต สามารถจัดการ
ชีวิตไดด้ว้ยสมารท์โฟนเพียงเครื่องเดียว และชอบแสวงหาขอ้มลูและแชรเ์รื่องราวที่บอกความเป็นตวัตนผ่านทาง 
Social Network 
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▪ Creativity: GEN C ชอบความแตกต่าง หลงใหลในความสรา้งสรรค ์พลงังานที่มีจะถูกน ามาพฒันาและ
สรา้งสรรคสิ์่งใหม่ๆ สนใจเรื่องศิลปะ ความงามและเทคโนโลยี มกัจะเสพงานศิลปะที่สวยงามเพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจ แต่ก็พรอ้มที่จะศึกษาคน้หาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพฒันารูปแบบหรือวิถีชีวิตใหด้ีขึน้ 

Generation C 

 
ยุทธศาสตร์ของอนันดา 

 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์คอนโดมิเนียมของอนันดา 

โครงการคอนโดมิเนยีมของอนนัดาแบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั โดยแต่ละแบรนดม์ีจดุเด่นที่แตกตา่งกนั ตอบความตอ้งการ
ของผูอ้ยู่อาศยัเฉพาะกลุ่ม ทัง้ความสนใจ รสนิยมและก าลงัซือ้ ครอบคลมุตัง้แต่โครงการท่ีราคาจบัตอ้งไดส้ าหรบับคุคลทั่วไป 
จนถึงที่อยู่อาศยัอนัเป็นท่ีสดุแหง่ความหรูหราส าหรบับคุคลเฉพาะกลุ่ม 

แบรนดต์่างๆ ของอนนัดา แบ่งระดบัตาม Segmentation ที่สะทอ้นถึงคณุภาพของตวัโครงการ โดยเรียงตามล าดบั
ตัง้แต่ LUXURY ที่มีความหรูหราพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกในตวัโครงการท่ีตอบรสนิยมการใชช้ีวิต ไปจนไปถึงระดบั 
SUPER VALUE-RANGE ที่ผูอ้ยู่อาศยัสามารถเป็นเจา้ของไดใ้นราคาที่คุม้คา่ เขา้ถงึงา่ย ตอบโจทยค์วามตอ้งการของการอยู่
อาศยัไดอ้ย่างครบถว้นทกุชว่งของชีวิต โดยแบรนดข์องอนนัดาสามารถแบง่ไดด้งันี ้
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กลุ่มผลิตภัณฑ ์ แบรนดค์อนโดมิเนียม 

LUXURY  
HIGH-END 

 
PREMIUM VALUE 

 
UP-SCALE 

 
MID-RANGE 

 
LOW-RANGE 

 
SUPER VALUE-RANGE  

 

ในปี 2563 บรษิัทมีโครงการสรา้งเสรจ็พรอ้มโอนทัง้หมด 7 โครงการ ภายใตแ้คมเปญ 7unpack ดว้ยแนวคดิ THE NEW 
ICONIC ที่เนน้ย า้ทัง้ 4 ดา้น คือ ICONIC LOCATION, ICONIC BUILDING, ICONIC FACILITY และ ICONIC LIVING ภายใต้
แบรนดร์ะดบั LUXURY ไปจนถงึ LOW-RANGE เติมเต็มและตอบโจทยท์กุความตอ้งการของลกูคา้ทกุกลุ่ม 

ICONIC LOCATION: “การเชื่อมต่อ” คือแกนกลางของผู้คน ไลฟ์สไตล์ และบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย “MASS 
TRANSIT” หรือระบบขนส่งสาธารณะจึงกลายเป็น หวัใจส าคญัของ ANANDA ICONIC LOCATION ที่สามารถเชื่อมต่อชีวิต 
และผลกัศกัยภาพของผูค้นในเมืองไดอ้ย่างไม่น่าเชื่อ นิยามที่สดุของท าเล ที่ท  าใหพ้ืน้ที่ธรรมดากลายเป็น พืน้ที่ที่ท  าใหค้ณุรูส้กึ 
CONNECT กบัทกุจงัหวะเมือง ดว้ยการเดินทางเพียงหลกัของ “นาที” ช่วยเพิ่มพืน้ท่ีและเวลาในการเติมเต็มฝันไดม้ากขึน้ 

ICONIC BUILDING: งานศิลปะสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตคนเมือง อนันดาได้สอดแทรกความรู้สึกของ “งานดีไซด์ 
สถาปัตยกรรม และความภาคภูมิ” ที่ช่วยขับเคล่ือน พลังเมือง ผ่านการออกแบบ ที่ถูกตีความจากความรูส้ึกของ “สถานที่ที่
สะทอ้นตวัตน” ดว้ยดีไซนต์กึที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่น ไม่เหมือนใคร จรดเสน้ขอบฟ้ากรุงเทพฯ “Bangkok Skyline” ท าใหท้กุครัง้
ที่กา้วเขา้มาภายในโครงการ กลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วย “เติมแรงบนัดาลใจ” อย่างไม่รูจ้บ 

ICONIC FACILITY: นิยามใหม่ของ “การออกแบบพืน้ท่ีส่วนกลาง” ที่ถกูคิดเพื่อจดุประสงคท์ี่มากกว่าการสรา้งความสะดวกใน
เชิงฟังกช์ั่น แต่เพื่อท าใหทุ้กความสัมพันธ์ “ใกลก้ันมากขึน้” ทุกความรูส้ึก “ผ่อนคลายมากขึน้” ดว้ยโจทยข์องคนเมืองที่ยื่น
เงื่อนไขใหค้วามเคร่งเครียดของชีวิต สวนทางกับจ านวนพืน้ที่ผ่อนคลาย “ICONIC FACILITY” จึงมีเป้าหมายที่จะเนรมิตรทกุ
พืน้ท่ีในโครงการให ้“มีชีวิต”ง่ายต่อการใชส้อยที่สะดวกสบาย เนน้การดีไซนท์ี่มีเอกลกัษณส่ื์อถึงวิถีชีวิตของคนเมือง เนน้พืน้ท่ีสี
เขียวเพื่อสรา้งความรูส้กึผ่อนคลาย เพื่อตอบโจทยท์กุความตอ้งการในการอยู่อาศยัอย่างแทจ้รงิ 

ICONIC LIVING: เมื่อความหมายของชีวติ ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของ “เวลา” อนนัดาเขา้ใจดีวา่ ความตอ้งการของคนเมืองนัน้เกิด
จากความคดิสรา้งสรรคท์ี่ไมเ่คยหยดุนิ่ง “ทัง้หลากหลาย และ รวดเรว็” “ชีวติแบบ ICONIC” จึงจ าเป็นตอ้งรองรบัความตอ้งการ
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ครบทกุดา้น ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน นวตักรรม และเทคโนโลยีจาก อนนัดา ท่ีถกูคิด “ชว่ยเพิ่มเวลาคณุภาพในชวีิตของคณุใหไ้ด้
มากที่สดุ” เพื่อใหค้ณุใชเ้วลาเหล่านัน้ สรา้งคณุค่าและนิยามในชวีติไดเ้ท่าที่คณุตอ้งการ 

โครงการสรา้งเสรจ็พรอ้มโอนในปี 2563 ทัง้หมด 7 โครงการ มีดงันี ้

 

1. แอชตนั อโศก-พระราม 9 
THE NEW FLAGSHIP OF ASHTON  
 
รายละเอียดโครงการ: หอ้งชดุพกัอาศยั 2 อาคาร: อาคาร 
ALPHA (46 ชัน้) และอาคาร OMEGA (50 ชัน้) รวม 599 ยู
นิต 
เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 230 เมตร จากสถานี MRT 
พระราม 9 

 

2. ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี 
THE NEW VICTORY IS YOURS 
 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร 39 
ชัน้ รวม 348 ยนูิต 
เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: ติดสถานี BTS อนสุาวรยี์
ชยัสมรภมู ิ

 

3. ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 
THE NEW MID SUKHUMVIT ICON 
 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 2 อาคาร: 
อาคาร A (47 ชัน้) อาคาร B (24 ชัน้) รวม 449 ยนูิต 
เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี BTS 
ทองหล่อ 
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4. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสตพ์อยท ์
THE NEW LANDMARK OF EAST BANGKOK 
 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร 32 
ชัน้ (2 ตกึ) รวม 1,165 ยนูิต 
เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2561 
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 250 เมตร จากสถานี BTS 
บางนา 

 

5. ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร 

THE NEW 24HR LIVING 

 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 24 
ชัน้ รวม 410 ยนูิต 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี MRT 
สทุธิสาร 

 

6. เอลลิโอ เดล เนสท ์
THE NEW URBANEST: BLENDING URBAN LIFE 
WITH NATURE 
 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั รวม 1,470 ยู
นิต 
เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 750 เมตร จากสถานี BTS 
อดุมสขุ 
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7. เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ 
THE GREATEST FACILITIES ON SATHORN-
WUTTHAKAT 
 
รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 2 อาคาร: 
อาคาร A (41 ชัน้) อาคาร B (35 ชัน้) รวม 1,164 ยนูิต 
เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: ใกลส้ถานี BTS วฒุากาศ 

 

การร่วมทนุกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ 

ในปี 2556 บริษัทไดล้งนามขอ้ตกลงเพื่อการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรพัยร์าย
ใหญ่ที่สดุรายหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อรว่มกนัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ดว้ยความตัง้ใจในการน าความรู้
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญใหม่ๆ มาด าเนินธุรกิจรว่มกนั อนัน ามาซึ่งการยกระดบัอสงัหารมิทรพัยไ์ทยสู่ระดบัสากล 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทและมิตซุย ฟโูดซงั มีการพฒันาโครงการรว่มกนัทัง้หมด 34 โครงการ คิดเป็นมลูค่ารวม 142,400 ลา้น
บาท 

▪ โครงการบ้านจัดสรรและทาวนเ์ฮ้าส ์

บริษัทไดพ้ัฒนาโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทยแ์ละความตอ้งการในทุกกลุ่มลูกคา้ ดว้ยราคาขาย
ครอบคลุมตัง้แต่ 2.5 ลา้นบาท ถึง 30 ลา้นบาทต่อหลัง ภายใตแ้บรนด ์อารเ์ทล แอริ อารเ์ดน้ เอโทล เออรบ์านิโอ และยูนิโอ
ทาวน ์ 

ในปี 2556 บริษัทไดเ้ปิดตวักลุ่มโครงการแนวราบภายใตแ้บรนด์ “เอโทล” (Atoll) เป็นกลุ่มแรก มุ่งเนน้การพกัผ่อน
ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยั ดว้ยคลบัเฮา้สข์นาดใหญ่และส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2.5 ลา้นบาท 
ถึง 5 ลา้นบาทต่อหลงั 

 ในปี 2558 บรษิัทเปิดตวัแบรนด ์“อารเ์ดน้” (Arden) เป็นโครงการทาวนเ์ฮา้สต์ัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพในกรุงเทพฯ โดย
มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 7.5 ลา้นบาท ถึง 18 ลา้นบาท 

 ในปี 2560 บรษิัทไดพ้ฒันาโครงการแนวราบระดบั Luxury ภายใตแ้บรนดใ์หม่ “อารเ์ทล” (Artale) ราคาเริ่มตน้ตัง้แต่ 
17 ลา้นบาทและ 30 ลา้นบาท และยงัไดเ้ปิดตวัโครงการแนวราบภายใตแ้บรนด ์“แอร”ิ (Airi) ที่มีราคาเริ่มตน้อยู่ที่ 11 ลา้นบาท 
และในปีเดียวกันนั้น บริษัท เฮลิกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนันดา ไดพ้ัฒนาโครงการแนวราบกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็น
โครงการทาวนเ์ฮา้สใ์นราคาคุม้ค่าภายใตแ้บรนด ์“ยนูิโอ ทาวน”์ (Unio Town) มีราคาเริ่มตน้ประมาณ 2.5 ลา้นบาท 

 ในปี 2562 บริษัท ไดเ้ปิดตวัแบรนด ์“เออรบ์านิโอ” (Urbanio) โครงการทาวนเ์ฮา้สแ์บรนดใ์หม่ ซึ่งโครงการแรกตัง้อยู่
บนท าเลศกัยภาพ วิภาวดี-แจง้วฒันะ ราคาเริ่มตน้อยู่ที่ประมาณ 5 ลา้นบาท  
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โครงการแนวราบของบรษิัทสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดด้งัต่อไปนี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ ์ แบรนดโ์ครงการแนวราบ 

LUXURY 
 

HIGH-END 

 
MID-SCALE 

 
 

▪ การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ 

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดา ก่อตั้งในปี 2556 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสรา้ง โครงการของอนนัดาที่เฮลิกซด์  าเนินการก่อสรา้ง เช่น ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท 40 
เป็นตน้ 

ธุรกิจอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์

▪ บริษัท ดิเอเจ้นท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากัด  

บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั เป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ก่อตัง้ในปี 2553 ท าธุรกิจเป็นตวัแทนใน
การซือ้ขายหอ้งชดุพกัอาศยัในตลาดรองและช่วยจดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่เจา้ของห้องชดุ 

การใหบ้ริการของดิเอเจน้ท ์ไม่จ ากดัอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านัน้ แต่มีเป้าหมายในการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นตวัแทน
ซือ้ขายคอนโดมิเนียมชัน้น าซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ใกลห้รือติดสถานีขนส่งมวลชน นอกจากนี ้ดิเอ
เจ้นท ์ยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้เสริมสรา้งสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทส าหรบั
โครงการคอนโดมิเนียม 

▪ บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 

บรษิัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการอาคารชดุ ภายใตก้ารดแูลโดย 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) เดอะเวิรค์สใ์หบ้ริการดา้นการบริหารโครงการหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด
เรียบรอ้ยแลว้ โดยจะช่วยด าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกว่าผูพ้กัอาศัยในอาคารชุดจะจดัตัง้นิติบุคคลแลว้
เสรจ็ เดอะเวิรค์สม์ุ่งมั่นในการรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารระดบัสงูแก่ลกูคา้ของบรษิัท ส่งมอบการบรกิารท่ีมีคณุภาพ ใหผู้อ้ยู่
อาศยัไดร้บัความสะดวกสบายเพื่อสรา้งความพึงพอใจและความไวว้างใจอย่างสงูสดุ 

นอกจากนี ้เดอะเวิรค์สแ์ละดิเอเจน้ทย์งัท างานประสานกัน โดยเจา้ของหอ้งชุดที่มีความประสงคข์ายหอ้งชดุในตลาดรอง 
จะเลือกใชบ้ริการผูบ้ริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกับขั้นตอนการขาย การท าหนา้ที่บริหาร
จดัการโครงการของเดอะเวริค์สจ์ึงมีส่วนชว่ยในการแนะน าการใหบ้รกิารของดเิอเจน้ท ์ใหก้บับคุคลที่สนใจใชบ้รกิารของตวัแทน
ซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้
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โครงสร้างรายได ้

บริษัทมีรายไดห้ลกัมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์รายไดจ้ากการบริหารโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่านายหนา้ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายไดอ้ื่นๆ ซึ่งรวมถึง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและเครื่องดื่ม ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบรษิัท
ย่อย การจดัหาที่ดิน และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ตารางแสดงรายไดด้งัต่อไปนี ้

หมายเหต ุ  (1) รายไดอ้ื่นๆ รวมถึง ค่าเชา่ บรกิาร การขายอาหารและเครื่องดื่ม ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยการ 
                       จดัหาที่ดิน และรายไดอ้ื่นๆ 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม (งบการเงนิรวม) 
ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 รายได้           
 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,695.3 51.4 4,847.4 62.9 5,904.7 55.9 
 รายไดจ้ากการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ 1,237.7 23.6 1,879.8 24.4 2,079.7 19.7 
 รายไดอ้ื่นๆ (1) 1,310.2 25.0 984.1 12.8 2,570.4 24.4 
รวมรายได้ 5,243.2 100.0 7,711.3 100.0 10,554.8 100.0 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจยัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้

1. ความเสี่ยงทีเ่กิดจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 นบัเป็นวิกฤตที่เกิดขึน้อย่างกะทนัหนัโดยที่ไม่มีประเทศใดในโลก
คาดการณแ์ละเตรียมระบบสขุภาพที่จะรบัมือกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอย่างมากต่อ
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย โดยเป็นความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อตลาดทัง้ระบบ (Systematic risk) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อทกุธุรกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้การระบาดของโรคท าใหผู้บ้รหิารและผูป้ระกอบการตอ้งปรบัตวัอย่างรวดเรว็และตอ้งตดัสินใจ
เรื่องส าคญั ๆ ในระยะเวลาอนัสัน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลกัษณะที่เรายงัไม่อาจคาดคะเนได ้ 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลกัและธุรกิจที่อยู่
ในระหว่างพฒันาตามแผนกลยทุธข์องบริษัท เช่น ธุรกิจเซอรว์ิส อพารท์เมน้ท ์เป็นตน้ ท าใหอ้ตัราการขายอสงัหาริมทรพัยข์อง
บริษัท และรายไดข้องธุรกิจเซอรว์ิส อพารท์เมน้ทล์ดลง ทั้งรายไดจ้ากลูกคา้ในประเทศ และรายไดจ้ากลูกคา้ชาวต่างชาติ 
สาเหตุหลักท่ีลูกคา้ในประเทศชะลอหรือยกเลิกการเขา้ชมโครงการ ยืดเวลาหรือยกเลิกการตัดสินใจซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิ
ออกไป เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของรายไดห้รือจากการเลิกจา้ง  และไม่แน่ใจในเรื่องรายไดแ้ละความมั่นคงของ
ธุรกิจและอาชีพในอนาคต ในส่วนของลูกคา้ชาวต่างชาตินั้นขอ้จ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศท าใหลู้กคา้ไม่สามารถ
เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ ตรวจรบัและโอนกรรมสิทธ์ิได ้  

บรษิัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงดงักล่าวและไดก้ าหนดมาตรการในการจัดการกบัความเส่ียงที่เกิดขึน้อย่าง
ทนัท่วงที โดยบรษิัทไดป้รบัแผนธุรกิจ กลยทุธด์า้นการตลาดและการขาย และกระบวนการในการท างานเชิงรุก ทัง้กระบวนการ
ดา้นการตลาด การขาย และการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยเนน้ช่องทางดิจิตัลหรือช่องทางออนไลน ์ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและการขายผ่านทางช่องทางออนไลน ์รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึน้ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ทัง้ลกูคา้ชาวไทยและ
ลกูคา้ต่างชาติใหไ้ดม้ากที่สดุ การใชเ้ทคโนโลยีภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อใหล้กูคา้สามารถชมโครงการ หรือตรวจ
รบัหอ้งชดุไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทาง  และการปรบัปรุงกระบวนการในการโอนกรรมสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ โดยมาตรการต่าง ๆ 
ท่ีบริษัทไดจ้ดัท าขึน้นัน้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหล้กูคา้ตดัสินใจซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิใหไ้ดม้ากท่ีสดุโดยไม่ตอ้งเดินทางเพ่ือ
เรง่ระบายสินคา้คงคลงั ลดผลกระทบดา้นรายได ้และส ารองเงินสดไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุเพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
 
2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ   

ความเส่ียงดา้นการเงินเป็นความเส่ียงที่ส  าคัญของบริษัท  โดยมีปัจจัยความเส่ียงหลักคือความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดและ
ความเส่ียงดา้นการจดัหาเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั โคโรนา 
2019 ท าใหอ้ัตราการขายอสังหาริมทรพัยล์ดลง และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดของบริษัท ปัจจัยความเส่ียง
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการเขา้ถงึแหล่งเงินทนุ ความสามารถในการระดมทนุ การออกหุน้กู ้และตน้ทนุทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้  

บริษัทบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการรกัษาระเบียบวินยัทางการเงิน การบริหารสดัส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ไม่เกิน 2 : 1 เท่า เพื่อบริหารจดัการเงินทุนใหม้ีประสิทธิภาพ มีตน้ทุนทางการเงินที่เหมาะสม ในส่วนของการบริหารจดัการ
รายได ้บรษิัทไดป้รบัเปล่ียนกลยทุธแ์ละกระบวนการดา้นการตลาด และการขาย โดยมุ่งเนน้การเรง่ระบายสินคา้คงคลงั เรง่โอน
กรรมสิทธ์ิใหไ้ดม้ากท่ีสดุ และเรง่ปิดโครงการใหเ้รว็กว่าแผนที่ก าหนดไว ้เพื่อรกัษาสภาพคล่องและเพื่อใหม้ีเงินสดหมนุเวียนใน
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การด าเนินงาน ในดา้นค่าใชจ้่ายและตน้ทุนการด าเนินงานนัน้ บริษัทไดช้ะลอการเปิดโครงการใหม่ ลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายให้
สอดคล้องกับปริมาณงานและสถานการณ์ และก าหนดแผนงานและปรับเปลียนวิธีการท า งานเพื่อบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้รษิัทมีเงินสดส ารองและวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีสถาบนัการเงินที่
เป็นพนัธมิตรที่พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุสินเชื่อส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  

 
3. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงของธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์

ในภาวะปกตินัน้ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ดัเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัท่ีสงูซึ่งมีสาเหตุมาจากจ านวนผูป้ระกอบการรายใหม่
ที่เพิ่มมากขึน้ การเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลใหอุ้ปทานของอสังหาริมทรพัยเ์พิ่มขึน้และมีมากกว่า  อุปสงค ์
นอกจากนีผู้ป้ระกอบการแต่ละรายต่างใชก้ลยทุธก์ารตลาด การส่งเสริมการขาย และการแข่งขนัดา้นราคา ตลอดจนการสรา้ง
และการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากที่สดุ เพื่อกระตุน้ยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย
และการรบัรูร้ายไดข้องบรษิัท  

ในปี 2563 สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นสาเหตสุ าคญัที่ท  าใหเ้กิดความเส่ียงดา้นการแข่งขันที่
รุนแรงมากยิ่งขึน้ เนื่องจากผูต้อ้งการซือ้ที่อยู่อาศัยชะลอหรือยกเลิกการเขา้ชมโครงการ ตลอดจนยืดเวลา หรือยกเลิกการ
ตดัสินใจซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิออกไป เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของรายไดห้รือจากการเลิกจา้ง  และไม่แน่ใจใน
เรื่องรายไดแ้ละความมั่นคงของธุรกิจและอาชีพในอนาคต นอกจากนีใ้นส่วนของลูกคา้ชาวต่างชาติยังไดร้บัผลกระทบดา้น
ขอ้จ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศอีกดว้ย ส่งผลใหอุ้ปทานมีมากกว่าอุปสงคม์ากยิ่งขึน้กว่าสถานการณ์ปกติ ปัจจัย
ดงักล่าวส่งผลกระทบท าใหอ้ตัราการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทลดลง   

บริษัทบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยการปรบัแผนกลยุทธแ์ละแผนการตลาด การขาย และกระบวนการในการท างาน
เชิงรุก ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณก์ารแข่งขนัที่รุนแรง โดยเนน้ช่องทางดิจิตลัหรือช่องทางออนไลน ์ รวมถึงช่องทางโซเชียล
มีเดียมากขึน้ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ทัง้ลกูคา้ชาวไทยและลกูคา้ต่างชาติใหไ้ดม้ากที่สดุ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมทางการตลาด
และการขาย การใชเ้ทคโนโลยีภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อใหล้กูคา้สามารถชมโครงการ หรือตรวจรบัหอ้งชดุไดโ้ดย
ไม่ตอ้งเดินทาง และการปรบัปรุงกระบวนการในการโอนกรรมสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ โดยมาตรการต่าง ๆ ท่ีบริษัทไดจ้ดัท า
ขึน้นัน้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหล้กูคา้ตดัสินใจซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิใหไ้ดม้ากท่ีสดุโดยไม่ตอ้งเดินทาง ทัง้นีเ้พ่ือรกัษาไวซ้ึ่ง
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และเพื่อเรง่ระบายสินคา้คงคลงั และบรหิารยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง  

การด าเนินงานในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยต์อ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งหลายฉบบั เช่น 
กฎหมายผงัเมือง พระราชบญัญัติการจดัสรรท่ีดิน พระราชบญัญัติอาคารชดุ กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค กฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ความหลากหลายของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดที่ซบัซอ้นของกฎหมายแต่ละฉบบั  
รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นสาเหตุของปัจจยัเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจึงตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดใหค้รบถว้น ซึ่ง
หากไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิตามไม่ครบถว้นอาจส่งผลกระทบท าใหเ้กิดคดีความ การรบัผิดทางกฎหมาย การรอ้งเรียนของ
ชมุชนรอบขา้ง และกระทบต่อตน้ทนุ ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ แผนการด าเนินงานและชื่อเสียงของบรษิัท  

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทใหค้วามส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ก่อนเริ่มการ
พฒันาโครงการ ระหว่างพฒันาโครงการ และการส่งมอบอาคารชดุใหล้กูคา้ โดยบริษัทจะตรวจสอบรายละเอียดและขอ้จ ากดั
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ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องดว้ยความระมัดระวัง นอกจากนี ้บริษัทมีการจัดตั้งคณะท างานที่ประกอบดว้ยผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติตามขอ้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งที่บังคับใชใ้นปัจจุบันรวมทั้งที่จะ
ประกาศใชใ้นอนาคตอนัใกลอ้ย่างรอบคอบ  

ส าหรบัการบริหารจดัการความเส่ียงจากการรอ้งเรียนของชุมชนรอบขา้งนัน้ บริษัทพิจารณาหลีกเล่ียงท าเลที่ตัง้ของโครงการท่ี
อยู่ในพืน้ที่อ่อนไหวตัง้แต่กระบวนการการจัดหาและจัดซือ้ที่ดิน ควบคุมการพัฒนาโครงการใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และกฎระเบียบดา้นการก่อสรา้งอย่างเครง่ครดั นอกจากนีบ้รษิัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานชมุชนสมัพนัธเ์พื่อเป็นช่องทาง
ในการติดต่อส่ือสารและสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนขา้งเคียง โดยหน่วยงานดงักล่าวจะปฏิบตัิงานเชิงรุกในการเขา้เยี่ยมเยียน
ชุมชนขา้งเคียงอย่างสม ่าเสมอเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ชุมชนขา้งเคียงอาจไดร้บัจากการพฒันาโครงการ และหาแนวทาง
ป้องกนัหรือลดผลกระทบดงักล่าวรว่มกบัชมุชนขา้งเคียง  
 
5. ความเสี่ยงจากการลงทนุในธุรกิจใหม่  

การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการขยายขอบเขตการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การลงทุนในธุรกิจ
ดา้นดิจิตลั การลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบผสมผสาน หรือการลงทุนในต่างจงัหวดั  เป็นตน้ เป็นสาเหตุ
ส าคญัที่ท  าใหเ้กิดปัจจยัความเส่ียงดา้นการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบท าใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปที่คาดการณ์
หรือขาดทนุ  

ดว้ยกลยุทธข์องบริษัทที่มุ่งเนน้การสรา้งความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเนื่องจากการเปล่ียนแปลงในดา้นนวตักรรม 
และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมดา้นดิจิตอล บริษัทจ าเป็นตอ้งแสวงหาโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งการขยายการ
ลงทนุในธุรกิจหลกัและธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเส่ียงสงู 

บริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าว โดยการก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอนดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั ตัง้แต่กระบวนการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง การวิเคราะหค์วามเส่ียง 
การปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทใหค้วามสนใจ และการขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
นอกจากนีต้ลอดระยะเวลาการลงทุน บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการติดตามผลการลงทุน และเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
เส่ียงที่ส  าคญัต่าง ๆ ที่อาจจะท าใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถ
ก าหนดหรือปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และการตดัสินใจที่ส  าคญัต่างๆ ไดท้นัเวลา   
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4.  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1   สินทรัพยห์ลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสินทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

1.  ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ตน้ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 19,829 ลา้นบาท และมีรายละเอียดดงันี ้

 มูลค่า (ล้านบาท) 

ท่ีดินและตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 10,219 

ท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งระหว่างพฒันา 4,954 

ท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งที่พฒันาแลว้ 4,730 

หกั: ส  ารองเผื่อผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการ (74) 

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 19,829 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัท และบรษิัทย่อยมีตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์งเหลือสทุธิตามบญัชีในโครงการเพื่อขาย ดงันี ้

ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ ์ ภาระผูกพัน 

1 ไอดีโอ โมบิ  
วงศส์ว่าง-อินเตอรเ์ชนจ ์ อาคารชดุพกัอาศยั 181.19 

ANAN 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 2 สขุมุวิท 31 อาคารชดุพกัอาศยั 458.53 

3 แอชตนั เรสซิเดนซ ์41 อาคารชดุพกัอาศยั 858.54 

4 แอริ พระราม 5 - ราชพฤกษ์  โครงการบา้นจดัสรร 152.93 
ไม่มีภาระผกูพนั 

5 เอโทล วงแหวน-ล าลกูกา โครงการบา้นจดัสรร 302.84 

6 Cream Bridge โครงการบา้นจดัสรร 308.40 

ไม่มีภาระผกูพนั 
7 อารเ์ทล เกษตร-นวมินทร ์ โครงการบา้นจดัสรร 889.22 

8 แอริ พระราม 2 โครงการบา้นจดัสรร 414.91 

9 แอริ แจง้วฒันะ โครงการบา้นจดัสรร 447.68 

10 ยนูิโอ สขุมุวิท 72  อาคารชดุพกัอาศยั 135.15 

Helix จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

11 ยนูิโอ เอช ติวานนท ์ อาคารชดุพกัอาศยั 271.97 

12 ยนูิโอ รามค าแหง-เสรีไทย อาคารชดุพกัอาศยั 171.68 

13 ยนูิโอ ทาวน ์ล าลกูกา- 
คลอง 4 โครงการบา้นจดัสรร 329.22 

14 ยนูิโอ ทาวน ์ ศรีนครินทร-์
บางนา โครงการบา้นจดัสรร 350.19 

15 ยนูิโอ ทาวน ์ ยนูิโอ ทาวน ์ 
เพชรเกษม 110 

 
โครงการบา้นจดัสรร 109.99 
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ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ ์ ภาระผูกพัน 

16 ยนูิโอ ทาวน ์ สวนหลวง 
พฒันาการ โครงการบา้นจดัสรร 240.55 

Helix 
จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั

การเงิน 
 

17 ยนูิโอ ทาวน ์ สขุสวสัดิ ์ โครงการบา้นจดัสรร 403.50 

18 ยนูิโอ ทาวน ์ ประชาอทุิศ 
76 โครงการบา้นจดัสรร 687.07 

19 ยนูิโอ ทาวน ์ แจง้วฒันะ โครงการบา้นจดัสรร 626.89 

20 เอโทล บาหลี บีช โครงการบา้นจดัสรร 272.26 ADO, BN ไม่มีภาระผกูพนั 

21 JV-CO1 อาคารชดุพกัอาศยั 482.35 JV-CO1 

จดจ านองเป็นหลกัประกนัสถาบนั
การเงิน 

 

22 ADC-JV7 อาคารชดุพกัอาศยั 798.34 ADC-JV7 

23 ADC-JV10 อาคารชดุพกัอาศยั 1,810.12 ADC-JV10 

24 ADC-JV20 อาคารชดุพกัอาศยั 1,437.48 ADC-JV20 

25 ADC-JV21 อาคารชดุพกัอาศยั 502.88 ADC-JV21 

26 ADC-JV23 อาคารชดุพกัอาศยั 1,152.30 ADC-JV23 

27 ADC-JV26 อาคารชดุพกัอาศยั 1,760.13 ADC-JV26 

28 ADC-JV27 อาคารชดุพกัอาศยั 2,324.35 ADC-JV27 

29 ADC-JV28 อาคารชดุพกัอาศยั 1,948.06 ADC-JV28  

รวม 19,828.72  

 
2. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

 

 
ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
(ล้านบาท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า  
(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

อาคารส านกังานใหเ้ช่า 401.08 (18.63) (19.00) 363.45 

รวม 401.08 (18.63) (19.00) 363.45 

 

3. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  มีดงันี ้

 กรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ บริษัทและบรษิัทย่อย 10.04 ไม่มี 

อาคาร และสิ่งปลกูสรา้ง บริษัทและบรษิัทย่อย 195.46 ไม่มี 

อปุกรณ ์ บริษัทและบรษิัทย่อย 25.07 ไม่มี 

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใชส้  านกังาน บริษัทและบรษิัทย่อย 45.39 ไม่มี 

ยานพาหนะ สถาบนัการเงิน 6.72 เช่าซือ้รถยนตแ์ละรถตู ้ 

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้และก่อสรา้ง บริษัทและบรษิัทย่อย - ไม่มี 

รวม 282.68  
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4. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  (ล้านบาท) 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 355.19 

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ 22.83 

รวม 378.02 

 
5. เครื่องหมายบรกิารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไดด้  าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบรกิาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ล าดับ เคร่ืองหมายบริการ เจ้าของ จ าพวก/1 อาย ุ

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

2 
 บรษิัท 36 

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

3 
 บรษิัท 36 

4 

 บรษิัท 36 

5 
 บรษิัท 36 

6 

 บรษิัท 36 14 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 70 

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

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

9 
 บรษิัท 36 

10 
 บรษิัท 36 

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

11  บรษิัท 36 

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

13 
 

บรษิัท 36 

14 
 บรษิัท 36 

15 

 บรษิัท 36 

16 
 บรษิัท 36 

17 

 บรษิัท 36 

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

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

20 
 

บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากดั 37 9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66 

21 

 

บรษิัท  บลเูด็ด จ ากดั 40 11 ส.ค. 63 - 10 ส.ค.73 

หมายเหต ุ จ าพวกสินคา้ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
- สินคา้จ าพวกท่ี 36 หมายถึง บริการจดัการดา้นอสงัหาริมทรพัย ์
- สินคา้จ าพวกท่ี 37 หมายถึง บริการรบัเหมาก่อสรา้ง 

- สินคา้จ าพวกท่ี 40 หมายถึง บริการสโมสรออกก าลงักายสถานบริการดา้นกีฬา 

- สินคา้จ าพวกท่ี 41 หมายถึง บริการ สนามกีฬา สนามบริการดา้นกีฬา 

 
 
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 25  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

4.2   เงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีนโยบายการลงทนุ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 
• ธุรกิจหลกั หมายถึง ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์  เช่น 

ธุรกิจเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์ ธุรกิจสปอรต์คลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้  หรือ การลงทนุในบรษิัทรว่มคา้ (Joint 
Venture) ส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ หากจะพิจารณาว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลกัหรือไม่นัน้ใหอ้ยู่ใน
ดลุพินิจของคณะกรรมการบรษิัท  

• บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมของบรษิัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการท่ีสอด
คลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ท่ีมีศกัยภาพในการเจรญิเติบโต และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 

• บริษัทจะส่งตวัแทนของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่าว จ านวนกรรมการที่ส่งเขา้เป็น จะ
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้  หรือหากไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยมี
เหตผุลอนัสมควร 

• บริษัทจะลงทนุในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัทัง้หมดรวมกันไดไ้ม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเฉพาะ
บรษิัท 

• การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยฝ่ายจดัการจะตอ้งน าเสนอแผนงาน 
5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์ี่บริษัท คาดว่าจะไดร้บั และหากคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องการความเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะตอ้ง
ด าเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้

• การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการ
จดัซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ และการช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม 
บริษัทย่อย จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะตอ้งน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทั้งประมาณการทาง
การเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งการความเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะตอ้ง
ด าเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้

บรษิัทจะเปิดเผยการลงทนุในธุรกิจใดๆ ทัง้ในกิจการท่ีเป็นธุรกิจหลกัหรือไม่ใช่ธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการจดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่า
ระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ และการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั โดยระบุ
ถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง มูลค่าเงิน
ลงทุน และสดัส่วนเงินลงทุนต่อทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 26  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ที่มีจ านวน
สงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 27  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

6.  ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส ำคญัอื่น 
 
ชื่อบรษิัท : บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

สญัลกัษณ ์ : ANAN 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และรบัจา้งบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

ทะเบียนเลขที่  : 0107554000119 

ทนุจดทะเบียน : 333,300,000 บาท  

ทนุช าระแลว้ : 333,300,000 บาท  

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

มลูค่าหุน้ : หุน้ละ 0.10 บาท 

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

  ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

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

ที่ตัง้ส านกังานสาขา : เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์ชัน้ท่ี 11 ถนนพระราม 4 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

เว็บไซต ์ : www.ananda.co.th  

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ    

▪ นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
 บรษิัท  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 

เลขที่ 93  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ 0-2009-9999   โทรสาร 0-2009-9991 

▪ นายทะเบยีนหุน้กู ้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2638-8000  โทรสาร 0-2657-3333 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์0-2470-1994 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 28  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

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

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

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

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์0-2470-1994 

▪ ผูส้อบบญัชี         
บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33 อาคารเลครชัดาออฟฟิตคอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90 

1. นายโสภณ  เพิ่มศิรวิลัลภ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 
2. นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
3. นางกิ่งกาญจน ์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 
4. นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ  
5. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 

▪ ที่ปรกึษากฎหมาย 
บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222 

 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 29  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

   นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว ณ. วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

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

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

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 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. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 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. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 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. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 
  

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 30  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 31  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

13.  บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

14.  บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

15.  บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

16.  บริษัท เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

17.  บริษัท คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 32  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

18.  บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอรท์ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

19.  บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

20.  บริษัท ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั  
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

21.  บริษัท นามิสเต ฮิลล ์รีสอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั  
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

22.  บริษัท นิว บลมูนู วิลล่า จ ากดั  
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

23.   บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 5,499,998 100.00 
 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 33  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 9,999,998 100.00 
 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 950,000,000 950,000,000 9,500,000 100 9,499,998 100.00/2 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 4,499,998 100.00 

27.   บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

สามญั 625,000,000 625,000,000 6,250,000 100  4,624,999 74.00 

28.  บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

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

29.  บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 750,000,000 750,000,000 7,500,000 100 5,549,999 74.00 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 34  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

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

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

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 35  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

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

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

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 36  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/4 

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 1,100,000,000 1,100,000,000 11,000,000 100 5,609,999 51.00/5 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 475,000,000 475,000,000 4,750,000 100 2,422,499 51.00/6 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 3,699,999 74.00/7 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/8 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00/9 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 37  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ/ 
รว่มคา้ 

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

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

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

สามญั 
บริุมสิทธิ ์

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 

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

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

สามญั 
บริุมสิทธิ ์

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 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

สามญั 
 

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

100 4,059,548 51.00 
 

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

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

สามญั 
 

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

100 3,388,592 51.00 
 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 38  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

สามญั 
 

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

100 5,996,698 
 

100.00 

 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ/ 
รว่มคา้ 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

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

58.  บริษัท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ/   
รว่มคา้ 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 39  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 390,000,000 390,000,000 3,900,000 100 1,988,999 51.00 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
และใหเ้ช่าพืน้ที ่

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   
และใหเ้ช่าพืน้ที ่

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 40  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รบัเหมาก่อสรา้ง  
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
และผลิตและจ าหน่าย

วสัดกุ่อสรา้ง 

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบริษทัที่พฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์

สามญั 
บริุมสิทธิ ์

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 

 

68.   บริษัท  เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ  สามญั 
 

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

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

ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ สามญั 
 

100  
เหรียญสหรฐั 

100  
เหรียญสหรฐั 

100  
 

1 
เหรียญสหรฐั 

51 51.00/12 

70.  บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
189 หมู่ 12 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี  
จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มและใหบ้ริการ
สมาชิกสปอรต์คลบั 

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

71.  บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

นายหนา้ซือ้ขายและ
จดัหา  ผูเ้ช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

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



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 41  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 
(หุน้) 

สดัสว่นการ 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

72.  บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2056-2399   โทรสาร 0-2056-2319 

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

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

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

74.  บริษัท เอดีซี – เจวี 15 จ ากดั/13 
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาคอมพิวเตอร ์
ซอฟตแ์วร ์

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

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

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ /  
รว่มคา้ 

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

76.  บริษัท เอกซโ์พเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคมจ ากดั 
99/1 ม.14 ซ.หมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ใหบ้ริการการจดั
ประชมุสมัมนาทาง

วิชาการ 

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

 
 
 
 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

หนา้ 42  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

หมายเหต ุ : /1      บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั     /2      บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
 /3      บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท อนนัดา เอแพค1 จ ากัด     /4 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั 
 /5 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั    /6 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ ากดั 
     /7 บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั    /8            บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั 
     /9  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั    /10  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูจ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูจ ากดั    
                                       /11  บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั ถือหุน้โดย บริษัท บริษัท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั    /12  Ananda SU Ltd. ถือหุน้โดย บริษัท เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั  
                                 /13     อยู่ระหว่างการด าเนินการขายกิจการ 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 43  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ส่วนที ่2  
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

1. จ านวนทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 333,300,000 บาท เรียกช าระแลว้ 333,300,000 บาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,333,000,000  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
 

2. ผูถื้อหุน้ 

(1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ. วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล วนัที่ 12 
พฤษภาคม 2563 จดัท าโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีรายละเอียดดงันี ้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 8,204 3,258,977,728 97.78 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 50 74,022,272 2.22 

รวม 8,254 3,333,000,000 100.00 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 2,358,833,241 70.772 
ผูถื้อหุน้รายย่อย 974,166,759 29.228 

รวม 3,333,000,000 100.00 

 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มเรืองกฤตยา/1 1,464,807,305 43.949 
 1.1 นายชานนท ์เรืองกฤตยา (1,299,157,205 หุน้ หรือรอ้ยละ 38.979)/2   
 1.2 นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (165,650,100 หุน้ หรือรอ้ยละ 4.970)       
2 นายพิพฒั พะเนยีงเวทย ์ 272,736,100 8.183 
3 นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา 147,118,800 4.414 
4 นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา 102,952,500 3.089 
5 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 99,870,241 2.996 
6 นายณฐัดนยั เรืองกฤตยา 96,156,095 2.885 
7 นายพิชยั วิจกัขณพ์นัธ ์ 60,000,000 1.800 
8 บรษิัท หลานปู่  จ ากดั 44,010,500 1.320 
9 นายคณพล กิตติภานวุฒัน ์ 40,000,000 1.200 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

10 นายพีรนาถ โชควฒันา 31,181,700 0.936 
11 ผูถื้อหุน้อื่น 974,166,759 29.228 

           รวม 3,333,000,000 100.000 

(2) หมายเหต ุ   /1 นายชานนท ์เรืองกฤตยา และนางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าดว้ยเรือ่ง การ
ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ
มาตรา 247) 

(3) /2 นายชานนท ์เรืองกฤตยา ไดข้ายหุน้ (Big Lot) เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 249,975,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ   
(4)   7.5 ของหุน้ทัง้หมด ซ่ึงจะท าใหน้ายชานนท ์เรืองกฤตยา หลงัหกัการขายหุน้ (Big Lot) ถือหุน้จ านวน 1,049,182,205 หุน้ คดิเป็น 
(5)  รอ้ยละ 31.4786 

 
(2) ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ใหญ่ 

      – ไม่มี – 

3. การออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

     ตราสารหนี ้

▪ หุ้นกู ้

ณ วนัที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทมีหุน้กูแ้ละตราสารที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผูถื้อหุน้อนุมตัิการออก
หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกินจ านวน 35,000 ลา้นบาทในขณะใดขณะหนึ่ง จ านวน 12 ชดุ รวมเป็นเงินทัง้สิน้  15,298.3 ลา้นบาท  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อหุน้กู ้ ประเภทหุน้กู ้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู ้

อัตราดอกเบีย้  
/ การจ่าย
ดอกเบีย้ 

วันทีอ่อก / 
วันครบ
ก าหนด 

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

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,500 ลา้น  

/ 5 ปี 

รอ้ยละ 4.00 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

6 ต.ค. 59 / 

6 ต.ค. 64 

2. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561  ชุดที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN222A) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,500 ลา้น  

/ 4 ปี 

รอ้ยละ 3.95 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

28 ก.พ. 61 / 

28 ก.พ. 65 

3. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN223A) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

550 ลา้น  

/ 3 ปี 

รอ้ยละ 4.10 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

29 มี.ค. 62 / 

29 มี.ค. 65 

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=+
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ชื่อหุน้กู ้ ประเภทหุน้กู ้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู ้

อัตราดอกเบีย้  
/ การจ่าย
ดอกเบีย้ 

วันทีอ่อก / 
วันครบ
ก าหนด 

ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 ชดุที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (ANAN214A) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,407.6 ลา้น  

/ 2 ปี 

รอ้ยละ 3.80 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

4 เม.ย. 62 / 

4 เม.ย. 64 

5. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 ชดุที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ( 
ANAN234A) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,592.4 ลา้น  

/ 4 ปี 

รอ้ยละ 4.50 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

4 เม.ย. 62 / 

4 เม.ย. 66 

6. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2562 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (ANAN236A) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

500 ลา้น  

/ 4 ปี 

รอ้ยละ 4.45 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

13 มิ.ย 62 / 

13 มิ.ย. 66 

7. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (ANAN21OB) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,500 ลา้น  

/ 2 ปี 1 เดือน 20 
วนั 

รอ้ยละ 3.80 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

16 ส.ค. 62 / 

6 ต.ค. 64 

8. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2562 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN228A) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

250 ลา้น  

/ 3  ปี  

รอ้ยละ 3.95 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

16 ส.ค. 62 / 

16 ส.ค. 65 

9. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (ANAN22OA) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

423.30 ลา้น  

/ 2  ปี 6 เดือน 

รอ้ยละ 4.00 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

2 เม.ย. 63/ 

2 ต.ค. 65 

10. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 
(ANAN23OA) 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

746.60 ลา้น  

/ 3  ปี 6 เดือน 

รอ้ยละ 4.50 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

2 เม.ย. 63/ 

2 ต.ค. 66 
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ชื่อหุน้กู ้ ประเภทหุน้กู ้ มูลค่า (บาท) 
/ อายุหุ้นกู ้

อัตราดอกเบีย้  
/ การจ่าย
ดอกเบีย้ 

วันทีอ่อก / 
วันครบ
ก าหนด 

ไม่มีประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

11. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
(ANAN22OB) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่ มี ประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

915.60 ลา้น  

/ 1 ปี 9 เดือน 

รอ้ยละ 3.90 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

15 ม.ค. 64/ 

15 ต.ค. 65 

12. หุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ANAN241A) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่ มี ประกัน  และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,412.80 ลา้น  

/ 3  ปี 

รอ้ยละ 4.50 /  

จ่ายทกุ 3 เดือน 

 

15 ม.ค. 64/ 

15 ม.ค. 67 

 

▪ หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิทีมี่ลักษณะคล้ายทุน 

ณ วนัที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทมีหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุนที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามวงเงินที่ผูถื้อ
หุน้อนุมตัิการออกและเสนอขายตราสารในวงเงินไม่เกิน 12,000 ลา้นบาท จ านวน 7 ชุด รวมเป็นเงินทัง้สิน้  6,000 ลา้นบาท   
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 

/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันทีอ่อก  

 

1. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัท ซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิ
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด 
และมีสิทธิเลื่อนช าระ
ดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ของบริษัท อนนัดา ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 
(ANAN15PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียว ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่ อนก าหนดตาม เ งื่ อน ไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ
ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนัใด ๆ  ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

1,000 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 9.00%  

  ปีที่ 6 – 25 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  0.25 % 

 ปีที่ 26-50 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 ตัง้แต่ปีที่ 51 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค) 1.50% 

โดยที่ อัตราดอกเบีย้จะปรบัทุกๆ 5 ปี 
โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน

19 ส.ค. 58 
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 หนา้ 47  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 

/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันทีอ่อก  

 

พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ  5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท าการของสองวันท าการก่อนวันปรบั
อัต ร าดอก เบี ้ย  และ  Initial Credit 
Spread จะเท่ากบั รอ้ยละ 6.63 ต่อปี 

2. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2559 (ANAN16PA) 

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ
ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนัใด ๆ  ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

1,000 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
1.00%  

 โดยที่อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุๆ 5 ปี 
โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท าการของสองวนัท าการก่อนวนัปรบั
อตัราดอกเบีย้ และ Initial Credit 
Spread จะเท่ากบัรอ้ยละ 7.01 ต่อปี 

12 พ.ค. 59 

 

3. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2560 (ANAN17PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียว ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่ อนก าหนดตาม เ งื่ อน ไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ
ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนั ใด ๆ ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

 

 

770 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค) 1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุๆ 5 ปี 
โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการก่อนวนั
ปรบัอตัราดอกเบีย้ และ Initial Credit 
Spread จะเท่ากบั รอ้ยละ 5.82 ต่อปี 

23 ก.พ. 60 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 48  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 

/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันทีอ่อก  

 

4. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2560 (ANAN17B) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียว ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่ อนก าหนดตาม เ งื่ อน ไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ
ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนัใด ๆ  ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

230 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.00%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุๆ 5 ปี 
โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการก่อนวนั
ปรบัอตัราดอกเบีย้ และ Initial Credit 
Spread จะเท่ากบั รอ้ยละ 5.82 ต่อปี 

16 มี.ค. 60 

 

5. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆของ
บริษัทอนนัดา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2561 ชดุที่ 1 
(ANAN18PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียว ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่ อนก าหนดตาม เ งื่ อน ไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ
ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนัใด ๆ  ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

1,500 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุๆ 5 ปี 
โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการก่อนวนั
ปรบัอตัราดอกเบีย้ และ Initial Credit 
Spread จะเท่ากบั รอ้ยละ 6.18 ต่อปี 

26 ก.ย. 
2561 

6. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆของ
บริษัทอนนัดา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียว ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่ อนก าหนดตาม เ งื่ อน ไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ

500 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 

5 ต.ค. 2561 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 49  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ มูลค่า (บาท) 

/ อายุหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบีย้ (บาท/ปี) 
 

วันทีอ่อก  

 

1/2561 ชดุที่ 2 
(ANAN18PB) 

ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนัใด ๆ  ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

และ (ค)  1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุๆ 5 ปี 
โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุ
วนัท าการของสองวนัท าการก่อนวนั
ปรบัอตัราดอกเบีย้ และ Initial Credit 
Spread จะเท่ากบั รอ้ยละ 6.43 ต่อปี 

7. หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ
คลา้ยทนุไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซึ่งผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆของ
บริษัทอนนัดา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2562 (ANAN19PA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ช าระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียว ไถ่
ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้
ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่ อนก าหนดตาม เ งื่ อน ไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้
ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนการช าระ
ดอกเบีย้ พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้
คา้งช าระไปช าระในวนั ใดๆ ก็ได ้
โดยไม่จ ากัดระยะ  เวลาและ
จ านวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

1,000 ลา้น 

 / ไม่มีก าหนด 

 ปีที่ 1-5 คงที่ 8.50%  

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

 ตัง้แต่ปีที่ 26 เท่ากบัผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อาย ุ5 ปี  (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค)  1.00 % 

 โดยที่ อตัราดอกเบีย้จะปรบัทกุๆ 5 ปี 
โดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ 5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท าการของสองวนัท าการก่อนวนัปรบั
อตัราดอกเบีย้ และ Initial Credit 
Spread จะเท่ากบั  
รอ้ยละ 6.30 ต่อปี 

29 มี.ค. 
2562 

 

▪ ตั๋วแลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บรษิัทไม่มีมีตั๋วแลกเงินท่ีไม่ครบก าหนดไถ่ถอน  

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

▪ บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลัก เช่น การส ารองเงินไวเ้พื่อ
ลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่บริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อปี 2555 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประจ าปี 
 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราก าไรสุทธติ่อหุ้น (บาท)  อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
2563 - - - - - 
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 

 

บรษิัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้ ไม่มีการก าหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละเท่าไรของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการ
ของบริษัทย่อยนัน้ๆ เป็นตน้ ยกเวน้ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากัด ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 100 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี ้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากัด จะตอ้งพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและพิจารณาจากเงินสดและก าไรสะสมในการจ่ายเงินปันผลในแต่
ละครัง้ 

 

 

 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  

 

 หนา้ 51  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

 

8. โครงสร้างการจัดการ    
 
โครงสรา้งการจัดการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรหิาร   

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ส านักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงาน ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงาน    ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงาน ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงาน ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงาน

การลงทุน ปฏบิตัิการ การเงนิ เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล

สายงานเทคโนโลยี สายงานทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการทีด่ี

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สายงานการเงนิสายงานการลงทุน

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานปฏบิตัิการ

สายงานกฎหมาย บริหารความ

เส่ียง และเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการท างาน

 
  

1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีกรรมการจ านวน 10 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

5. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท 

6. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

7. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง และ
กรรมการบรหิาร 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

8. นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต  กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

9. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

10. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

โดยมีนางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เป็นเลขานกุารบรษิัท 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงมติที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. พิจารณา วิสยัทศัน ์กลยทุธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการจดัท า และมีการทบทวนอย่างนอ้ยทกุปี 

3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการ หรือบุคคล
ใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิัท 

5. ด าเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย น าระบบงานบญัชีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมมาใช ้ 

6. จดัใหม้ีการจดัท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการ
ประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

8. จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และการปรบัใชน้โยบาย
ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็น
ธรรม 

9. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต  าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอเพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
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11. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบรษิัท  

13. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

14. จดัใหม้ีและติดตามระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงที่ครอบคลมุทุกดา้น ทัง้ดา้นการเงินและการ
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการความเส่ียง และจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัท 

15. จดัใหม้ีนโยบายการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท โดยตระหนกัถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อความโปรง่ใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่ เก่ียวโยงกัน และให้
ความส าคญักับการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผู่ถือหุ้นและผูม้ีส่วนได้
เสียโดยรวม 

17. จดัใหม้ีนโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร 

18. จัดใหม้ีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ปฎิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

19. จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ เอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้ีการ
แนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

20. ส่งเสริมใหก้รรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อ
ส่งเสริมความรู ้ความสามารถใหเ้กิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้ง
ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล   

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต .หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) 
อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิไว ้

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท  
ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ นายชานนท ์เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ
นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคญั
ของบรษิัท 
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2. ผู้บริหาร  

      ณ. วนัท่ี 1 มกราคม 2564 บรษิัทมีผูบ้รหิารจ านวน 7 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

3. นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต ประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฏิบตัิการ 

4. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการลงทุน  

5. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงนิ 

6. นายวิภาคส ์ตระการรงัสี ประธานเจา้หนา้ที่สายงานเทคโนโลยี 

7. นายทสัพร จนัทรี ประธานเจา้หนา้ที่สายงานทรพัยากรบคุคล (รกัษาการ) 
 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

1. รบัผิดชอบดูแลเรื่องการด าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคก์าร
ประกอบกิจการของบริษัท  ทั้งนี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือ
ค าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิารก าหนด 

2. น าเสนอวิสัยทศัน ์กลยุทธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชนใ์นการจดัท าเรื่องดงักล่าวเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท และเขา้รว่มการพิจารณาเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือคณะกรรมการบรษิัท  

3. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบรษิัท ภายใตว้งเงินหรืองบประมาณ
ประจ าปีตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้ 

4. น าเสนอเรื่องที่ส  าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อนมุตัิ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินงานอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

6. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะในเรื่อง
ดงักล่าวเพื่อใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูม้ีส่วนรบัผิดชอบในเรื่องนัน้ๆ พิจารณา
กลั่นกรองและหาขอ้สรุป 

 

ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ อาจ
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท  หรือบรษิัทย่อย
ของบรษิทัได ้
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3.  เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

เลขานกุารบรษิัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติ
อนุมัติแต่งตั้งนางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัท 
1.    จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั   
(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

ปัจจบุนั นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารบริษัท จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และสาขาการก ากับดูแลกิจการ และผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary 
Program) รุน่ที่ 20/2006 ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ที่ของเลขานกุารบรษิัท และช่วยสนบัสนนุการท างาน
ของคณะกรรมการบรษิัท  

ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 

บรษิัทไดแ้ต่งตัง้นายวฒุิธิภทัร ์สรุเชษฐคมสนั (ชื่อเดิมนายบรรลือ สรุเชษฐคมสนั) เป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี เมื่อวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ ครบถว้น ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน นายวุฒิธิภัทร ์สุรเชษฐคมสัน ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี จบการศึกษาระดับบัญชี
มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และผ่านการอบรมเพื่อพฒันาความรูต้่อเนื่องทางดา้นบญัชีอย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ยกว่า 
6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  
 
4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 ไดม้ีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
2. ค่าเบีย้ประชมุ ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเขา้รว่มประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
3. โบนสั ซึ่งจ่ายโดยพิจารณาจากผลก าไรของบรษิัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 
           หน่วย : บาท 

ชื่อ 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม โบนัส รวม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี 
 

 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 1,600,000 249,000 - - 99,500 18,250 - 1,966,750 

2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ ์ 600,000 249,000 231,250 262,000 99,500 - - 1,441,750 

3. นายนพพร เทพสิทธา 600,000 249,000 231,250 262,000 99,500 18,250 - 1,460,000 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล 520,000 249,000 231,250 262,000 99,500 - - 1,361,750 

5. นายเจมส ์เทิค เบง ลิม/1 78,000 - - - - - - 78,000 

    นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพ่วง/2 38,000 - - - - - - 38,000 

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ/3 - - - - - - - - 

    นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต/4 - - - - - - - - 

7. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย์/5 260,000 99,000 - - - - - 359,000 

8. นายชานนท ์เรืองกฤตยา 90,000 - - - - - - 90,000 

9. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ 90,000 - - - - - - 90,000 

10. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 90,000 - - - - - - 90,000 

รวม 3,966,000 1,095,000 693,750 786,000 398,000 36,500 - 6,975,250 

หมายเหต:ุ  /1    นายเจมส ์เทิค เบง ลิม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2563   
  /2    นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพ่วง ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563    
  /3     นายโทโมโอะ นากามรูะ แสดงความจ านงไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร   
  /4     นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563    
  /5     นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2563    
 

2.   ค่าตอบแทนอื่นๆ  
         – ไม่มี – 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

ณ. 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีผูบ้รหิารจ านวน 7 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดงันี ้

หมายเหต:ุ คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นมุตัิค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูสดุขององคก์ร 

2.   ค่าตอบแทนอื่นๆ  
         - ไม่มี – 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 7 40,005,757 
โบนสั 7 9,074,849 

ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงาน (ค่าน า้มนั ค่าโทรศพัท)์ 7 668,700 
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5.   บุคลากร  

      บรษิัทและบรษิัทย่อย มีจ านวนบคุลากรโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2563 (คน) ณ 31 ธนัวาคม 2562 (คน) 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 616 720 

บริษัทย่อย   

บรษิัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนติี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 338 276 

บรษิัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 91 98 

บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากดั 131 351 

บรษิัท บล ูเด็ค จ ากดั - - 

บรษิัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั - 8 

บรษิัท พีระ คารท์ จ ากดั - 4 

บรษิัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั 19 14 

รวม 1,195 1,471 

 
บรษิัทมีจ านวนบคุลากรแบ่งตามสายงานหลกั ดงันี ้ 

สายงาน ณ 31 ธนัวาคม 2563 (คน) ณ 31 ธนัวาคม 2562 (คน) 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 227 250 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจดัซือ้จดัจา้ง  34 40 
ฝ่ายการเงินและนติิกรรม 128 134 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 100 126 
ส านกังานบรหิารและตรวจสอบภายใน 43 47 
ฝ่ายการลงทนุ 4 4 
ฝ่ายควบคมุการผลิต 80 119 

รวม 616 720 
 
ผลตอบแทนรวมของบคุลากร 

ผลตอบแทนรวมของบคุลากรในบรษิัททัง้หมด ไดแ้ก่ เงินเดือนและโบนสัตามผลงาน มีรายละเอียดดงันี ้
ประเภท ณ 31 ธนัวาคม 2563 (บาท) ณ 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) 

เงินเดือน 610,477,771                   662,489,941  

โบนสั 92,795,383                   181,264,947  

ค่าใชจ้า่ยในการปฏิบตังิาน/1 26,082,701                     26,926,756  

รวม 729,355,855 870,681,644 

หมายเหต:ุ  /1 ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ ค่าพาหนะ ค่าน า้มนั และค่าโทรศพัท ์ 
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การพัฒนาบคุลากร  

บริษัทไดว้ิเคราะหว์ิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร ์ขอ้มูลดา้นบุคลากรขององคก์ร และขอ้มูลอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหแ้น่ใจว่า บุคลากรซึ่งเป็นปัจจยัองคป์ระกอบที่ส าคญั จะไดร้บัการพัฒนาเพื่อผลักดนั องคก์รสู่ความเป็นเลิศ (High 
Performance Organization) อย่างยั่งยืน  

โดยในปี 2563  บริษัท ไดจ้ดัใหม้ีการปฐมนิเทศ โดยจดัให้มีการอบรมพืน้ฐานความรูด้า้นต่างๆที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
วฒันธรรมและค่านิยมองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจและสามารถปรบัตวัเขา้กับองคก์รได้อย่างรวดเรว็ รวมถึงสามารถ
สรา้งผลงานและความส าเร็จใหก้ับตนเองและบริษัทไดต้ามเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทยังไดด้  าเนินการจัดอบรมและพัฒนา
ผูบ้รหิารและพนกังาน โดยใชเ้ครื่องมือและรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดรบักบัสถานการณว์ิกฤติการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโค
วิด19 คิดเป็นจ านวน65 ชั่วโมง และมีการส่งเสริมการเรียนรูแ้บบ Self-Learning และ Online-Learning คิดเป็นจ านวน 
2,475 ชั่วโมง รายละเอียดของการพฒันาบคุลากรของบรษิัท มีดงันี ้

การพัฒนาพนักงานด้านวัฒนธรรมในการเรียนรู้ (Learning Culture) 

บรษิัท ไดมุ้่งมั่นพฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพของพนกังานในบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าพนกังานทุกคนคือกญุแจ

ส าคัญสู่ความส าเร็จขององคก์ร เราใส่ใจคุณภาพและประสบการณ์ของพนักงาน และมุ่งเนน้การปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่

เรียนรู ้(Learning Agility) ใหพ้นกังานหมั่นเรียนรูด้ว้ยตนเองและพฒันาตนเองอยู่เสมอ (Self-Learning and Development) 

ตามแนวคิดการเรียนรูแ้บบผสมผสาน 70:20:10 (Blended Learning) โดยวิธีการเรียนรูท้ี่บรษิัทมุ่งเนน้ คือ การลงมือปฏิบตัิ

จริง (Action Learning) การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ (Job Enrichment) การขยายขอบเขตหน้าที่ความ

รบัผิดชอบ (Job Enlargement) การแลกเปล่ียนความรูซ้ึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) การสรา้งวัฒนธรรมการสอน

งาน (Coaching Culture) และการเรียนรู ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) จากสถาบันชั้นน าทั้งภายในและ

ต่างประเทศ เพื่อใหพ้นกังานสามารถเขา้ถึงและเรียนรูไ้ดท้กุที่ทกุเวลา และน าความรูม้าปรบัใชก้บัการท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว

และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่ตนเอง ทีมงาน และ องคก์ร เพื่อที่จะส่งเสรมิใหพ้นกังานทุกคนมีความตื่นตวัที่จะเรียนรูส่ิ้งใหม่ 

ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณต์่าง ๆ  ไดอ้ย่างรวดเรว็ เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุความสามารถขององคก์ร

และทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อใหพ้รอ้มรบัมือกบัสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

การพัฒนาพนักงานตามค่านิยมหลัก (Core Values) 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด19 ส่งผลใหภ้าคธุรกิจทัง้องคก์รขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงบรษิัทอนนัดาฯ 
จ าเป็นตอ้งปรบัตวัและสรา้งวฒันธรรมในการท างานเพื่อเตรียมพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงและการรบัมือกับความทา้ทายยุค
ดิจิทลัแบบ New Normal เพื่อการกา้วต่อไปของบรษิัทแบบยั่งยืน บรษิัทจึงไดม้ีการก าหนด Ananda DNA ที่เป็นค่านิยมหลกั 
(Core Values) ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ โดยมีค่านิยมที่เรียกว่า 
“TRIBE” ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

T = TEAMWORK (เราทกุคนรูเ้ป้าหมายของตวัเองและทมี เพือ่ไปใหถ้ึงเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เราทกุคนตอ้งมี “ความเขา้ใจ และ 
ตดัสนิใจ” ได ้พวกเราท างานกนัเป็นทมี เชือ่มั่น กนัและกนั) 

R = READY TO CHANGE (เรามกีารตืน่ตวัตลอดเวลา และพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว เพือ่รองรบัความเสีย่ง
ต่างๆ ทีส่ามารถเกิดขึน้ได)้    
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I = INNOVATION MINDSET (เรากลา้ทีจ่ะเปลีย่น และ แตกตา่ง เพือ่มุ่งมั่น คดิ และสรา้งสรรคน์วตักรรมสิ่งใหม่ๆ ส าหรบั
คนเมือง) 

B = BEST FOR CUSTOMER (เราทุม่เท และสรา้งสรรคส์ิ่งทีด่ทีีส่ดุ สรา้งความสะดวกสบาย และยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ี
ใหก้บัลูกคา้)  

E = ENTREPRENEUR SPIRIT (เราทกุคน “มคีวามเขา้ใจ และ ตดัสนิใจ” ได ้ เพราะทกุคนมีจิตวญิาณในความเป็น
เจา้ของอนนัดาฯ)  

โดยบรษิัทมีการส่ือสารและถา่ยทอด Core Values นีใ้หพ้นกังานทราบผ่านกจิกรรมต่างๆของบรษิัทในทกุช่องทาง ทัง้ส่ือ 
offline และ online 

การพัฒนาผู้น าในองคก์ร (Leadership Development)  

บริษัทไดด้  าเนินการพฒันาภาวะผูน้  า (Leadership Development) โดยเป็นการพฒันาต่อเนื่องจากในปี 2562 โดยบริษัทที่
ปรกึษาชัน้น าที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันาความเป็นผูน้  าที่มีความเป็นมอือาชพีและน่าเชื่อถือ (บรษิัท PacRim Group) 
ภายใตช้ื่อหลกัสตูร “Future Ready Leader” โดยไดมุ้่งเนน้พฒันาผูบ้รหิารและกลุ่มผูม้ีศกัยภาพโดดเด่น (Talent) เพื่อสรา้ง
ทกัษะความรูด้า้นการเป็นผูน้  า รวมถึงหลักสูตรการเสริมสรา้งความไวว้างใจ (Inspire Trust) เพื่อใหส้ามารถน าไปบริหาร
จดัการทีมงานและส่งเสรมิใหเ้พื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้ังคบับญัชาสามารถแสดงศกัยภาพของตนเองอย่างเหมาะและสอดรบั
กับเป้าหมายขององคก์ร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพรอ้มในการก้าวไปสู่การเป็นผูน้  าคนถัดไปของหน่วยงานของตน 
สามารถสรา้งวิสัยทศันข์องหน่วยงานที่สอดคลอ้งกับองคก์ร วางกลยุทธข์องหน่วยงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ และขับเคล่ือน
ทีมงานของตนเองใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้ทัง้นี ้หลกัสตูรดงักล่าวยงัด าเนินการผ่านการเรียนรูอ้อนไลน ์( Online-Learning) 
ตามการวางแผนของผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม  

การพัฒนาพนักงานหน่วยงานทีต่ิดต่อลูกค้าโดยตรง (Frontline Academy) 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการพัฒนาในกลุ่มของพนักงานที่เป็นกลุ่ม Frontline หรือกลุ่มที่เป็นตัวแทนขององคก์รในการ
สนบัสนนุและใหบ้รกิารกบัลกูคา้ที่เป็นเลิศ โดยยึดถือนโยบายในการใหบ้ริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใตช้ื่อ “ Ananda 
Sure” บริษัทไดจ้ดัการอบรมในหลักสตูร “Ananda Service Excellence” โดยวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรบั เนน้
การสรา้ง service mindset หรือแนวคิด ทัศนคติในการใหบ้ริการที่อยู่บนพืน้ฐานของการเขา้ใจลูกคา้ ตามหลักการความ
แตกต่างของบุคคล (DISC) รวมไปถึงความส าคัญของภาษากายในการส่ือสารกับลกูคา้ เพื่อสรา้งความประทับใจแรกพบ 
ผ่านกิจกรรมและกรณีศึกษาจริง และหลักสูตร Digital Special Class Training เพื่อพัฒนาทีมขาย และ ทีมการตลาดให้
พรอ้มส าหรบัการขายผ่านช่องทาง digital อย่างมีประสิทธิภาพ และ บรษิัทไดม้ีการติดตามผล โดยพนกังานไดน้ าเอาความรู ้
เทคนิค จากที่เรียนไปปรบัใชก้บัการท างานแบบมืออาชีพอย่างสมบรูณ ์สามารถส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีดีมีคณุภาพใหก้ับ
ลกูคา้ของบรษิัท 

การพัฒนาพนักงานตาม Functional Competency  

บรษิัทไดด้  าเนินการและมีการพฒันาบคุลากรในแต่ละหน่วยงาน เพื่อมุ่งพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถที่จ าเป็น เพื่อการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทัง้การอบรมภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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- หลกัสตูร “Critical Thinking” 

- หลกัสตูร “Designing our Virtual Workshop Experience” 

- หลกัสตูร “Exploratory Data Analysis with Google Sheet” 

- หลกัสตูร “Tableau for Analytics Citizens” 

- หลกัสตูร “Success Factor”  

- หลกัสตูร “ความรูเ้พื่อการลงทนุ” 
 

การดูแลในเร่ืองความปลอดภัย และสุขอนามัย 

บริษัทตระหนักดีว่า ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัยดา้นอื่นๆ ดงันี ้

1. ก าหนดโครงสรา้งการบริหารและการท างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้งานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้ม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. จดัใหม้ีแผนป้องกันและระงบัอคัคีภยั การซอ้มดับเพลิง การซอ้มอพยพหนีไฟ พรอ้มทั้งดูแลจดัการสถานที่ ไม่ใหม้ีวสัด ุ

หรือลกัษณะการท างาน ที่มีโอกาสเป็นตน้เหตขุองการเกิดเพลิงไหม ้

3. ใหก้ารสนบัสนนุทรพัยากร เพื่อฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานกับพนกังาน 

รวมถึงมีการส่ือสาร เพื่อสรา้งจิตส านึก และการมีส่วนรว่มของพนกังานอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ เพื่อให้การขบัเคล่ือนงาน

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม เป็นไปอย่างเขม้แข็ง 

4. จดัใหม้ีการตรวจประเมินความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และปรบัปรุงแกไ้ขใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

ในปี 2563 ไม่มีการเกิดอบุตัิเหต ุและไม่มีพนกังานหยดุงานหรือเจ็บป่วย เนื่องมาจากการท างาน 

5. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 บริษัทจึงประกาศให้พนักงาน

สามารถท างานจากที่บา้น (Work From Home) และปฏิบตัิตามแนวทางการขอ้ก าหนดของบรษิัท 

6. จดัใหม้ีการส่ือสารถึงมาตรการดแูล และป้องกนัโควิด-19 ผ่านช่องทาง E-Mail, Workplace, Line เป็นการส่ือสารระหว่าง

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและพนกังานในองคก์รโดยตรง เพื่ออ านวยความสะดวกในการใหข้อ้มลู และค าแนะน ากบัพนกังาน 

7. ด าเนินการจดัและแจก Healthy Set (ชดุป้องกนัติดเชือ้โควิด-19) ใหก้บัพนกังานทกุคนในบรษิัท 

การดูแลในเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

บรษิัทจดัใหม้ีการจา้งงานท่ียตุิธรรมและใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้อย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัท ไดแ้ก่ เงินเดือน 
และเงินโบนัส ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน ความ
เหมาะสม ประสบการณ ์คุณวุฒิ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินการปฎิบตัิงานประจ าปี 
นอกจากนี ้บรษิัทจดัใหม้ีสวสัดิการในดา้นอื่นๆ เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตกุลุ่ม การตรวจ
สขุภาพประจ าปี ชดุฟอรม์พนกังาน เงินช่วยเหลือพนกังานดา้นต่างๆ เป็นตน้ 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

กลุ่มบรษิัทอนนัดาเป็นองคก์รที่มีการบรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในดา้นการด าเนินธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการที่
ดี การบริหารจดัการที่เป็นเลิศ ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดย
มุ่งมั่นสรา้งประโยชนส์งูสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนรว่มกนั 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บรษิัทไดม้ีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีจดัท าขึน้โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจด
ทะเบียนปี 2555 (CG Principles) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพื่อ
ประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สงัคมโดยรวม  

นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดม้ีการจดัท าคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัท 
และก าหนดใหม้ีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท และแนวปฏิบตัิที่ดีอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทกุคน
ทราบทั่วทัง้องคก์ร  

ส าหรบัปีที่ผ่านมา บรษิัทไดร้บัคะแนนผลการประเมินการรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ใน
ระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2563 ซึ่งนบัเป็นปีที่ 4 ติดต่อกนั จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ทัง้นี ้บริษัทไดน้ าเสนอรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัททราบ เพื่อพิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทต่อไป  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีประจ าปี 2563 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นว่า ผูถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิพืน้ฐานโดยเท่า
เทียมกนั เช่น สิทธิการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และสิทธิที่จะไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา ซึ่งในปี 
2563 นี ้บริษัทไดร้บัคะแนนประเมินในระดับ 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบรษิัทส่งเสรมิสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุน
สถาบนัเขา้รว่มประชมุ โดยไดด้  าเนินการดงันี ้

การด าเนินการก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

• บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอวาระการประชมุ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ และส่งค าถาม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยบรษิัทไดแ้จง้หลกัเกณฑด์งักล่าวบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
และแจง้ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 หนา้ 62  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

 

• บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษล่วงหนา้กว่า 30 วนัก่อนวนัประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซึ่งระบุวัน 
เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุอย่างชดัเจน โดยแนบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในแต่ละ
วาระ รวมทัง้ขอ้บังคบัในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้ทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหพ้ิจารณา
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมากกว่า 14 วนั โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี ้ บริษัทได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นที่ผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะตอ้งน ามาแสดงใหค้รบถว้น เพื่อรกัษา
สิทธิในการเขา้รว่มประชุม ส าหรบัในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยหนงัสือมอบฉันทะเป็น
รูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
 

การด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

• บริษัทก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัประชุมที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดินทางมารว่มประชุมไดอ้ย่าง
สะดวก 

• บริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการตรวจสอบ
เอกสารการเขา้รว่มประชุม รวมทัง้จดัใหม้ีอากรแสตมป์อีกดว้ย   

• บริษัทจัดใหม้ีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ เพื่อความถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็ว และแจง้จ านวนและ
สดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน
อย่างชดัเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบรษิัทไดน้ าระบบบารโ์คด้ในการ
นบัคะแนนเสียงและแสดงผล ซึ่งช่วยใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเรว็ 

• บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกท าหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

• บริษัทด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่
ประชมุ  

• บรษิัทจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถาม โดยกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิัทไดช้ีแ้จงและใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถื้อหุน้อย่างครบถว้น  

• บริษัทจัดใหม้ีการลงคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนทุกวาระ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการจัด
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดข้อใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือทัง้หมด 
ภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

• บรษิัทจดัใหม้ีการบนัทึกภาพการประชมุในลกัษณะส่ือวีดิทศัน ์ 
 

การด าเนินการภายหลงัวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

• บรษิัทแจง้มติที่ประชมุและผลคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซตข์องบรษิัทในวนัประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

• บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และจัดส่งรายงานการประชุมใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ และเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทอีกดว้ย 
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2. การใหข้อ้มูลที่ส  าคัญและจ าเป็นต่อผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่ส  าคญับนเว็บไซตข์องบริษัทและผ่านระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารอย่างทั่วถึง 

หมวดที่ 2  การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

1. บรษิัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการและช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยมีส่วนรว่มในการสรรหาและเลือกตัง้กรรมการก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการและเสนอค าถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ 
ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนดตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 ซึ่งปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2. บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเก็บ
รกัษาและป้องกันการใชข้อ้มูลภายในของบริษัท โดยแจง้แนวใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ รบัทราบและตอ้ง
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใช้
ขอ้มลูภายในของบรษิัทไปแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง      

3. บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันอย่างชดัเจน ซึ่งเป็นรายการระหว่างกนัของบริษัทกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ และจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ไดก้ าหนดไว ้ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น แลว้แต่กรณี ซึ่งการท ารายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair at Arms’ Length Basis)  ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ การท ารายการระหว่างกนั
ดงักล่าว จะตอ้งเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตสุมผลเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีนโยบายที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษิัทท่ีไม่ใช่ย่อย ยกเวน้ ในกรณีที่เป็นการใหกู้ย้ืม
เงินหรอืค า้ประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นไปตามสญัญารว่มทนุ 

4. บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยให้มีการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อใหบ้รษิัทมีขอ้มลูในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกนัซึ่งเป็น
รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนไ์ด ้ 

 หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

บรษิัทตระหนกัและรบัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยไดก้ าหนดแนวทางการปฎิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ใน
คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติควบคู่ไปกับขอ้บังคบัและระเบียบของบริษัทภายใตก้รอบ
จรยิธรรม คณุธรรม ความซื่อสตัย ์โดยมีแนวปฎิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

1. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึง
ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้
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1.1  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

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

1.3 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ  
ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

1.5 บรษิัทตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อภาครฐั 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัทัง้ในส่วนงานของภาครฐั โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บรษิัทหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจงูใจใหร้ฐั หรือพนกังานของรฐัด าเนินการที่ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเนน้การ
สรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได ้เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ 
การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตัิ เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

2.1  ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เมื่อตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานของรฐั 
2.2 ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ตอน หรือวิธี

ปฏิบตัิที่แตกต่างกนั และบริษัทพึงรบัรูแ้ละปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั  

3. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรท่ีทรงคุณค่าที่สดุของบริษัท เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การบรรลเุป้าหมายของบรษิัท บรษิัทจึงก าหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

3.1  ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล 

3.2 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ 

3.3  การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจและตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

3.4 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจัด
อบรมสมัมนา การฝึกอบรมและใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน  

3.5 ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ  ลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถของบรษิัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 

3.6 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 

3.7 เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรือรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุ
ฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานรว่มกัน 
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4. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบที่มีต่อลกูคา้ 

บรษิัทมุ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์โดยจดัใหม้ีการสรา้งสรรค ์น าเสนอและบริหารจดัการผลิตภัณฑแ์ละ
การบรกิารของบรษิัทแก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี  ้

4.1 มุ่งมั่นท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

4.2 ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม  

4.3 ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจรงิ ทัง้ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูคา้ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้
เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบรกิาร 

4.4 จดัใหม้ีกระบวนการที่สามารถใหล้กูคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้รกิารที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บรษิัทจะได้ป้องกัน
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดังกล่าวไปปรบัปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป  

4.5 รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนใ์นทางมชิอบ  

5. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่คา้และคู่สญัญา 

บรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สญัญาซึ่งถือเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส  าคญัประการ
หน่ึงดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั โดยบรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

5.1 บรษิัทประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี ้

• มีการแข่งขนับนขอ้มลูที่เทา่เทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา 

• จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทัง้ 2 ฝ่าย 

• จดัใหม้ีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น 
และป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั   

5.2 บริษัทมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่คา้และคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่ อง
คณุภาพของสินคา้และบรกิารท่ีคุม้ค่ากบัมลูค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

5.3 หา้มผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

5.4  ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดท้ราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ้ื่น 

บรษิัทมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ที่มีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

• มีผลงานผ่านเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ทัง้คณุภาพ ราคา ก าหนดการส่งมอบและบรกิาร 

• ปฎิบตัิตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสงัคม และใหค้วามส าคญัและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
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• มีสภาพการด าเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได ้และมี
ประวตัิการด าเนินกิจการท่ีน่าเชื่อถือ ไม่มีประวตัิตอ้งหา้มทางการคา้อันเนื่องมาจากการกระท าทุจริต หรือ
ประวตัิละทิง้งาน หรืออยู่ในบญัชีรายชื่อบรษิัทตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 

• ปฎิบตัิตามนโยบายและกฎเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

6. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อเจา้หนี ้

บรษิัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวนิยั เพื่อสรา้งความเชื่อถือใหก้บัเจา้หนี ้โดยบรษิัทยึดหลกัปฏิบตัิ
ดงัต่อไปนี ้ 

6.1 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาหรือที่ไดต้กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อรว่มกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิต่อเจา้หนีด้ว้ยความรบัผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบตัิที่ดีตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดของ
สญัญา เงื่อนไขค า้ประกัน การบริหารเงินทุนและการช าระหนี ้ก าหนดเวลา รวมถึงพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครดั 
ไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที่จะท าให้เจา้หนีเ้กิดความเสียหายและจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจา้หนี ้ตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกูอ้ย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

7. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บรษิัทมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงคท์ี่จะประสบความส าเรจ็อย่างยั่งยืนและเป็นบรษิัทชัน้น าในธุรกิจภายใตก้ารแข่งขนั
ในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ดงันี ้ 

7.1 ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

7.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชนใ์น
การด าเนินธุรกิจของบรษิัท  

7.3 ไม่กล่าวหาในทางรา้ยหรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

7.4 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นหรือคู่แข่งทางการคา้  

8. การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบที่มีต่อสงัคมส่วนรวม 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมที่จะรว่มกา้ว
เดินไปสู่การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนสืบไป บรษิัทจึงไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยู่อย่างเครง่ครดั 

8.2 มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกนัภายในองคก์ร 

8.3 ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทมีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

8.5 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์ังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนที่บริษัทตัง้อยู่มี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน 
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8.6 ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชมุชน ชีวิตและทรพัยสิ์น 
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัท โดยใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหนา้ที่ภาครฐั และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 

8.8 มีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบุคลากรของบริษัทห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะดว้ยการเสนอให ้การใหค้  ามั่นสญัญา การเรียกรอ้ง การรอ้งขอ 
การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่ ส่อไปในทางทุจริตหรือคอรร์ัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ แก่บุคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจว่าการใหน้ัน้ไม่ขดัต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น 

การต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization) ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) คณะกรรมการ
บริษัทจึงก าหนดใหม้ี “นโยบายการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชั่น” เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทไดป้ฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั  โดยเน้นการปลูกจิตส านึกให้
พนกังานและผูบ้รหิารทุกระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุรติ รวมทัง้สรา้งค่านิยมที่ถกูตอ้ง เพื่อพฒันาองคก์รใหม้ีความ
โปร่งใส  และได้จัดตั้งคณะท างานภายใต้ชื่อ “คณะท างานโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชั่น” ทั้งนี ้
คณะท างานมีหนา้ที่หลกัในการรบัผิดชอบการก ากบัดแูล จดัท านโยบาย ก าหนดระเบียบปฎิบตัิงาน การส่ือสารภายในและ
ภายนอกองคก์ร การฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ก าหนด
ช่องทางในการแจง้เบาะแส ก าหนดขัน้ตอนการปฎิบตัิอย่างเหมาะสมต่อความเส่ียงดา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้  

การส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร 

บรษิัทใหค้วามส าคญัแกก่ารส่ือสารภายในดว้ยสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) การบรหิารทรพัยากร
มนษุยข์องบรษิัทเพื่อปลกูฝัง ถ่ายทอดและเสริมสรา้งจรยิธรรมและจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการ เพื่อ
สรา้งความตระหนกัต่อความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั่น   
โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือรอ้งเรียนการกระท าทุจริต (Whistle-blowing Channels) และมี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หากพบเห็นการกระท าทจุรติ   

การบรหิารจดัการและประเมินความเส่ียง  

บรษิัทใหค้วามส าคญัของกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียง เพื่อบ่งชีค้วามเส่ียงดา้นการทุจรติที่เก่ียวขอ้งในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท โดยพิจารณาทัง้ในดา้นโอกาสที่จะเกดิและผลกระทบเพื่อหามาตรการตอบสนองและจดัการความเส่ียง การ
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พิจารณาถึงกิจกรรมการควบคมุ กระบวนการติดตามผลการควบคมุภายใน ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถใน
การป้องกนัการเกิดทจุรติ ขอ้ผิดพลาดและการปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกนัความเส่ียงเหล่านัน้  

ในการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ บรษิัทมีการก าหนดใหป้ระเมินความเส่ียงดา้นทจุรติของในทกุหน่วยงานของบรษิัท ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานมีการระบุความเส่ียงที่อาจเกิดการทุจริต โอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเส่ียง
และหามาตรการในการก ากบัดแูลเพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ โดยผูป้ระเมินความเส่ียงจะพิจารณาความ
เส่ียงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการด าเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่
เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

กระบวนการด าเนินการตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น 

บริษัทใหค้วามส าคญัของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดย
วีธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนบัสนุนใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการตรวจสอบการทุจรติและ
คอรร์ปัชั่นอย่างต่อเนื่องและครบถว้น ซึ่งส านกัตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมาย และขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  
ดงันี ้
1. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มีอ านาจในการควบคุมและปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชั่นโดยเครง่ครดั   
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติ โดยท าการสอบทานกระบวนการท างานในแต่

ละขัน้ตอนท่ีอาจพบจุดบกพรอ่งของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดการทจุรติ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน
และก าหนดเป็นหลกัปฏิบตัิ 

3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ โดยการน าผลการสอบทานกระบวนการท างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ น า
ความเห็น ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดใ้หค้วามเห็นจากการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของ
กระบวนการปฏิบัติจากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อรอ้งเรียน จากผลการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต 
ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคน โดยน าไปปรบัปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
การลดความเส่ียงจากการเกิดการทจุรติ 

4. การติดตามผลการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิและสรุปผลการปรบัปรุง เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขอ้เสนอแนะที่ได้
น าเสนอเพื่อปรบัปรุงกระบวนการ แนวปฏิบตัิและนโยบายไดม้ีการน าไปปฏิบตัิอย่างจรงิจงัและทนัเวลา 

5. การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งขอ้ปรับปรุงการ
ปฏิบตัิและผลการปรบัปรุงเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการสอบทานความครบถว้น เหมาะสม
และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ  รวมถึงนโยบายที่ เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต อีกทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าไปปรบัปรุงกระบวนการ 
แนวปฏิบตัิและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง ใหม้ีการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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การแจง้เบาะแส/การรอ้งเรียนหรือการถกูละเมิดสิทธิ 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) จึงเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถรายงานหรือใหข้อ้มลูในการแจง้เบาะแส/รอ้งเรียน หรือถกูละเมิดสิทธิ 
โดยผ่านช่องทางการรอ้งเรียนที่บรษิัทก าหนดไว ้ดงันี ้

ช่องทางการรอ้งเรียน  1.  จดหมาย  ถึง คณะกรรมการบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  2.  อีเมล ์ ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ                    

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
  3. เว็บไซตข์องบรษิัท http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php 
  4. ระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) 

 
การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรยีน 

1. ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองไดห้ากเห็นวา่ จะท าใหต้นเองไดร้บัความเสียหาย แต่จะตอ้งระบุ
รายละเอียด ขอ้เท็จจรงิหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า มีเหตอุนัควรท่ีเชื่อไดว้่ามีการกระท าที่เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรือจรรยาบรรณของบรษิัทเกิดขึน้ 

2. กรณีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ไดร้บัความปลอดภยั หรืออาจไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้ง
ขอใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรียนก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมได ้หรือผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนอาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง
โดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

3. หากผูร้อ้งเรยีนหรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัผลกระทบจากการรอ้งเรียนถูกปฏิบตัิดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม
จากพนกังานของบรษิัทหรือผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ใหถื้อว่าพนกังานหรือผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวกระท าผิดวินยัรา้ยแรง
ที่ตอ้งไดร้บัโทษ และอาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว ้หากการกระท านัน้เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

4. ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
การจดัการขอ้รอ้งเรียน 
กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน และการประสานหน่วยงานเพือ่แกป้ัญหาขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข์  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เก่ียวข้อง (ผู้ตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรียน) โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเนื ้อหาหรือประเด็นที่ไดร้ับการรอ้งเรียน เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิพรอ้มทัง้ติดตามความคืบหนา้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมกบัขอ้รอ้งเรียนที่ไดร้บั โดยมี
แนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1.  หากเรื่องรอ้งเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิดา้นบคุคลใหน้ าส่งผูจ้ดัการฝ่าย

ทรพัยากรบคุคล  

2.  หากเรื่องรอ้งเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรฐั นโยบายและหลักการก ากับ
ดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทใหน้ าส่งเลขานกุารบรษิัท 

3.  หากเรื่องรอ้งเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดย
ชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น เช่น การยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชั่น การฉอ้โกง เป็นตน้ ใหน้ าส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) หรือ ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน  

http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php
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4.  ในกรณีที่เรื่องรอ้งเรียนตาม ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 เป็นเรื่องที่ซับซอ้นหรือเก่ียวขอ้งกับหลายหน่วยงาน ใหน้ าส่งกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Investigation Committee) 
ส าหรบัด าเนินการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว  

ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และ ข้อ 4 มีหน้าที่ตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท หรือกระท าการทุจริตจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบบรษิัทที่ก าหนดไว ้และ/หรือ อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

เมื่อการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนไดข้อ้ยตุิแลว้ ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และ ขอ้ 4 มีหนา้ที่รายงานผลสรุป
การตรวจสอบ ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อยังผู้
รอ้งเรียนต่อไป (ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตวัตน)  
ทั้งนี ้ กระบวนการตั้งแต่รับเรื่องรอ้งเรียนจนกระทั่ งแจ้งกลับไปยังผู้รอ้งเรียน ควรด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

การตดิตามแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียน  
1.  เมื่อหน่วยงานที่รบัเรือ่งรอ้งเรียน ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ จะแจง้การรบัเรื่องรอ้งเรียนเป็นหนงัสือใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ ภายใน 

7 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน  

2. ใหห้น่วยงานท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน แจง้ไปยังผูบ้ริหารของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในเรื่องของขอ้รอ้งเรียน ใหท้ราบภายใน 1 วัน 
เพื่อใหไ้ปด าเนินการแกไ้ขไดท้นัที โดยพิจารณาแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่อง
รอ้งเรียน เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่อาจด าเนินการแลว้เสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนดได ้จะท าหนังสือแจ้งให้ผู้
รอ้งเรยีนทราบถึงความคืบหนา้ ในการด าเนินการและก าหนดเวลาที่คาดหมายจะด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ทกุสปัดาห ์ 

3. ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินการแก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ราบภายใน 7 วนั เพื่อแจง้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงัผูร้อ้งเรียนต่อไป  

การรายงานผลการด าเนนิการใหผู้บ้ริหารทราบ 
1.  ใหร้วบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอ้รอ้งเรียน/รอ้งทกุข ์ใหผู้บ้ริหารทราบทกุเดือน  
2. ใหร้วบรวมรายงานสรุปขอ้รอ้งเรียนหลังจากสิน้ปี เพื่อน ามาวิเคราะหก์ารจัดการขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทุกข ์ในภาพรวมของ

หน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรุง พัฒนาองคก์ร และวางแผนเพื่อด าเนินการเขา้ตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในต่อไป 

โดยสรุปในปี 2563 นี ้บรษิัทดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมสอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั อีกทัง้
นโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายต่างๆ เช่น การปฏิบัติต่อคู่คา้ เจ้าหนี ้ลูกหนี ้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ หรือพันธะสญัญาที่ตกลงกันไว ้ ส าหรบัคู่แข่ง บรษิัทแข่งขนัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่เกิดความเสียหาย หรือท าลายคู่แข่ง  รวมถึงการรกัษาความลบัของลกูคา้ จึงไม่พบการกระท าผิดใดๆ ที่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ทรพัย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน  ในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทใหผ้ลตอบแทนที่
เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน รวมถึงจดัใหม้ีสวสัดิการที่
เพียงพอ เหมาะสม   อีกทั้งบริษัทมีสวัสดิการดา้นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยมีนโยบายการลงทุนให้พนักงานเลือกตาม
ความเหมาะสมของพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีหลกัประกนัในอนาคตเมื่อตอ้งออกจากงานหรือเกษียณอายงุาน นอกจากนี ้
บรษิัทยงัส่งเสรมิใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเพื่อเป็นการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง และจดัใหม้ีนโยบาย
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ในการส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพโดยใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปรมิาณการ
ใช้ทรพัยากรน า้ ไฟ และการใช้กระดาษ เป็นต้น นอกจากนี ้ บริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการให้ความรูแ้ละ
ฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย 

ในปี 2563 นี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามศึกษาวิจัยโครงการศูนย์ทดลองพืชพันธุ์
ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลกัดนัใหทุ้กพืน้ท่ีของเมืองเต็มไปดว้ยพืน้ท่ีสี
เขียว โดยสามารถน าไปใชใ้นโครงการของบริษัททัง้โครงการในปัจจุบนัและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ปรมิาณออกซิเจนและลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดใ์หก้บัคนกรุงเทพฯ ตลอดจนลดปรมิาณฝุ่ น P.M. 2.5 ไดอ้ีกดว้ย 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อนกัลงทนุของบรษิัทไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ โดยก าหนดหลกัการส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้
1. คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทาง
การเงินและการประกอบการท่ีแทจ้รงิของบรษิัท รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษิัท  

2.  คณะกรรมการบรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูและความโปรง่ใสอย่างเครง่ครดั จดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูในเว็บไซตข์องบริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิัทไดอ้ย่างทั่วถึง  

3. บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือผูถื้อหุ้น โดย
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมชีแ้จงผลการด าเนินงานเป็นประจ า นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญในการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ ครบถว้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจ าผ่านช่องทาง
เว็บไซตข์องบรษิัท  โดยขอ้มลูที่อยู่บนเว็บไซตจ์ะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ  

4. บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อใหแ้สดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจ้ริงของ
บริษัท โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชีที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึ่งเป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไป  

5. บรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึง
การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบรษิัท (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

6. บรษิัทมีนโยบายที่จะใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิด
ทางกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจาก
การกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบรษิทัผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทได ้ทั้งนี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลู และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิัทต่อไป 
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ในปี 2563 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทใหแ้ก่นกัลงทนุ สรุปไดด้งันี ้

รูปแบบกิจกรรม จ านวนคน / จ านวนคร้ัง 
การพบปะนกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์(คน) 562 
การจดัประชมุนกัวิเคราะห ์(ครัง้) 4 
การเขา้รว่มประชมุกบันกัลงทนุ และโรดโชว ์(ครัง้) 5 
การเขา้รว่ม Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ครัง้) 4 
การจดักิจกรรมของบรษิัท (ครัง้) 15 

นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) และเชิญส่ือมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ
บริษัท เพื่อน าเสนอเหตุการณต์่างๆ ที่ส  าคัญของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงไดเ้ผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชน
ดว้ย ผูส้นใจสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดท้ี่ 

ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา/นายคมสนั อตัถพลพิทกัษ ์

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์ชัน้ 11  
ถนนพระรามส่ี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: 0-2056-2222  โทรสาร : 0-2056-2332 
จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์: ir@ananda.co.th   เว็บไซต ์: www.ananda.co.th 

 
หมวดที่ 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในดา้นทักษะ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งมีองคป์ระกอบดงันี ้ 

1. จ านวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างนอ้ย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
และตอ้งมีไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระตอ้งเป็นบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

2. กรรมการแต่ละคนตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท ไม่นบั
รวมบริษัทย่อย หากจะมีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการรับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท  

3. กรรมการผูจ้ัดการ ตอ้งไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เวน้แต่บริษัท
ดงักล่าวเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  

4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท 
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และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรบัผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 

5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎระเบียบใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี ตามกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบัติหนา้ที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับอตัราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่อีกไดโ้ดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้เพื่อความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และเพื่อใหก้รรมการอิสระใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณาตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือคดัคา้นในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้
หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดหลักการจ ากัดจ านวนปี ใน
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน เวน้แต่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแลว้ เห็นว่า การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระในวาระต่อไป มีความจ าเป็น เหมาะสม และเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาต่อไป  

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
4. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ มีสิทธิออก

เสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

การถ่วงดลุอ านาจ 

บริษัทก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ไม่เป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครวัเดียวกัน เพื่อใหแ้ต่ละต าแหน่งมีความชดัเจนในหนา้ที่และสามารถแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ อนัท าใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจ และความโปรง่ใสของการด าเนินงานภายในอย่างเหมาะสม 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่ เหมาะสม ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผูค้วบคุมการประชุมและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชมุ ช่วยเหลือ แนะน า สอดส่องดแูล รวมทัง้ใหเ้กิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบรษิัทรบั
ผิดต่อชอบคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 
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2. โครงสรา้งคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อท าหนา้ที่พิเศษในการศึกษาและกลั่นกรองงานเฉพาะดา้นต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมี
วาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบรษิัท และมีหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งองคป์ระกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง หนา้ที่และความรบัผิดชอบ การ
ประชุมและรายงาน ตามที่ปรากฎในขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และหรือกฏบตัรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ 

3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทจัดใหม้ีการก าหนดบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการ
ทบทวนอย่างสม ่าเสมอ (บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้ง
การจดัการ) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการทบทวนแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และติดตามใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามแผนกลยทุธท์ี่ไดต้ัง้เป้าหมายไว ้

4. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

บรษิทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษิัทดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม  เพื่อให้กรรมการทราบเพื่อ
วางแผนในการเขา้ร่วมประชุม และการประชุมทุกครัง้จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2.  มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดย (1) ประธานกรรมการ และ (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและจะตอ้งมีการก าหนดวาระให้
ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทมีหนา้ที่ดูแลใหก้รรมการไดร้บัเอกสารการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลา
เพียงพออย่างนอ้ย 7 วนั ส าหรบัการศกึษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการใหค้วามเห็น และการออกเสียงลงคะแนน 

3.  คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอ ครบถว้น ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ
บริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ ให้ค  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบรษิัทในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

4. ประธานกรรมการมีหนา้ที่จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอส าหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ไดจ้ากที่ประชมุ 

5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย  
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6.  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผูป้ฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อมี
โอกาสท าความรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7.  ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยู่
ในท่ีประชมุในวาระดงักล่าว 

8. การประชุมทุกครัง้ ตอ้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การเข้าร่วมประชุม 

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหาร 

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 15/15   5/5 2/2  1/1 1/1 

2. นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ ์ 15/15 17/17 16/16 5/5   1/1 1/1 

3. นายวิบลูย ์รศัมไีพศาล 15/15 17/17 16/16 5/5   1/1 1/1 

4. นายนพพร เทพสิทธา 15/15 17/17 16/16 5/5 2/2  1/1 1/1 

5. นายเจมส ์เทิค เบง ลิม/1 0/1        

        นายเสรมิศกัด์ิ ขวญัพว่ง/2 13/13     41/42  1/1 

6. นายโทโมโอะ นากามรูะ/3 4/8       0/1 

        นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต/4 6/6     15/15   

7. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์/5 9/9      1/1  

8. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา 13/15   4/5 1/2 39/42  1/1 

9. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ 13/15  13/16   41/42  1/1 

10. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 14/15     39/42  1/1 

11. นายวิโรจน ์กปัปิยจรรยา      42/42   

12. ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา      41/42   

หมายเหต ุ    /1    นายเจมส ์เทิค เบง ลิม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2563   
  /2    นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพ่วง ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563    
  /3     นายโทโมโอะ นากามรูะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563   
  /4     นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ 
        บริหาร เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
  /5     นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2563    
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รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 

 

ผูบ้รหิาร 
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5. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้แบบราย

คณะและรายบุคคล  โดยแบบประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนการ
ปฏิบตัิงาน ประเด็นปัญหา หรืออปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา  

กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผล 

บริษัทจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปีทัง้รายคณะ
และรายบคุคล โดยที่การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการมหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ คือ 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ 4) ความสมัพันธร์ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 5) การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการ และ 6) การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมี
หลักเกณฑก์ารประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ คือ 1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุม
คณะกรรมการชดุยอ่ย 3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมิน
ทั้งรายคณะและรายบุคคล คือ ทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะจัดส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี  

หลงัจากที่กรรมการ/กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะประเมินผลการปฏิบตัิงานเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานกลบัมายงัส่วนงานเลขานกุารบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่
ละคน และสรุปผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ รายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ เพื่อปรบัปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้  จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2563 นี ้ผลการประเมินการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบั “ดีมาก-ดีเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
• คณะกรรมการบรษิัท (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล) มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการบรหิาร (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล) มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีมาก” 
• คณะกรรมการตรวจสอบ (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล) มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล) มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล) มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 
• คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (แบบรายคณะและแบบรายบคุคล) มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” 

 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตามแบบประเมินที่ไดก้ าหนดไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ
บรษิัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยผลการประเมินจะน าไปพิจารณาเพื่อก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป 

6. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง โดยยึด
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้ 
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1.  ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2. ประสบการณ ์บทบาท ภาระหนา้ที่ และขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
3. ประโยชนท์ี่คาดว่าบรษิัทจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน 
4.  คา่ตอบแทนที่ก าหนดขึน้นัน้จะตอ้งสามารถจงูใจกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและสถานการณ์

ของบรษิัทมาเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารได ้

บริษัทก าหนดองคป์ระกอบค่าตอบแทนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย  ค่าเบีย้ประชมุ เป็นค่าตอบแทนเมื่อเขา้ร่วมประชมุในแต่
ละครัง้ และโบนสั ซึ่งพิจารณาจากผลก าไรของบรษิัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

นโยบายเก่ียวกบัผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาผลตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทัง้รูปแบบตวัเงิน และสวสัดิการต่างๆ  ตามลกัษณะของธุรกจิประเภท
เดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิัทและผลการประเมินในแต่ละปี  

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร อย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ  เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการมีทกัษะและความรูท้ี่เป็นปัจจบุนัและเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานในคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุย่อย 

ข้อมูลของกรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ในปี 2563  
 

รายชื่อกรรมการ หัวข้อ/เร่ืองทีส่ าคัญทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี • SingularityU Virtual Summit Thailand 2020  

2. นายนพพร เทพสิทธา • SingularityU Virtual Summit Thailand 2020  

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) 

• Strategic Board Master Class (SBM 9/2020) 

• หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020) 

• หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020) 

3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล • การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ  

• ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

4. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ • SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 

5. นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต • SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 

6. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง • SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 

7. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา • SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 

หมายเหต ุ   ในปี 2563 นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์นายชานนท ์เรืองกฤตยา และนายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ ไม่ไดเ้ขา้รว่มการอบรมสมัมนา 
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นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ และจัดส่ง
เอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่อีกดว้ย 

แผนสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งบริหารระดับสูง ไดแ้ก่ ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่ทุกสายงานและกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยการสรรหาบุคลากรภายใน
องคก์รท่ีมีศกัยภาพสงู ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมในด้านคุณวฒุิ คือ มีความรูแ้ละประสบการณ ์สามารถสรา้งผลงานที่ดี
เลิศสูงกว่าความคาดหวงัขององคก์ร มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคก์ร รวมทัง้มีความเหมาะสม
ดา้นวยัวฒุิที่พรอ้มที่จะด ารงต าแหน่งบรหิารระดบัสงู  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูค้ัดเลือก
ผู้ที่มีความเหมาะสม ให้เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มีต  าแหน่งว่าง และน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหง้านในความรบัผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถน าพาบริษัทไปสู่
ความเติบโตอย่างยั่งยืนได ้

8. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีนโยบายระบบการควบคุมภายในและนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ความ
เส่ียงดา้นชื่อเสียง และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงดา้นทจุรติที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทดว้ย โดยจดัใหม้ีแนวทางในการ
จดัการกับความเส่ียงหลัก ตลอดจนจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแล
รกัษาทรพัยสิ์นของบริษัทอยู่เสมอ จัดใหม้ีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมัติ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและ
พนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่วางไว ้รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรษิัท 

9. การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทไดม้ีการก าหนด
นโยบายการใชข้อ้มลูของบรษิัท  

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 ชุด  
คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ (5) คณะกรรมการบรหิาร   
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพลูศกัดิ ์ตนัสิทธิพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ  

โดยนายวิบูลย ์รศัมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้และนายชชัวาลย ์อุปนิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.    สอบทานใหบ้รษิัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

4. พิจารณา คดัเลือก เลิกจา้ง เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิัท  
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท  
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(ก)  รายการท่ีเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข)  การทจุรติ หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

หากคณะกรรมการของบรษิัทหรือผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ภาวะการณ ์

2. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

โดยมีนางสาวอนงคป์ระภา มะลิประมาณ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

1. อ านาจ 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชี ้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส าหรับความเส่ียงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเห็นควร ทัง้นีใ้หผู้บ้รหิาร เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่ม
บริษัทที่ได้รบัการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเครง่ครดั 

1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการแต่งตัง้คณะท างานเพื่อประเมินและติดตามความเส่ียงในทุกๆ 
ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบก าหนดในกฎบัตรนี ้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทจะมอบหมายใหป้ฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 หนา้ 82  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

 

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ซึ่ง

ครอบคลมุความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
1. ความเส่ียงขององคก์รในภาพรวม (Corporate Risk)  
2. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
4. ความเส่ียงดา้นตลาด (Marketing Risk) 
5. ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk)  
6. ความเส่ียงดา้นกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
7. ความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่น (Corruption Risk)   
8. ความเส่ียงดา้นโครงการลงทนุ (Project Risk) 
9. ความเส่ียงดา้นอื่นๆ เป็นตน้ 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ และอนุมัติคู่มือการบริหารความเส่ียงใหฝ่้ายจัดการน าไปปฏิบัติเพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบการบริหาร
ความเส่ียงที่ก าหนด 

2.3 ศึกษา ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี พรอ้มเสนอแนะวิธีลดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้รวมทัง้ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินผลความคืบหนา้อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 
ครัง้ และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม  

2.4 ส่ือสารกบัคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงที่ส  าคญั 
2.5 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายอนัเก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียงที่มีความส าคญั  

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หมายเหต ุ กรรมการล าดบัที่ 1-4 เป็นกรรมการอิสระ 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย ์ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหา คดัเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทัง้ก าหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ส าหรบัผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
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2. พิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัทและหลักเกณฑ ์ในเรื่องการขึน้เงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจ าปี และ
ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท  

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

4. พิจารณาใหค้วามเห็นในเรื่องการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่ประจ าสายงาน กรรมการผูจ้ัดการ
สายงานธุรกิจบา้นจดัสรร และกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนยีม 

4.  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 คน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

2. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

3. นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

1. ก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่ก าหนด 
2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อรกัษา

มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและสรา้งการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมขององคก์รโดยใชก้าร
ส่ือความไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอย่างสม ่าเสมอ  

3. ดแูลการด าเนินงานและกจิกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
4. ทบทวนหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ขอ้บังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จรยิธรรม

ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

5. ทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นใหข้อ้เสนอแนะ วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานที่
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

6. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกจิการในรายงานประจ าปี 

7. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธก์ารก ากับดแูลกิจการของบรษิัท และนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัท สู่สาธารณชนในวงกวา้ง รวมถึงการปรบัปรุงการเผยแพร่ขอ้มลูการก ากบัดแูลกิจการทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทในอนาคต 

5. คณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน ดงันี ้ 
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ชื่อ   ต าแหน่ง 

1. นายชานนท ์เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการบรหิาร  

3. นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบรหิาร 

4. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการบรหิาร  

5. นายเสรมิศกัดิ ์ขวญัพ่วง กรรมการบรหิาร   

6. นายวิโรจน ์กปัปิยจรรยา กรรมการบรหิาร   

7. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา กรรมการบรหิาร 

โดยมีนางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร  

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

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

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

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วขา้งตน้  

5. ใหค้ณะกรรมการบรหิาร รายงานผลการด าเนินงานในเรือ่งและภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
5.2  รายงานของผูต้รวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบรษิัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร

มาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรหิารพิจารณาเห็นสมควร   

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

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดท้่านละ 1 
(หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมีสิทธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หน่ึง) เสียง 
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8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบรหิาร จ าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเหน็ชอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง
ทัง้หมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9. ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกใหม้ีการ
ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหนา้แก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหนา้ที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

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

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือกบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกับ
คุณสมบัติที่บริษัทก าหนด และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

กระบวนการในการเสนอเลือกตัง้/แต่งตัง้กรรมการ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติและความหลากหลายทางดา้นทักษะ ความรู ้ความช านาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทั้งองคป์ระกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และ
ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุและความสามารถเฉพาะดา้น 
ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อใหป้ฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มที่ ทั้งนี ้ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Board Skills Matrix) เพื่อก าหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของกรรมการในโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
มีการพิจารณาฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) หรืออาจจะพิจารณาจากฐานขอ้มลูของบรษิัทท่ีปรกึษา (Professional 
Search Firm) ก็ได ้แลว้แต่กรณี นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรบัฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
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หุน้รายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ได ้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด  

คณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ 

1.  คณุสมบตัขิองกรรมการ 

1.1 มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

1.2  มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น
ประโยชนต์่อธุรกจิของบรษิัทและสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่  

1.3   ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง 
ไม่นบัรวมบรษิัทย่อย หากจะมีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนใด จะตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหนา้ก่อนการรับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท  

2.  คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

นอกเหนือจากจะตอ้งมีคณุสมบตัิของกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนด ซึ่งบริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเขม้กว่าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท โดยใหน้ับรวมการถือหุน้ของผู้ที่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งนี ้ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

2.3 ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชา่หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
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ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

2.9 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการ 

กรณีทีต่  าแหน่งกรรมการวา่งลงเนือ่งจากถงึคราวออกตามวาระ  

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหาและคดัเลือกผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้ กรณีที่เสนอใหก้รรมการท่านเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวตัิการเขา้ร่วม
ประชมุและการมีส่วนรว่มในการประชมุ  

การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เลือกตัง้กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถือหน่ึงหุน้ต่อ
หน่ึงเสียง  



 

 
บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 หนา้ 88  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน  

3. มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

4. บคุคลซึ่งจะไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึง
มีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

กรณีทีต่  าแหน่งกรรมการวา่งลงเนือ่งจากเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม  เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือนซึ่งจะตอ้งเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ ทั้งนี ้บุคคลที่ไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารสูงสดุ 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ซึ่งเป็นผูบ้ริหารสงูสดุขององคก์รนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาเบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้น เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทและ
เขา้ใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการก าหนดแนวทางที่ส  าคญัส าหรบัการก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม เพื่อใหบ้รษิัทสามารถบรหิารจดัการกิจการและก ากบัดแูลบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคบั และหลักเกณฑต์่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิัทไดก้ าหนดแผนงานและด าเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ตอ้งเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้ง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้ในกรณีที่บรษิัทย่อย และ/
หรือ บรษิัทรว่ม มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บรษิัทจะตอ้งติดตามใหบ้รษิทัย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม เขา้ท ารายการดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม โดยบรษิัทจะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 
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บริษัทมีการด าเนินธุรกิจหลายโครงการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการก ากับดูแล
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มแต่ละบรษิัทภายใตข้อบเขตดงัต่อไปนี ้ 

1. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัท ปฏิบัติ
หนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความ
ระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรบัผิดชอบ (Accountability) และมีจรยิธรรม (Ethics) 

2. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่ติดตามผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใหค้  าแนะน าเพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

3. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม รวมทั้งก าหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารมอบหมายใหส้ านกัตรวจสอบภายใน 
เขา้ไปด าเนินการตรวจสอบ การปฎิบตัิงานตามนโยบายการด าเนินกิจการของบรษิัทย่อยและ/หรือ บรษิัทรว่ม เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และปฎิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  

4. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่ในการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ใหเ้ป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทเขา้ไปด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละบรษิัท หรือตามเงื่อนไขที่ไดต้กลงกัน
ตามสัญญาในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปท าหน้าที่เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัท
รว่ม 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิัทไดก้ าหนดนโยบาย
การใชข้อ้มลูของบรษิัท ดงันี ้

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

2.     บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือ
รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  
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3. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพรเ่ก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบรษิัท จนกว่าบรษิัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ 
โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาอย่าง
นอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น กรรมการและผูบ้รหิาร
จะตอ้งแจง้การซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัทก่อนท าการซือ้ขายจริงอย่างนอ้ย 1 วนั ต่อเลขานุการ
บรษิัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทคราวถดัไป 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส่์วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่การตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนัน้  

คา่ตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) ใหแ้ก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 
2563 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 13.58 ลา้นบาท และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น (Non-audit fee)  

การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้  

บรษิัทไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดพ้ิจารณาแลว้ พบว่าบริษัทไดน้ าหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้และน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 14/2563 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินแนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่าตลอดปี 2563 บรษิัทในฐานะ
เป็นบรษิัทจดทะเบียน ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ยกเวน้ในบางหลักการที่บริษัทไดเ้ลือกปฏิบตัิในลักษณะที่มีความ
แตกต่าง โดยมีรายละเอียดและค าอธิบายดงัต่อไปนี ้ 
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หลักการ/แนวปฏิบัตทิีด่ขีองตลาดหลักทรัพย ์   
แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จง 

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบดว้ยกรรมการที่เป็น
อิสระมากกว่ารอ้ยละ 50 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
รอ้ยละ 40 ส าหรบัสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นรอ้ยละ 50 และรอ้ยละ 50 
ตามล าดับ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสรา้งและองค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทมี
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารเพียงรอ้ยละ 50 ซึ่งกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีสดัส่วนรอ้ยละ 50 ซึ่งเป็น
สดัส่วนที่เหมาะสม สามารถถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ 
และใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้

2. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบ 
ดว้ยกรรมการอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสรา้งและองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม เนื่องจากคณะ 
กรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระ  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดว้ยวิสยัทศันท์ี่ “มุ่งมั่นท าใหล้กูคา้มีความสขุในการใชช้ีวิตอย่าง
ยั่งยืน มีคอนโดมิเนียม บา้น และทาวนโ์ฮม พรอ้มบริการที่มีคุณภาพ ดว้ยนวตักรรมที่ทันสมัยในระดบัสากล ตัง้อยู่บนท าเลที่
สะดวกสบาย ใกลร้ะบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ตลอดจนเป็นองคก์รที่ใหค้วามส าคญัต่อพนกังาน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูถื้อ
หุน้ทุกราย” โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ มีการสรา้งเสถียรภาพและความยั่งยืนขององคก์รควบคู่ไปกับการส่งเสรมิ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการดูแลเอาใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร รวมทัง้ลกูคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ไดม้ีส่วนในการตอบแทนและรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน
ผ่านทางกิจกรรมเพื่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง  
 
ซึ่งพนัธกิจและนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทคือ การคงไวซ้ึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืน (Sustainability) ทาง
ธุรกิจ โดยสรา้งธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่กบัการส่งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร พรอ้มทัง้เนน้ใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์รเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฏหมายและกฏระเบียบ นอกจากนี ้ยงัพฒันาองคก์รเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมและ
สรา้งเสรมิการพฒันาที่ยั่งยืนต่อสงัคมส่วนรวม ซึ่งต่อยอดแนวคิดทัง้กิจกรรมในกระบวนการด าเนินงาน (CSR in-process) และ 
กิจกรรมหลงัจบกระบวนการ (CSR after-process) 
 
บรษิัทมีนโยบายใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย เป็นไปดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย (stakeholders) ตามหลกัการ 8 ขอ้ ดงันี ้

1.  การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดยค านึงถึงความ
รบัผิดชอบ ซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ ริด รอนสิทธิ
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เหล่านัน้ดว้ย โดยมีรายละเอียดตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานการก ากบัดแูลกิจการ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทมีอุดมการณแ์ละความเชื่อมั่นว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ยึดหลักจริธรรมธุรกิจ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี จะท าใหบ้ริษัทพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยั่งยืน บริษัทจึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ 
บรษิัทไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิส าหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ไดป้ฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

3.  การเคารพสทิธิมนุษยชน   

บริษัทเคารพและสนบัสนุนหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน โดยใหค้วามส าคญัและยึดถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก เชือ้ชาติ สีผิว ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งต่อการปฏิบตัิงาน 
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ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ใหบุ้คลากรของบริษัท เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ใช้
แรงงานท่ีผิดกฎหมาย และตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่
เลือกปฏิบตัิต่อพนกังาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล บริษัท ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สรา้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้ โอกาส การให้
ผลตอบแทน ตลอดจนจดัระบบการท างานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรพัยสิ์น มีสขุอนามยัที่ดี พฒันาพนกังานเพื่อฝึก
ทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคณุธรรม เพื่อใหพ้นกังานเป็นผูม้ีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคมอีกดว้ย 

 4.   การปฏิบัติตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนษุย ์ตามหลกัสิทธิมนษุยส์ากลและหลกัจรยิธรรม เพื่อน าไปสู่ความสงบสขุในสงัคม และสรา้งความเจรญิเติบโตใหอ้งคก์ร
ดว้ยความยั่งยืน  

บริษัทจดัใหม้ีการดแูลดา้นความปลอดภยัในการท างาน ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการท างานใหพ้นกังานมีความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรพัยสิ์น รวมถึงมีสขุอนามยัที่ดี โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

•  ก าหนดใหม้ีนโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ  
•  วิเคราะหแ์ละหามาตรการเพื่อควบคมุความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท างาน รวมถึงจดัใหม้ีระบบ

ป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปฏิบตัิงาน จดัใหม้ีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด เพื่อความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้  

• ส่ือสาร ใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกับขอ้ก าหนดว่าดว้ยวิธีปฏิบตัิที่ปลอดภยัในการท างานต่างๆ และใหแ้น่ใจว่าพนกังาน
เขา้ใจและท าตามระเบียบปฏิบตัิไดถ้กูตอ้ง  

•  จดัหาอปุกรณค์วามปลอดภยั และอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลที่จ าเป็นใหแ้ก่พนกังาน  

•  ประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน  

•  ใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในระบบบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มและเคารพสิทธิของพนกังาน  

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  

บริษัทยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้  บริหารจดัการผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของ
บรษิัทแก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรมภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี ้
• มุ่งมั่นท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
• ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม  
• ใหข้อ้มลูเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่ถูกตอ้ง เพียงพอ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการ

กล่าวเกินความเป็นจรงิ ทัง้ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูคา้ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิด
เก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบรกิาร 

• จดัใหม้ีกระบวนการท่ีสามารถใหล้กูคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการใหบ้รกิารท่ีไม่เหมาะสม เพื่อที่บรษิัทจะไดป้้องกนัแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และน าขอ้มลูดงักล่าวไปปรบัปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารดงักล่าวต่อไป  

• รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนใ์นทางมิชอบ  
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบัติตามขอ้ก าหนดต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเคร่งครดั มุ่งเนน้การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า พฒันากระบวนการผลิตเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบดา้น ส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรใหม้ีความรูแ้ละความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและความรบัผิดชอบต่อสงัคม พรอ้มทัง้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิอย่างทั่วถึงองคก์รและพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

7. การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

บริษัท ตระหนักดีว่าวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ครัง้นีส่้งผลกระทบในวงกวา้ง ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
ส่งผลใหห้ลายธุรกิจตอ้งหยดุกิจการชั่วคราว ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากไดร้บัความเดือดรอ้น ตกงาน ขาดแคลนรายได ้ซึ่งบรษิัท 
ใหค้วามส าคญักับการร่วมเผชิญวิกฤตนีก้ับทุกภาคส่วนดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างสงูสดุในทุกดา้น จึงพรอ้มเป็นส่วน
หน่ึงในการช่วยเหลือฝึกอาชีพที่สองผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบเหล่านี ้และช่วยกระตุน้เศรษฐกิจใหข้บัเคล่ือนต่อไปไดใ้นอนาคต ดว้ยการ
เปิดหลกัสตูร “2nd Job 2nd Chance” อีกทัง้ บริษัทยงัจดัตัง้ศนูยท์ดลองพืชพนัธุป์ระกอบอาคารหรือ Green Taskforce โดยร่วม
ศึกษาวิจยักับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ดว้ยเจตนารมยท์ี่ตอ้งการใหทุ้กคอนโดมิเนียมของอนนัดาฯ ต่อจากนีเ้ป็นสวนแนวตัง้
ขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน ลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ลดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ตลอดจนช่วยลดความรอ้นโดยรอบอาคารซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการประหยดัพลงังานภายในอาคาร 

▪ หลักสูตร “2nd Job 2nd Chance”  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 ที่ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจไปทั่ วโลก ทั้งภาคธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการ และประชาชน ประกอบกบัสถานการณปั์จจบุนัของการแพร่ระบาดในประเทศไทยท าใหภ้าครฐัมีการประกาศปิด
สถานท่ีใหบ้รกิารต่างๆ อนัส่งผลโดยตรงกบัภาคธุรกิจทัง้ระบบของประเทศ บคุคลในหลายอาชีพไดร้บัผลกระทบงานประจ าที่ท  า
อยู่ไม่มั่นคงอีกต่อไป ซึ่งบรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการรว่มเผชิญวิกฤตนีก้บัทกุภาคส่วนดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
อย่างสงูสดุในทกุดา้น ซึ่งเป็นแนวทางที่องคก์รยึดถือปฏิบตัิมาตลอด 

บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือและสนบัสนนุใหท้กุคนกา้วผ่านวิกฤตนีด้ว้ยโครงการ “ 2nd Job 2nd Chance” เปิดโอกาสให้
ผูท้ี่สนใจ อาทิ คนในอาชีพสายการบิน หรือ การท่องเที่ยวและอาชีพอื่นๆที่อยากเรียนรูใ้นการเป็นนกัขายอสังหาริมทรพัยเ์พื่อ
สามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มอีกหนึ่งช่องทาง โดยบรษิัทไดม้ีการเปิดอบรมหลกัสตูรนกัขายอสงัหารมิทรพัย ์ผ่านการเรียนออนไลน ์ฟรี 
พรอ้มจดั Workshop ฝึกงานท่ีโครงการจรงิ การนัตีรายได ้โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยสอนและใหค้ าแนะน าตลอดหลกัสตูร ซึ่งได้
น าโครงการต่างๆของบรษิัทมาเป็นตวัอย่างใหไ้ดศ้กึษาเรียนรูแ้ละปฏิบตัิการขายจรงิได ้โดยไม่จ ากดัสิทธ์ิในการขายโครงการของ
บรษิัทอื่นๆอีกดว้ย 

กิจกรรม “2nd Job 2nd Chance” มุ่งหวงัที่จะเป็นก าลงัใจเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือสงัคม และผูท้ี่ก  าลงัไดร้บัความเดือดรอ้นจากพิษ
โควิด-19 ไดม้ีแรงลกุขึน้สูช้ีวิตใหส้ามารถผ่านพน้วิกฤตนีไ้ปดว้ยกนั 

▪ "อนันดาฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดตัง้ ศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce” 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการลงนามศกึษาวจิยัโครงการศนูยท์ดลองพืชพนัธุป์ระกอบอาคารหรือ 
Green Taskforce รว่มกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลกัดนัใหทุ้กพืน้ท่ีของเมือง เต็มไปดว้ยรม่เงาสีเขยีว  โดยตัง้ใจจดุประกาย
จากทกุโครงการ ทัง้โครงการปัจจบุนัและในอนาคตของอนนัดาฯ ท าหนา้ที่เป็นสวนในเมือง หรือปอดของคนกรุงเทพฯ ชว่ยเพิ่ม
ปรมิาณออกซิเจน ลดคารบ์อนไดออกไซด ์และลดปรมิาณฝุ่ น PM2.5 ที่เขา้ไปภายในอาคาร    
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โครงการมุง่เนน้ท่ีจะท าใหพ้ืชประกอบอาคารสามารถอยู่รอดในสภาวะแวดลอ้มจรงิๆ รวมถงึช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการ
เจรญิเติบโตของพชืไดอ้ยา่งยั่งยนื ซึ่งปกติแลว้ภมูิสถาปนิกจะเลือกใชพ้ืชหลายประเภท คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละคณะ
เกษตรจึงรว่มมือกบั อนนัดาฯ ศกึษาการปลกูพืชในอาคารไดอ้ย่างยั่งยืน สามารถดงึประสิทธิภาพของพืชมาชว่ยรกัษาสภาวะ
แวดลอ้มเริ่มตัง้แต่การเลือกพชืพนัธุ ์ การเก็บขอ้มลูที่โครงการ จากนัน้น าไปท่ีศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร CBIT 
(Center of Building Innovation and Technology) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ที่ท  าหนา้ที่ศกึษาพืชพนัธุว์า่ลดอณุหภมูิ
พืน้ผิวไดเ้ท่าไหร ่ซึง่เก่ียวขอ้งกบัการประหยดัพลงังานของอาคาร รวมถงึศกึษาว่าพชืแต่ละประเภทจะช่วยลดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ไดห้รือไม่ อีกอย่างหน่ึงคอื เวลาเขา้ไปในอาคารใหม่ๆ จะมีสารเคมี สารอินทรียร์ะเหยง่าย ที่เป็นอนัตรายต่อมนษุย ์แต่เป็น
สารอาหารของพืช จงึตอ้งมาศกึษาพชืพนัธุต์่างๆ วา่จะดดูซบัสารอินทรียร์ะเหยงา่ยไดม้ากนอ้ยเพยีงใด มีการจดัตัง้ศนูยว์จิยัและ
พืน้ท่ีทดสอบการเจรญิเติบโตของพนัธุไ์มไ้วใ้นพืน้ท่ีของบมจ. อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ ยา่นกิ่งแกว้ พรอ้มมีการท าวิจยัใน
หอ้งปฏิบตัิการท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ บางเขน  ซึ่งมกีารคดัเลือกพนัธุไ์ม ้ 47 ชนิด/พนัธุ ์ เพื่อท าวิจยัทัง้จะน าไปใชเ้ป็นพืช
พนัธุป์ระกอบอาคารต่อไป       

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีมี่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

บริษัทมุ่งเนน้การสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในการด าเนินงานของบรษิัทดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียม หรือโครงการ
แนวราบของบรษิัทมีเอกลกัษณเ์ฉพาะ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ ทัง้ในเรื่องของรูปแบบ (Design) และฟังกช์ั่นในการใช้
งาน  

ในปี 2563 นี ้ บรษิัทไดพ้ฒันานวตักรรมที่ผสมผสานธรรมชาติกบัเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อการอยู่อาศยัที่ท  าใหช้ีวิตคนไทยดี
ขึน้อย่างยั่งยืน โดยอนันดาไดเ้ขา้ร่วมศึกษาวิจยัโครงการศูนยท์ดลองพืชพันธุป์ระกอบอาคาร หรือ Green Taskforce ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลกัดนัใหทุ้กพืน้ที่ของเมือง เต็มไปดว้ยร่มเงาสีเขียวในทุกโครงการของบริษัท ทัง้โครงการปัจจุบนั
และโครงการในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทยังไดเ้ขา้ร่วมในฐานะ Innovation Club Champion 2021 ร่วมกับจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ในการรวบรวม
องคก์รภาครฐัและภาคเอกชนกว่าสิบบริษัทในการจัดตัง้ “ Innovation Club: Thailand Scale-Up Nation” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ นกัลงทุน ภาคการศึกษาและภาครฐั ในการหาแนวทางสรา้งระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อ
ผลกัดนัใหส้ตารท์อพัของประเทศไทยใหส้ามารถแข่งขนัและขยายกิจการ (Scale-Up) ไดใ้นระดบัโลก พรอ้มกระตุน้ใหป้ระเทศ
ไทยหลดุพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง และน าไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
▪ Innovation Club 

ในฐานะที่เป็นศูนยก์ลางในการระบุปัญหา ออกแบบวิธีแกปั้ญหา และด าเนินการแกปั้ญหา โครงการ Innovation Club จะช่วย
เร่งให้ประเทศไทยเปล่ียนจากประเทศที่มุ่งเน้นสตารท์อัพ (Start-up) เป็นการมุ่งเนน้การสเกลอัพ (Scale-up) ผ่านกลไกขับ
เคลื่อนที่เชื่อมโยงกนั  

โดยภาพรวมแลว้ โครงการนี ้จดัตัง้เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียในเศรษฐกิจนวตักรรมมารว่มมือกนั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ ขบัเคล่ือน
ขององคก์ร ธุรกิจร่วมลงทุน (VC) และรฐับาล สามารถร่วมกันและแลกเปล่ียนแนวคิดกัน และเพื่อสรา้งประสิทธิภาพในการ 
“หมุนเวียน” ทรพัยากรบุคคลที่ล  า้ค่า  ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ Innovation Club คือการปลูกฝังใหร้ะบบนิเวศของการ
สเกลอพัท่ีก าลงัจะเกิดขึน้เป็นค่านิยมทางวฒันธรรมที่ส  าคญัต่อความส าเรจ็ในระยะยาว และสรา้งความเป็นสากล 
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บทสรุป  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใตก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยส่ิงหนึ่งที่ยังคงให้
ความส าคัญและด าเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลูกจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อตอบแทนส่ิงดีงามกลบัคืนสู่สงัคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยงัคงเดินหนา้สานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์
เหล่านีค้วบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และถือเป็นหนา้ที่ส  าคญัของคณะกรรมการ

บริษัทที่จะตอ้งด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนั
ทรพัยสิ์นจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยขอ้มลู
อย่างครบถว้น เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ซึ่งจัดท าขึน้โดยฝ่ายจัดการและส านักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คณะกรรมการบรษิัทได้
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร (หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่าย
บริหารหรืออนุมตัิแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) แลว้สรุปไดว้่า จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้ไดแ้สดงความเห็นและขอ้เสนอแนะ ใหม้ีการปรบัปรุงพฒันา เพื่อใหบ้ริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลต่อการด าเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
ตลอดจนดูแลรกัษาทรพัยสิ์น และใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเส่ียงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุ
ทัง้ในระดบัภาพรวมขององคก์รไปจนถึงระดบักิจกรรม โดยบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอย่างเพียงพอในการด าเนินการตามระบบ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในส าหรับติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อ
ป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อยจากการน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ 

ส าหรบัการควบคุมภายใน ในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทควรพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เรื่องจรยิธรรม บรษิัทควรส่ือสาร ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม จรรยาบรรณ  ขอ้ก าหนดบทลงโทษ เพื่อ
สรา้งความตระหนกัใหก้ับผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน อย่างมีแบบแผน สม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตอ้งน าผลการลงโทษจากการการละเลย ขาดการปฏิบัติตาม จริยธรรม จรรยาบรรณบริษัท 
หรือไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย มติที่ประชุม อ านาจด าเนินการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน เรื่องคู่มืออ านาจด าเนินการ 
บริษัทควรปรับปรุงคู่มืออ านาจด าเนินการให้สอดคลอ้งกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจบุนั และ ควรก าหนดใหบ้รษิัทย่อย จดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการเป็นของตนเอง เรื่องการปกป้องทรพัยสิ์นของบรษิัทและ
การทุจริตจากพนักงาน บริษัทควรก าหนดแผนการตรวจนบัสินทรพัยป์ระจ าปีที่ชดัเจน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และพัฒนา
ระบบการควบคุมภายใน ดา้นการจ่ายช าระเงิน อย่างสม ่าเสมอ และการก ากับดูแลบริษัทย่อย  บริษัทควรพัฒนาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือช่วยให ้บริษัทและบริษัทย่อย ในการด าเนินกิจการ ให้
เจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทัง้นี ้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัท ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท ปรากฏตามเอกสารแนบ  “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” 
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คณะกรรมการมีความเห็นเก่ียวกบัการประเมินการควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบที่ส าคญั สรุปไดด้งันี ้

ส่วนที ่1  การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้บริษัท 
สามารถด าเนินธุรกิจและบรรลวุตัถุประสงค ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เพื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะ
ยาว การใชท้รพัยากรและการดูแลทรพัยสิ์น การรายงาน ขอ้มลูทางการเงิน และการด าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลด ความเส่ียงจากการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ทรพัยสิ์นและชื่อเสียงของบริษัท บริษัทจึงไดม้ีการปรบัปรุงพฒันาระบบ การควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิผลและมีการก ากับ
ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มีการประเมินการปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากับกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance : GCG) 

1.1 บริษัทก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ ์ภายใตห้ลกัการก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ไดม้าซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างยั่งยืน โดย
ก าหนดให้มีการพิจารณาแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และก าหนดตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม
แผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

1.2 บรษิัทก าหนดโครงสรา้งขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทที่เติบโตและเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเรว็ โดยก าหนดบทบาท อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ และมีการมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่าง
ชดัเจนไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ ซึ่งท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั เพื่อใหฝ่้ายจดัการสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนภ์ายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิัท 

1.3 บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสดุ และเป็นองคก์รที่ใหค้วามส าคญัต่อพนักงาน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูถื้อหุน้ สอดคลอ้งกับหลักบรรษัทภิ
บาล โดยก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทาง
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conducts) และได้เผยแพร่ให้
กรรมการและพนกังานทกุคนของบรษิัทรบัรูเ้พื่อน าไปปฏิบตัิ โดยมีการก าหนดและประกาศบทลงโทษที่ชดัเจนหากมีการฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนด รวมถึงเผยแพร่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกรบัทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท www.ananda.co.th และก าหนดให้
การปฏิบตัิตวัอย่างซื่อตรงและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ ANANDA DNA ในหวัขอ้ WE ARE TRUSTWORTHY & 
TRANSPARENT : พวกเราท าตนใหเ้ป็นที่เชื่อถือและน่าไวว้างใจ และเนน้ย า้ใหบุ้คลากรด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส เพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ และสรา้งจิตส านึก ใหพ้นกังานปฏิบตัิงาน ภายใตค้ณุธรรม จรยิธรรม  บรษิัทจะปรบัปรุงวิธีการการส่ือสารเชงิ
บงัคบัใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ และพิจารณาเรื่องการก าหนดแผนการตรวจสอบ และการจา้งผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ เพื่อติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณ 

1.4 บริษัทไดมุ้่งเนน้ที่จะสรรหาและพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับวฒันธรรมองคก์ร 
และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์ององคก์รในระยะสั้นและระยะยาว 
รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากร เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในดา้นสินคา้และบรกิาร ในการ
ส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ และมีมาตรฐานใหล้กูคา้ (ANANDA SURE) 

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


 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 หนา้ 99  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 
 

ส่วนที ่2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเส่ียงและการเตรียมความพรอ้มต่อสถานการณภ์ายใตก้ารเปล่ียนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาแนวโนม้ความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั (COVID-19) เป็นหนึ่งในปัจจยัเส่ียงที่ส  าคญั คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพื่อก ากับดูแลและสนบัสนุนใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร
อย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ และสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

2.1 โครงสรา้งขององคก์รปัจจุบัน ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ท าหนา้ที่ก าหนดและทบทวน
กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงที่สอดคลอ้งต่อทิศทางกลยุทธก์ารด าเนินงานและแผนธุรกิจ  พรอ้มกับการก ากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงาน
การบรหิารความเส่ียงที่ส  าคญั และ มีหน่วยงานบรหิารความเส่ียง ด าเนินการตามนโยบายบรหิารความเส่ียง โดยท างานควบคู่
ไปกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย  และช่วยใหบ้ริษัทเติบโต
ไปอย่างยั่งยืน 

2.2 ประเมินผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั (COVID-19) ต่อเป้าหมายการด าเนินงานของบรษิัท โดย
ก าหนดแผนส ารองไวล่้วงหนา้ ในกรณีที่ธุรกิจของบริษัทประสบปัญหา (Disruption) เพื่อเตรียมรบัมือกับสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลกูคา้ที่เปล่ียนแปลงไป และ ใหค้วามส าคญัในเรื่อง
ของความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หนีสิ้น และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Liability and Legal Compliance Risk) 
ที่เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ในการด าเนินธุรกิจ และป้องกนัความเส่ียงใหค้รอบคลมุทกุดา้น 

2.3 แต่งตั้งคณะท างาน CRISIS MANAGEMENT ORGANIZATION และ New Normal Working Team เพื่อ
ติดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั (COVID-19) และก าหนดรูปแบบการปฏิบตัิงานใหเ้หมาะสม 

2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงโครงการ (Project Risk Committee) ท าหน้าที่ก ากับดูแลและ
สนบัสนุนส่งเสริมหน่วยธุรกิจให ้มีการประเมินความเส่ียงในระดบัโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัท าแผนบรหิารความ
เส่ียงโดยครอบคลมุ 

ส่วนที ่3  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทด าเนินธุรกิจภายใตร้ะบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการก ากับดูแลธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่บริษัทลงทุนตามโครงสรา้งของบริษัท เพื่อใหก้ลุ่มธุรกิจมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้พฒันากิจกรรมการควบคมุทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลยี วิวฒันาการสู่ความเป็นดิจิตลั 

3.1  บริษัทก าหนดโครงสรา้งองคก์ร มอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหก้ับผูบ้ริหารตามสายงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยก
หนา้ที่ที่อาจเอือ้ใหเ้กิดการกระท าทุจริตออกจากกนั เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบ และคานอ านาจกนัได ้ใหก้ารบรหิาร
จดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดอ านาจการอนุมตัิตามแต่ละล าดบัขัน้อย่างชดัเจน ไวใ้น
คู่มืออ านาจด าเนินการ และมีการทบทวนเพื่อแกไ้ขอ านาจด าเนินการใหส้อดคลอ้ง ครอบคลมุธุรกิจของบรษิัท บรษิัทย่อย เป็น
ปัจจบุนั และสอดคลอ้งกบัภาวะธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

3.2  บริษัทก าหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบตัิงาน คู่มือการปฏิบตัิงาน ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ครอบคลมุการ
ด าเนินงานของบริษัท และก าหนดมาตรการควบคุมทัง้ระดบับริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ  ใหม้ีความเหมาะสมกับความ
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เส่ียงและลักษณะเฉพาะขององคก์ร ทั้งนีบ้ริษัทมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทในปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

3.3  บริษัททบทวน และปรบัปรุงแกไ้ขนโยบาย ท าใหง้านควบคมุภายในของบรษิัทรดักมุและเหมาะสมยิ่งขึน้ โดย
ไม่ท าใหก้ารด าเนินการขาดประสิทธิภาพ และความคล่องตวั เช่น นโยบายการใหเ้งินกูย้ืมระหว่างกนั นโยบายการค า้ประกนั
วงเงินสินเชื่อ นโยบายการตดัสินใจการลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์นโยบายรายการระหว่างกนั  นโยบายบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร นโยบายและระเบียบวิธีการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

3.4  ทบทวนระเบียบ คู่มือการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นปัจจบุนัและสอดคลอ้งกับภาวะธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 
และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั (COVID-19) เช่น การใชล้ายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส ์(E-Signature 
DocuSign) ส าหรบัสญัญาบางประเภท แนวปฏิบตัิวิธีการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศหลกัเกณฑย์บุ 
ยา้ย และยกเลิกยูนิตขาย การควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี (OPEX) การควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ
ลงทนุ (Project) กระบวนการและผูอ้นมุตัิการเปล่ียนแปลงงานก่อสรา้ง (VO Design Change VE) เป็นตน้ 

3.5  บริษัทไดจ้ัดท านโยบายรายการระหว่างกัน เพื่อให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมั่นใจว่าการท า
รายการระหว่างกันทุกรายการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ถู กตอ้ง 
ครบถว้น เป็นไปตามหลกัการและเหตผุล รวมทัง้ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูไวอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น ภายใตพ้ระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดย
รวบรวมขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่ บุคคลที่เก่ียวขอ้งไว ้เพื่อใชใ้นการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกัน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานทุกไตรมาส ซึ่งการท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักล่าวกบับรษิัทตอ้งน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ และ
ความเหมาะสมทางดา้นราคาตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length)  (ตามมลูค่าของ
รายการท่ีระบใุนประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั) 

3.6  บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทการร่วมคา้ ตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและ
บรษิัทรว่ม โดยก าหนดใหส่้งบคุคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทเขา้ไปท าหนา้ที่เป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทยอ่ย และ/หรือบรษิัทรว่ม 
โดยผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บริหาร มีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล ติดตามการด าเนินงานดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และทบทวน ปรบัปรุงนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทยอ่ย และบรษิัทรว่ม 
ใหเ้ป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลูและสนบัสนุนใหม้ีการพฒันาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารตดัสินใจอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั มีคุณภาพ ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจที่มีการขยายตวัและเปล่ียนแปลง สามารถใชข้อ้มลูจากการปฏิบตัิงานรว่มกนัจากแหล่งเดียวเพื่อการตดัสินใจ
ที่รวดเรว็ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในยคุดิจิทลั (Digital Technology) ดงันี ้

4.1  บริษัทรวบรวมข้อมูลเป็นระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)  เป็นแหล่งเดียว (Single Source)  เช่น 
ระบบปฏิบัติการดา้นบญัชี (SAP) การบริหารระบบปฏิบัติการดา้นลูกคา้สมัพันธ์ (CRM-RE) การบริหารจดัการงานดา้นการ
ขายและการตลาด (Salesforce) การบริการแจง้ซ่อมหอ้งชุดส าหรบัลกูคา้ (Kwanjai) ระบบปฏิบตัิการดา้นการบริหารงานนิติ
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บุคคล (iprop) การบริหารการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใหก้ับเอเจนซี่ (Commission Agency) การบริหารการก่อสรา้ง (Pro-core) 
และ การตรวจสอบหอ้งพรอ้มขาย (Blue unit) (ATA) และมีการจดัท า BI Platform ดา้นบญัชีและการเงิน เพื่อวิเคราะห ์จดัท า
รายงาน และน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

4.2  จัดท ารายงานเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะหแ์ละตัดสินใจในการด าเนินงาน โดยใชโ้ปรแกรม Business 
Intelligence ชื่อว่า Power BI และ Excel Analysis  ที่ใชเ้พื่อวิเคราะหข์อ้มลู และท ารายงานสรุปผล และจดัท าสรุปภาพรวม
ของขอ้มลูทางธุรกิจในหลายมิติ (Dashboard) เพื่อสะทอ้นผลการด าเนินงาน และสนบัสนุนทางเลือกในการตดัสินใจและช่วย
ในการวางแผนทางธุรกิจ 

4.3  บริษัทจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งขอ้มลูอา้งอิงที่น ามาใชน้ัน้เป็นขอ้มลูที่ไดร้บัการตรวจสอบโดยฝ่ายงานที่รบัผิดชอบและที่เก่ียวขอ้งก่อนส่งขอ้มลู
ออกภายนอก ส่วนขอ้มลูภายนอกอา้งอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได ้และขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการด าเนินงานมาจากพืน้ฐานการเก็บ
หรือวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดม้าตรฐาน 

4.4  บริษัทจัดใหม้ีกระบวนการในการส่ือสารขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในที่เหมาะสมในหลากหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่  

1. บรษิัทก าหนดใหห้น่วยงาน HR Communication ด าเนินการส่ือสารขอ้มลูภายในองคก์รผ่านชอ่งทาง ไดแ้ก ่
อินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เฟซบุ๊ก (Facebook at Work) และการจัด Ananda Chanel เพื่อ
สนบัสนนุการบรหิารงานองคก์รที่สนบัสนนุการควบคมุภายใน  

2. บริษัทมีหน่วยงาน Corporate PR and Internal Communication ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบาย 
แผนงาน ผลการด าเนินงาน ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์รไดร้บัทราบ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถูกตอ้ง
ตรงกัน และทันต่อสถานการณ์ โดยช่องทางในการส่ือสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Email), เฟซบุ๊ก (Ananda 
Workplace) การจดักิจกรรมต่างๆ และการจดัท าส่ือ วีดิทศัน ์(VDO) รายการ Ananda Chanel รายการ Ananda in the news 

3. บรษิัทจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relation) เพื่อส่ือสารและจดัสมัมนาใหแ้ก่นกัลงทนุ หรือ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท มีการจดัท าเว็บไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท เช่น 
ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์ขอ้มลูตราสารหนี ้ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้ ขอ้มลูนกัวิเคราะห ์ศูนยข์่าวสาร และ ติดต่อ
นกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

4.5  บรษิัทก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานในการแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ (whistle-
blower hotline) โดยบริษัทไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
ขอให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อ  านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
โดยตรงผ่านช่องทาง Intranet ที่ส่ง Email ไดโ้ดยตรงหรือโทรศพัท ์นอกจากนีบ้ริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  และบรษิัทมีช่องท างานการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อเผยแพรข่อ้มลูกบับคุคลภายนอก 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ สามารถรบัขอ้มลูของบรษิัทอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา เพียงพอต่อการตดัสินใจ ซึ่งผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องรอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th และ Call Center 02-
0562222 

4.6  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผูบ้ริหารและผูท้ี่มีส่วนรบัผิดชอบ
จะตอ้งจัดเตรียมขอ้มูลที่ส  าคัญต่าง ๆ และน าเสนอทางเลือกวิเคราะหข์อ้ดี  ขอ้เสียและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อบริษัท โดย
ก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบญัชีและการเงินเป็นศนูยต์ดิต่อซึง่รบัผิดชอบในการประสานงานเรื่องการขอขอ้มลู
จากผูส้อบบัญชี  เลขานุการบริษัท เป็นผูป้ระสานงานเรื่องขอ้มลูระหว่างกรรมการบริษัทกับภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
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บริษัทจะไดร้บัหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชมุที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม โดยที่
ผูบ้ริหารตลอดจนผูท้ี่มีส่วนรบัผิดชอบจะเขา้ร่วมการประชมุเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ 
โดยเลขานกุารบรษิัท จะเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะประกอบดว้ยรายละเอียดที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา
ความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 

ส่วนที ่5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าการด าเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรกัษาทรพัยสิ์น การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้เปลือง หรือการทุจริต ดา้นความเชื่อ ถือไดข้องรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน และดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตัิของ
ฝ่ายบรหิาร บรษิัทจึงก าหนดกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและ
ติดตามโดยหวัหนา้งานและผูบ้ริหารของสายงาน รวมทัง้ มีการประชุมผูบ้ริหาร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ ดงันี ้

5.1 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จดัประชุม Management Committee , Management 
Weekly Meeting, Accounting/Finance Weekly Meeting เพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ ก ากับควบคุม ติดตาม ความกา้วหนา้
ของงาน แกไ้ขปัญหา (ถา้มี) ท าใหผู้บ้รหิารทกุระดบัมีขอ้มลูเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน และการตดัสินใจ 

5.2 ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัทราบอย่าง
นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

5.3 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี  2563 บริษัทคัดเลือก บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ท าหนา้ที่ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและสอบทานระบบการควบคุมภายในทางดา้นบญัชีและการเงิน เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดใ้ห้ข้อสังเกตเก่ียวกับการควบคุมทั่วไปดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ขอ้สงัเกตของบริษัทย่อย โดยส านกัตรวจสอบภายในไดต้ิดตามขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี และรายงานผลการตรวจติดตามให้
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

5.4 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีระบบการประเมินผล และติดตาม ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความ
เส่ียงที่ครอบคลมุทุกดา้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบตัิตาม กฎหมาย /กฎระเบียบ และการดูแลทรพัยสิ์น และเรื่อง
ทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนยัส าคญั เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบ การควบคมุภายในยงัคงด าเนินไปอย่างครบถว้น
เหมาะสมตามที่ก าหนดไวแ้ละสามารถจดัการกบัความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงอย่างทนั ท่วงทีในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 เมื่อพบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระส าคัญ บริษัทจัดใหม้ีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างทนัท่วงที ภายในระยะเวลาอนัสมควร โดยมอบหมายใหส้ านกัตรวจสอบ
ภายใน เป็นผูก้  ากบัดแูล ติดตามใหเ้ป็นไปตามมติและความเห็น ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ การรายงาน
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ หรือเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา มีมติต่อไป 
 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2554 ไดแ้ต่งตัง้นายชชัวาลย ์อุปนิ เป็นผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบ
ภายใน เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีประสบการณใ์นงานตรวจสอบภายใน การพฒันาระบบ การบริหารงานที่ดี เป็นระยะเวลา 15 ปี มี



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ความรูใ้นการปฏิบตัิงานของบริษัท หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเส่ียง และมีความรูใ้นระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความเขา้ใจในการตรวจสอบ ขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ในระดบัธุรกิจและใน
ภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ 
ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านักตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 



 
 

บริษัท อนนัดาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ซึ่งรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป และรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่าง
ยตุิธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกจิการคา้ ( Fair and at arms’ length basis ) และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหวา่งบรษิัท บรษิัทย่อย กบัและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

(1)   รายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคล 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 
1.  บริษัท กรีนวลัเล่ พรอพเพอรต์ีส้ ์จ ากดั 
เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยที่กลุ่มเรืองกฤตยาถือหุ้นรวมกันร้อยละ 
22.84  และมีอ านาจควบคมุในบริษัท กรีนวลัเล่ 
พรอพเพอรต์ีส้ ์จ ากดั  
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการถกูฟ้องลม้ละลาย 

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

2,146,195.07 2,146,195.07 
 

 

 

 

2,146,195.07 รายการดังกล่าวเป็นรายการลูกหนี ้เงินทดรองจ่าย  ที่เกิดขึน้ในปี 2547 เป็น
รายการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรายการซ่อมแซมบา้นของลกูบา้นในโครงการของบริษัท 
กรีนวัลเล่ พรอพเพอรต์ีส้ ์ จ ากัด ซึ่งเป็นรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน  
 
ปัจจบุนัยงัคงอยู่ระหว่างรอค าสั่งจากพนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์
ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 
2.บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จ ากดั 
เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งผูมี้อ านาจควบคมุของ บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  
จ ากัด  เป็นญาติสนิทของนายชานนท์ เรือง
กฤตยา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

135,000.00 - - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
เป็นรายการเกี่ยวกับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ส าหรบัคนงานในโครงการก่อสรา้ง 
ซึ่งรายการนีเ้ป็นรายการขนาดเล็ก อนุมตัิโดยฝ่ายจัดการ โดยที่ราคาเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้ทั่วไป โดยใชร้าคาตลาด ที่บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จ ากดั ขายใหก้บั
บคุคลภายนอก  
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  

3. บริษัท มาดโูร จ ากดั 
เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งผูมี้อ านาจควบคมุของ บริษัท มาดโูร จ ากดั 
เป็นญาตสินิทของนายชานนท ์ เรืองกฤตยา ซึ่ง
เป็นกรรมการของบริษัท 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ที่ดิน 554,995,606.00 - - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ เกี่ยวกับค่าซือ้
ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ซึ่งการซือ้ที่ดิน
เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป ที่ขายใหก้บับคุคลภายนอก โดยใชว้ิธีการประมูล
ราคา ทัง้นีบ้ริษัทไดใ้ชร้าคาประเมินราคาที่ดิน จากผูป้ระเมินอิสระที่ไดร้บัการรบัรอง
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(กลต.)  ประกอบการเสนอราคาประมลู 
 ซึ่งรายการนีเ้ป็นรายการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายจัดการที่อนมุตัิได ้โดยที่
รายการนีไ้ดร้บัการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

4. บริษัท ทอสกาน่า วลัเล่ อาคิเทค จ ากดั  
เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้ใหญข่อง
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งผูมี้อ านาจควบคมุของ บริษัท ทอสกาน่า 
วลัเล่ อาคิเทค จ ากดั 
เป็นญาตสินิทของนายชานนท ์ เรืองกฤตยา ซึ่ง
เป็นกรรมการของบริษัท 
 

ค่าใชจ้่าย 
จดัท าค่าออกแบบ ผงัที่ดิน

โครงการ 

300,000.00 - - รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกนั ประเภทรายการสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติ 
เกี่ยวกับค่าออกแบบผังที่ดิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท  ซึ่งรายการนีเ้ป็นรายการ
ขนาดเล็ก อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ โดยที่ราคาที่ซือ้เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป   
 
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 
5. บริษัท ทอสกาน่า วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั 
เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้ใหญข่อง
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งผูมี้อ านาจควบคมุของ บริษัท ทอสกาน่า 
วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั เป็นญาติสนทิของนาย
ชานนท ์เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

หนีส้ิน 
ค่าเลีย้งรบัรองกลุ่มนกัลงทนุ 

44,550.00 - - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
เกี่ยวกับค่าเลีย้งรับรองกลุ่มนักลงทุน ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก อนุมัติโดยฝ่าย
จัดการ ซึ่งรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป โดยใชร้าคาตลาด ที่บริษัท ทอ
สกาน่า วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั ขายใหก้บับคุคลภายนอก 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  
 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าเลีย้งรบัรองกลุ่มนกัลงทนุ 

41,635.51 - - 

 
(2)   รายการระหว่างกันกับบริษัท เฮลิกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัทและบุคคลดังต่อไปนี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  
และมีความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) การก าหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล 

ของการเข้าท ารายการ ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 
1.นายชานนท ์เรืองกฤตยา 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท 
อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 

เงินประกนัผลงาน 1,015,384.00 1,015,384.00 1,261,992.10 รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติซึ่งเป็นรายการค่า
ก่อสรา้งอาคาร ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก อนุมตัิโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งรายการเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสญัญาและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป 
 
ปัจจบุนัในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  
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12.2 รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทไดร้ะมดัระวงัและทราบถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจเกิดขึน้ โดยไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 
เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ ( Fair and at arms’ length basis) ทั้งนี ้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่ามีเรื่องใดที่กรรมการท่านใดเขา้ข่ายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะไม่อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ  
นอกจากนัน้บรษิัทยงัไดก้ าหนดมาตรการที่จ  าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบตัิดงันี ้ 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดส่้วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ 
โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในรายการดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกับราคาตลาด และราคาที่ใชส้  าหรบัรายการดงักล่าวตอ้งประเมินไดแ้ละเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ 
ราคาส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท า รายการระหว่างกันดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผย
รายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี  
 
นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในกรณีที่มีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกนัซึ่ง
ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบรษิัท  
นอกจากนี ้หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้  บริษัทจะจดัใหม้ีบุคคลที่มีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรูค้วามช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใชป้ระกอบการตดัสินของคณะกรรมการ  หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ีความมั่นใจ
ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทหรือผูถื้อหุน้ของบรษิัท แต่เป็นการท ารายการท่ีไดค้  านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุราย 
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หนา้ 108  แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 

 

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เขา้ท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่ธุรกรรมเหล่านัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ปกติใน
ลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และรายชื่อบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นประจ าทกุไตรมาส  
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ส่วนที ่3  
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

โดยนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 5872 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้
แสดงความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
บริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

โดยนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5872  จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้
แสดงความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
บริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

▪ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

โดยนางสาวพิมใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4521  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้
แสดงความเห็นโดยสรุป ดงันี ้

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
บริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 
ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 625 3 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรพัย์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,186.85 7.36 4,028.30 8.26 4,713.91 11.34 
เงินลงทนุชั่วคราว 0.00 0.00 2,287.59 4.69 200.25 0.48 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 376.44 0.87 914.92 1.88 772.70 1.86 
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 19,828.72 45.80 20,411.00 41.83 17,350.69 41.73 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ที่ดินโครงการและตน้ทนุที่เกี่ยวขอ้ง 574.00 1.33 20.00 0.04 331.70 0.80 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,380.95 7.81 3,740.81 7.67 4,634.04 11.14 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 27,346.95 63.16 31,402.62 64.36 28,003.29 67.35 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 77.13 0.18 198.29 0.41 268.43 0.65 
เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ 9,233.74 21.33 10,161.00 20.82 8,297.12 19.96 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบีย้คา้งรบัจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4,081.35 9.43 3,970.17 8.14 2,605.78 6.27 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 363.45 0.84 575.85 1.18 464.49 1.12 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  282.68 0.65 979.12 2.01 684.01 1.64 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 378.02 0.87 447.17 0.92 287.87 0.69 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 335.95 0.78 - - 717.99 1.73 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1,198.89 2.77 1,060.56 2.17 244.16 0.59 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 15,951.21 36.84 17,392.16 35.64 13,569.85 32.65 

รวมสนิทรพัย์ 43,298.16 100.00 48,794.78 100.00 41,573.14 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้ือหุน้       
หนีส้ินหมนุเวียน       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,859.53 13.53 6,262.83 12.84 5,671.75 13.64 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,036.57 2.39 1,520.74 3.12 1,736.20 4.18 
เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 1,862.21 4.30 1,991.09 4.08 805.74 1.94 
หุน้กูร้ะยะสัน้และหุน้กูร้ะยะยาวสว่นทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปี 

5,401.10 12.47 5,997.05 12.29 1,497.93 3.60 

เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,458.63 3.37 754.31 1.55 411.99 0.99 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 715.36 1.65 684.09 1.40 2,480.94 5.97 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 16,333.41 37.72 17,210.11 35.27 12,604.55 30.32 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวสทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,183.71 2.73 1,133.00 2.32 831.80 2.00 
หุน้กูร้ะยะยาว 7,542.56 17.42 11,761.24 24.10 9,982.07 24.01 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 803.04 1.85 216.46 0.44 165.74 0.40 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 9,529.31 22.01 13,110.70 26.87 10,979.61 26.41 

รวมหนีส้นิ 25,862.72 59.73 30,320.80 62.14 23,584.16 56.73 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 333.30 0.77 333.30 0.68 333.30 0.80 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 5,110.37 11.80 5,120.08 10.49 5,130.09 12.34 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิมีลกัษณะคลา้ยทนุ 6,000.00 13.86 6,000.00 12.30 5,000.00 12.03 
ก าไรสะสม  4,508.25 10.41 5,262.83 10.79 5,488.56 13.20 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุน้ (161.72) (0.37) (82.45) (0.17) 3.29 0.01 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 15,790.20 36.47 16,633.77 34.09 15,955.24 38.38 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 1,645.24 3.80 1,840.21 3.77 2,033.74 4.89 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 17,435.44 40.27 18,473.97 37.86 17,988.98 43.27 

รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 43,298.16 100.00 48,794.78 100.00 41,573.14 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้       

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 2,695.31 65.67 4,847.40 69.36 5,904.69 59.44 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,409.02 34.33 2,140.96 30.64 4,028.83 40.56 

รวมรายได ้ 4,104.33 100.00 6,988.36 100.00 9,933.52 100.00 

ตน้ทนุ       

ตน้ทนุการขายอสงัหาริมทรพัย ์ (2,198.19) (53.56) (3,607.5
4) 

(51.62) (4,260.85) (42.89) 

ตน้ทนุการขายและบริการ (667.89) (16.27) (1,029.8
8) 

(14.74) (2,688.85) (27.07) 

รวมตน้ทนุ (2,866.07) (69.83) (4,637.4
2) 

(66.36) (6,949.70) (69.96) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร (1,781.84) (43.41) (2,434.90) (34.84) (3,085.48) (33.53) 

รายไดอ่ื้น  1,138.87 27.75 722.90 10.34 621.24 6.25 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,076.42 26.23 1,116.82 15.98 2,341.25 23.57 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 1,671.69 40.73 1,755.76 25.12 2,860.84 28.80 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (623.90) (15.20) (588.44) (8.42) (368.31) (3.71) 

ก าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได ้ 1,047.79 25.53 1,167.32 16.70 2,492.53 25.09 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (72.36) (1.76) 42.03 0.60 (95.01) 
 

(0.96) 

ก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 975.43 23.77 1,209.35 17.31 2,397.52 24.14 

ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิกสทุธิจาก
ภาษีเงินได ้

(1,022.14) (24.90) (356.55) (5.10) N/A N/A 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (46.71) (1.14) 852.81 12.20 N/A N/A 

 

งบกระแสเงินสดรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน (ลา้นบาท) (253.4) (7,384.1) (7,559.79) 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (ลา้นบาท) 5,614.2 (1,670.3) 164.49 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ลา้นบาท) (6,199.6) 8,368.8 10,045.81 

เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (ล้านบาท) (841.4) (685.6) 2,650.51 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ข้อมูล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
สินทรพัยร์วม 43,298.16 48,794.78 41,573.15 
หนีสิ้นรวม 25,862.72 30,320.80 23,584.16 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 17,435.44 18,473.97 17,988.98 
รายไดร้วม 5,243.19 9,203.40 10,554.77 
ตน้ทนุรวม 2,866.07 6,255.70 6,949.70 
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ข้อมูล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (206.58) 704.66 2,419.43 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.22 0.42 0.45 
อตัราก าไรสทุธิ (%) (3.94) 7.66 22.92 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) (Debt to 
Equity ratio) 

1.48 1.64 1.31 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ (เท่า) (Net Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) 

1.08 1.06 0.70 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) (Current ratio) 1.67 1.82 2.22 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ปี 2563  ปี 2562  เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้             
  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,695.3 51.4 4,847.4 62.9 (2,152.1) (44.4) 
  รายไดจ้ากการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ 1,237.7 23.6 1,879.8 24.4 (642.0) (34.2) 
  รายไดอ้ื่น 1,310.2 25.0 984.1 12.8 326.1 33.1 
รวมรายได้ 5,243.2 100.0 7,711.3 100.0 (2,468.1) (32.0) 
ต้นทนุ       
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,198.2 41.9 3,607.5 46.8 (1,409.3) (39.1) 
ตน้ทนุการบรหิารโครงการและคา่นายหนา้ 556.7 10.6 804.8 10.4 (248.2) (30.8) 
ตน้ทนุอื่น 111.2 2.1 225.0 2.9 (113.8) (50.6) 

รวมต้นทนุ 2,866.1 54.7 4,637.4 60.1 (1,771.3) (38.2) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,781.8 34.0 2,434.9 31.6 (653.1) (26.8) 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 399.9 7.6 824.0 10.7 (424.1) (51.5) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,381.9 26.4 1,610.9 20.9 (229.0) (14.2) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 595.3 11.4 638.9 8.3 (43.7) (6.8) 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (623.9) (11.9) (588.4) (7.6) (35.5) N/A 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (72.4) (1.4) 42.0 0.5 (114.4) N/A 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,076.4 20.5 1,116.8 14.5 (40.4) (3.6) 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 975.4 18.6 1,209.4 15.7 (233.9) (19.3) 
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
สทุธิจากภาษีเงินได ้

(1,022.1) (19.5) (356.5) (4.6) (665.6) N/A 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (46.7) (0.9) 852.8 11.1 (899.5) N/A 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจ  ควบคมุของบรษิัทย่อย 

159.9 3.0 148.1 1.9 11.7 7.9 

ก าไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้
ของบริษทัฯ 

(206.6) (3.9) 704.7 9.1 (911.2) (129.3) 
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รายได้  

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมจ านวน 5,243.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เป็นจ านวน 2,468.1 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 32.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 2,152.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
44.4 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรพัย  ์ทั้งนีใ้น
ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ผ่านการร่วมทุนกิจการร่วมคา้ ซึ่งมีการรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ซึ่งแสดงในงบก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็ 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนรวมจ านวน 2,866.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,771.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 38.2 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการลดลงของรายไดร้วม โดยที่การลดลงของตน้ทุนขายนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของตน้ทุนการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 2,198.2 ลา้นบาท ลดลง 1,409.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 39.1 จากปีก่อนหนา้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมคี่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 1,781.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 653.1 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 26.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงจากคา่ใชจ้า่ยในการขายลดลงจากปีก่อน 424.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51.5 
อยู่ที่จ  านวน 399.9 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัค่าธรรมเนียมการโอน และการจดจ านองที่ลดลง และค่าใชจ้า่ยในการบรหิารลดลง
จากปีก่อน 229.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.2 อยู่ที่จ  านวน 1,381.9 ลา้นบาท จากการบรหิารตน้ทนุค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
และบรหิารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการควบคมุและลดค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร เนื่องมาจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีคา่ใชจ้า่ยทางการเงินเป็นจ านวน 623.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ 35.5 ลา้นบาท 
ที่ 588.4 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.08 เท่า ใกลเ้คียงกบัท่ีบรษิัทมีเปา้หมายระยะยาวในการคงอตัราส่วนทางการเงิน
ดงักล่าวอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในปี 2563 มีจ านวน 1,076.4 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้เป็นจ านวน 40.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.6 ทัง้นีปี้ 2563 ไดม้ีการเริ่มโอนโครงการคอนโดมเินยีมสรา้งเสรจ็ใหม่ 7 โครงการ 
คือ โครงการเอลลิโอ เดล เนสท ์โครงการไอดีโอ ควิ วคิตอรี่ โครงการแอชตนั อโศก-พระราม 9 โครงการไอดีโอ ควิ สขุมุวิท 36 
โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสตพ์อยท ์โครงการไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร และโครงการเอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ 

ก าไรสุทธิ 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงานในธุรกิจหลกัหรือการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เป็นจ านวน 975.4 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 233.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
ขณะที่มีขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจใหบ้รกิารก่อสรา้ง เป็นจ านวน 1,022.1 ลา้นบาท 
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โดยบรษิัทมีนโยบายในการลดสดัส่วนธุรกิจที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกั (Non-core) และมุง่เนน้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของธุรกิจหลกั ส่งผลใหม้ีขาดทนุที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นจ านวน 206.6 ลา้นบาท  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์
ณ 31 ธันวาคม 2563  สินทรพัยร์วมของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ากบั 43,298.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 5,496.6 ลา้น
บาท ที่มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 48,794.8 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 11.3 ทั้งนี ้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่
ส  าคญัมีดงันี ้

▪ เงนิลงทนุชั่วคราว 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินลงทนุชั่วคราว ลดลงจ านวน 2,287.6 ลา้นบาท จากเงินลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนีไ้ดค้รบ
ก าหนดไถ่ถอน 

▪ ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายรบัรูร้ายไดก้ารขายอสงัหาริมทรพัยเ์มื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัลกูคา้ ส าหรบัเงินจอง เงิน
มดัจ า และเงินท าสญัญา จะไม่เขา้เกณฑร์บัรูเ้ป็นรายไดแ้ละจะถกูบนัทึกเป็นเงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่มี
ลกูหนีก้ารคา้จากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายไดจ้ากการ
บรหิารโครงการของบรษิัท ซึ่งเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกั 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเท่ากับ 376.4 ลา้นบาท ลดลง 538.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 58.9
จากปี 2562 

▪ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดขึ ้นก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบรษิัทย่อย และจะถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์น
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เมื่อมกีารโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ือ้ ณ 31 ธันวาคม 2563 ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิเทา่กบั 
19,828.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.8 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 582.3 ลา้น
บาท ที่มีตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 20,411.0 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ 2.9 

▪ เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ตัง้แต่ปี 2556 บรษิัทไดเ้ขา้รว่มทนุและลงนามในสญัญารว่มทนุ (Joint Venture Agreement) กบั SEAI5 และบรษิัท มิตซยุ 
ฟโูดซงั เอเซีย ไทยแลนด ์จ ากดั (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มของบรษิัท มิตซุย ฟโูดซงั 
จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมรว่มกนั  

ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีเงินทนุในการรว่มคา้รวม 30 โครงการ ลดลง 3 โครงการจากปี 2562 โดยมีรายละอียด ดงันี ้
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บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 
วิธีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั แอชตนั อโศก 539.7 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชดิลม จ ากดั ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบรุ ี 226.5 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั ไอดีโอ โอทู 350.1 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากดั แอชตนั สีลม 447.6 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด ์อินเตอรเ์ชนจ ์ 212.2 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากดั ไอดีโอ  ท่าพระ อินเตอรเ์ชนจ ์ 238.1 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จ ากดั ไอดีโอ โมบิ อโศก 328.7 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ไอดีโอ  โมบิ สขุมุวิท 66 293.0 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั แอชตนั อโศก-พระราม 9 535.5 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ จ ากดั ไอดีโอ คิว วิคตอรี ่ 394.5 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ทจู ากดั เอลลิโอ เดล เนสท ์ 448.4 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 315.6 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ไอดีโอ พระราม 9 ตดัใหม ่ 330.9 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั เอลลิโอ เดล มอสส ์พหลโยธิน 34 553.3 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ รางน า้ 380.8 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูจ ากดั ไอดีโอ พระราม 9-อโศก 481.0 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ 354.5 
บรษิัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสตพ์อยท ์ 153.1 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั เอลลิโอ สาทร – วฒุากาศ 268.2 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั ไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร 181.8 
บรษิัท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั 
จ ากดั 

โครงการในอนาคต 
329.6 

บรษิัท เอเอ็มเอช รชัดา จ ากดั Somerset Rama 9 93.8 
บรษิัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั Ascott Embassy Sathorn 198.3 
บรษิัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั Ascott Thonglor 165.3 
บรษิัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั Lyf Sukhumvit 8 39.9 
บรษิัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั ไอดีโอ จรญัฯ70-รเิวอรว์ิว 355.2 
บรษิัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั ไอดีโอ สขุมุวิท-พระราม 4 411.1 
บรษิัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั ไอดีโอ จฬุา-สามย่าน 439.2 
บรษิัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั Somerset Pattaya 166.9 
Ananda SU LTD ลงทนุในกิจการอื่นๆ 1.1 

รวม 9,233.7 
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หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 หนีสิ้นรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ากับ 25,862.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 4,458.1 ลา้น
บาท ท่ีมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 30,320.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.7 ทัง้นี ้รายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นที่ส  าคญัมี
ดงันี ้

▪ เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเท่ากับ 5,859.5 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 
403.3 ลา้นบาท ที่มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากับ 6,262.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.4 โดยส่วนใหญ่มาจาก
ลดลงจากการกูเ้งินระยะสัน้เพื่อสนบัสนนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

▪ หุ้นกู้ 
ณ  31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีหุน้กูร้ะยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 5,401.1 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 596.0 ลา้นบาท และมีหุน้กูร้ะยะยาว-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เท่ากับ 7,542.6 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 4,218.7 ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทไดม้ี
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกันครบก าหนดไถ่ถอน มลูค่ารวม 6,000 ลา้นบาท ขณะที่บริษัทมีการออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีประกัน มลูค่ารวม 1,169.9 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้กู ้จ านวน 423.3 ลา้นบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 4.00 ต่อปี และหุน้กู ้จ านวน 746.6 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 17,435.4 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.3 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้
รวม โดยส่วนของผูถื้อหุน้เลดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 1,038.5 หรือรอ้ยละ 5.6 

งบกระแสเงนิสด 

▪ กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงาน 

ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานเท่ากับ 253.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีเงินสด
สทุธิใชไ้ปเท่ากบั 7,384.1 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษิัทใชเ้งินส่วนใหญ่ในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ระหว่างการพฒันา  

▪ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ปี 2563 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 5,614.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีเงินสด
สทุธิใชไ้ปเท่ากบั 1,670.3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 

▪ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 6,199.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีเงิน
สดไดม้า 8,368.8 ลา้นบาท โดยมีรายการหลกัมาจากการช าระคืนหุน้กูร้ะยะยาวที่ครบก าหนดไถ่ถอน   

ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 3,186.9 ลา้นบาท  
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นโยบายการใหเ้ครดิตทางการคา้ (Credit Term) แบง่เป็น 2 กลุ่มประกอบดว้ย 

• กลุ่มลกูหนี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1) ลกูหนีก้ารคา้ (อสงัหารมิทรพัย)์ ไม่มีการใหเ้ครดิตทางการคา้ ซึง่เป็นไปตามสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์
2) ลกูหนีท้ั่วไป (เฉล่ียไม่เกิน 30 วนั) 

• กลุ่มเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีท้ั่วไป มีนโยบายเครดิตทางการคา้อยู่ในกรอบไมเ่กิน 45-60 วนั 
 

ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
บริษัทไดม้ีการประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ และผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 
และผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไดเ้ปิดเผยในหวัขอ้ปัจจยั
ความเส่ียงแลว้ 
  
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทไดส้อบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ลว้ ดว้ยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรบัรองว่ำ ข้อมูล
ดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้บรษิัท
ขอรบัรองว่ำ 
1. งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษิัท และบรษิัทย่อยแลว้  

2. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของบรษิัท
และบรษิัทย่อยอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว  

3. บรษิัทไดจ้ดัใหบ้รษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคุมดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบรษิัทไดแ้จง้
ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิ
ชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกันกบัท่ีบรษิัทไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ บรษิัทไดม้อบหมำย
ให ้นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกำล เป็นผูล้งลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้วทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ 
นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกำล ก ำกับไว ้บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำยธัญลกัษณ ์นนัทธ์นำวรสิร ิ กรรมกำร  
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

 
 

……………………………………… 

นำยเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

 
……………………………………… 

ผู้รับมอบอ านาจ   

 

นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกำล 
 

เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 

……………………………………… 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ    
                    โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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

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

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

University of Western Australia, 
Australia 

 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

2558-ปัจจบุนั 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท ไทย-เยอรมนัโปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
/  ผูผ้ลิตและจ าหนา่ยสแตนเลส 
บริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
/  ที่ปรกึษาการลงทนุและอสงัหาริมทรพัย ์
   บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
/  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี บริษัทไทย กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
1 กนัยายน 2558 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร    
ไม่มี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ 
ถือผ่านบริษัท เศรณี โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
จ านวน 1,202,400 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.04  

-  Directors Accreditation Program   
รุน่ที่ 5/2003 
 

โดยสถาบนัอ่ืน 
- Techsauce Global Summit 2019 
- Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 
- Digital Thailand Big Bang 2019 

 

2559 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 

 
2545 - ปัจจบุนั 
2527 - ปัจจบุนั 
2557 - 2558 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย 
นายกคณะกรรมการสภา 
ประธานคณะกรรมการก ากบัการด าเนนิงาน 
 และรองประธานสภา 
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์  
สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภา 
รฐัมนตรี  
 

 

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ ากดั / ประกนัชีวิต ประกนัภยั 
บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส ์จ ากดั /  ที่ปรกึษาการลงทนุ 
สภาความรว่มมือทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัความรว่มมือเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน า้โขง 
 
มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
กระทรวงพลงังาน  



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  62 ปี 
 
ประเภท    กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
12 พฤษภาคม 2554 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร   ไม่มี 
 
สดัสว่นการถือหุน้   ไม่มี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุน่ที่ 50/2006  

- Audit Committee Program รุน่ที่ 
31/2010 

- Directors Certification Program 
รุน่ที่ 144/2011 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุน่ที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุน่ที่ 35/2014 

 
โดยสถาบนัอ่ืน 
- Techsauce Global Summit 2019 
- Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 
- Sustainability in the digital age: 

Know quickly and Usage 
 

2558 - 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 ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
/  ธุรกิจคา้ปลีก จ าหน่ายเสือ้ผา้ และเครื่องใชใ้นบา้น 
บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
/ ผูน้  าเขา้ ผูส้่งออก ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  - The Impact of Financial กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 Reporting Standards : Financial 

Instruments 
- TFRS 16 : Lease 
- Transfer Pricing Act 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

2539 - ปัจจบุนั 
 

2532 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท ซี.อี.โอ. ไพรเ์วท คลบั จ ากดั 
/ บริการดา้นการจดัการ การบริหารทางการเงิน 
  บริษัท ซี.อี.โอ. ไพรเวท พารค์ จ ากดั 
/ ซือ้และการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพ่ือ  
  เป็นที่พกัอาศยั 
บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากดั 
/ ส านกังานกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร 
บริษัท บี.บราเดอรส์ จ ากดั   /  ส านกังานตรวจสอบบญัช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายนพพร เทพสิทธา - ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑิต  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

อาย ุ 67 ปี 
 

ประเภท  
กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
12 พฤษภาคม 2554 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ไม่มี 
 
สดัสว่นการถือหุน้   ไม่มี 

กิตติมศกัดิ์ สาขาการจดัการ            
โลจิส ติกสแ์ละโซ่อปุทาน 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- RISK MANAGEMENT PROGRAM 

FOR CORPORATE LEADERS 
(RCL 21/2020) 

- STRATEGIC BOARD MASTER 
CLASS (SBM9/2020) 

- BOARD NOMINATION AND 
COMPENSATION PROGRAM 
(BNCP 10/2020) 

- IT GOVERNANCE AND CYBER 
RESILIENCE PROGRAM (ITG 
15/2020) 

- Directors Certification Program 
รุน่ที่ 62/2005  

- Directors Accreditation Program 
รุน่ที่ 43/2005 
 

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 ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์ 

 
 
บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ วสัดกุ่อสรา้ง ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย      
บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
  / ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
บริษัท ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
  / ผูน้  าเขา้-ส่งออก ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์ 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 - Finance for Non- Finance กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 Directors Program รุน่ที่ 21/2005 

-  Audit Committee Program รุน่ที่ 
14/2006 

 
โดยสถาบนัอ่ืน 
- หลกัการก ากบัดแูลกิจการส าหรบั
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของ
รฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน 
สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ที่ 19 

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

-   Congko Business Dinner Talk 
2018 สถาบนัเทคโนโลยี             
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

-   AUDIT COMMITTEE 
EFFECTIVENESS SEMINAR               
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

 
 

2561 - ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 

ที่ปรกึษา  
 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

สภาผูส้่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
 
บริษัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากดั  (มหาชน)  
/ ธุรกิจการขนส่ง 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  59 ปี 
 
ประเภท    กรรมการอิสระ 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
12 พฤษภาคม 2554 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร   ไม่มี 
 
สดัสว่นการถือหุน้   ไม่มี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี การบญัชี   
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุน่ที่ 28/2004  

- Directors Certification Program    
รุน่ที่ 147/2011 

- Role of the Compensation 
Committee  รุน่ที่ 13/2011 

- Monitoring Fraud Risk 
Management รุน่ที่ 8/2012 

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

- Monitoring the Internal Audit 
Function รุน่ที่ 13/2012 

- Monitoring system of Internal 
    Control and Risk Management 
    รุน่ที่ 13/2012 

 
 

2558 - 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 ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
 / จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ใหบ้ริการคลงัสินคา้ ท่าเทียบเรือและ    
    ขนถ่ายสินคา้ 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/   พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ   
    อสงัหาริมทรพัย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 - Audit Committee Program กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 รุน่ที่ 41/2012 

- Anti-Corruption for Executive 
Program รุน่ที่ 13/2014 

- Role of the Chairman Program 
รุน่ที่ 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 

 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 

บริษัท มีนาทรานสปอรต์ จ ากดั (มหาชน) 
/ ธุรกิจการขนส่ง 
บริษัท เอลเทค พาวเวอร ์จ ากดั 
/ น าเขา้ จ าหน่าย และติดตัง้ อปุกรณอิ์เล็คโทรนิค และ
อปุกรณเ์ทคโนโลยีเกี่ยวกบัการโทรคมนาคม 

บริษัท ส านกังาน วรชัญไ์พศาล จ ากดั  
/ ส านกังานสอบบญัชี 
บริษัท เทคนอร ์จ ากดั 
/ น าเขา้ จ าหน่าย และติดตัง้ อปุกรณอิ์เล็คโทรนิค และ
อปุกรณเ์ทคโนโลยีเกี่ยวกบัการโทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 

 ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
5. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 45 ปี 

 University of Maryland, College Park,   
 สหรฐัอเมริกา  
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร ์
 University of Maryland, College Park,   
 สหรฐัอเมริกา  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
   (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 เม.ย. 63 - ปัจจบุนั 
 

 

กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
 

ประเภท   กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

ต าแหน่ง  กรรมการ 
 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
28 เมษายน 2563 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
 

สดัสว่นการถือหุน้ 
จ านวน 1,050,000 หุน้ คิดเป็น  
รอ้ยละ 0.032 และถือผ่านคู่สมรส
จ านวน 1,045,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
0.031 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย : -ไม่มี-  

2561 – ปัจจบุนั 
 

2548 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
  
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท เพรซิเดนท ์ดีเวนเจอร ์จ ากดั / การลงทนุ 
 
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จ ากดั / ผลิตสิ่งพิมพบ์รรจภุณัฑ ์
 

 

  

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6. นายชานนท ์เรืองกฤตยา - ปริญญาโท การเงินและการบญัช ี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

อาย ุ 47 ปี 

ประเภท  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
12 พฤษภาคม 2554 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร 
พี่ชายของ 
นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 
 
สดัสว่นการถือหุน้ 
จ านวน 1,049,182,205 หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 31.48 

ระหว่างประเทศ  London School 
of Economics, U.K. 

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

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program  
รุน่ที่ 23/2004  

โดยสถาบนัอ่ืน 
- Techsauce Global Summit 2019 
- Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 
- Digital Thailand Big Bang 2019 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ธ.ค.57 - ธ.ค.58 
 
 
 
 

มิ.ย. 57 - พ.ย.57 
 
 
 

2554 - มิ.ย. 57 
 

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

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  พ.ย.63-ปัจจบุนั 

 
 
 

ม.ค.63-ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

 
2551 – ปัจจบุนั 

 
2545 - ปัจจบุนั 

 
2544 - ปัจจบุนั 

 
2560 – 2563 
2551 – 2563 
 2560 - 2562 

 
 
 
 
 
 

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

บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอรท์ จ ากดั 
บริษัท นามิสเต ฮิลล ์รีสอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั  
บริษัท นิว บลมูนู วิลล่า จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ ์ จ ากดั / บริษัทโฮลดิง้ที่ลงทนุใน
ธุรกิจการเงิน 
บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 
บริษัท ดีเซมเบอร ์ซนั จ ากดั 
/ ซือ้ขายเรือ ใหเ้ช่าเรือ น าเที่ยวทางเรือ 
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน ์จ ากดั 
/ คา้ ออกแบบ เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เครื่องแต่งกาย 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอดีซี-เจวี19 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท พีระ อารท์ี คารท์ จ ากดั /  จ าหน่ายอะไหล่รถโกคารท์ 
 บริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี่ จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ เซอรว์ิส จ ากดั 
    / พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร 
บริษัท ดิจิทลั เวนเจอรส์ จ ากดั / ลงทนุในธุรกิจการเงิน 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 - 2562 
 

2560 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 

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

บริษัท สตราทีจิก พรอ็พเพอรต์ี ้อินเวสทเ์ตอรส์ จ ากดั 
    /   บริหารกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ 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-เจวี15 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี16 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี17 จ ากดั 
บริษัท เฮลิกซ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ทองหล่อ จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอเอช-เอสพีวี2 จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี3 จ ากดั 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี4 จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 
   /  ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี 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 พระรามเกา้ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ จ ากดั 
บริษัท เจวี - โค1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั  



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 

2557 - 2561 
 
 
 

2556 – 2561 
 
 

2554 - 2561 
 

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

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จ ากดั 
     / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์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 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั  /  รบัท าสื่อโฆษณา 
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั  

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั  

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
2553 - 2561 

 
 
 
 

2551 – 2561 
 
 

2550 - 2561 
 
 

2549 – 2561 
 

2548 - 2561 
 
 
 
 
 

2546 - 2560 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

 
บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 

/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่าออาคารขดุ 
บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด 

/ รบับริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบา้นจดัสรร 
 

บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทดอนโดมิเนียม   

 
บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั /  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถ 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 
บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั /  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถโกคารท์ 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/  ศนูยอ์อกก าลงักายแก่สมาชิก  และธรุกิจรา้นอาหาร 
 

บริษัท มาดโูร จ ากดั /  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ - ปริญญาโท การจดัการ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

อาย ุ 56 ปี 

ประเภท  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ต าแหน่ง 
กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program 
รุน่ที่ 85/2010 

  

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 

2554-ส.ค.58 

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานปฏิบตัิการเชิงพาณิชย ์

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์ 

 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยสถาบนัอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
12 พฤษภาคม 2554 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ไม่มี 
 
สดัสว่นการถือหุน้ 
จ านวน 4,658,800 หุน้ คิดเป็น           
รอ้ยละ 0.14 

- Techsauce Global Summit 2019 
- Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 
 
 
 
 

พ.ย.63-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.63-ปัจจบุนั 
 

พ.ค.63-ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 
บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี14 จ ากดั   
บริษัท เอดีซี-เจวี 29 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี 30 จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 
/ พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั 
/ รบัเหมาก่อสรา้งและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 
/ พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั /  ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท เอกซโ์พเนนเชียลวิสาหกิจเพื่อสงัคม  
  /ใหบ้ริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2560 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

 
 

2553 – ปัจจบุนั 
 

2544 – ปัจจบุนั 
 

2561-ม.ค.63 
 

2560-ม.ค.62 
 
 
 

2560-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอดีซี-เจวี15 จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท ์วนั จ ากดั 
บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 
บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

/ รบับริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบา้นจัดสรร 
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอเอช-เอสพีวี 5 จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร  จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ 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 เฮลิกซ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ทองหล่อ จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 

2559 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 
บริษัท แอชตนั สลีม จ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระรามเกา้ จ ากดั 
บริษัท ไอดิโอ คิว วิคตอรี่ จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี 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 พระรามเกา้ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ จ ากัด 
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 
 / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
     / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
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 ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

2557-2561 
 
 

2557-2561 
2554-2561 

 
 
 

2553-2561 
 
 
 

2549-2561 
2548-2561 

 
 

2547-2559 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 

/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั   /  รบัท าสื่อโฆษณา 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั  
    / รบัเหมาก่อสรา้งและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 

/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 

/ พฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทดอนโดมิเนียม   
บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 

/ ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่าอาคารชดุ 
บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั /  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถ 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/ ศนูยอ์อกก าลงักายแก่สมาชิก และธุรกิจรา้นอาหาร 
บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั / บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถโกคารท์ 
บริษัท มาดโูร จ ากดั /  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
 
 
 
 
 



                              บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 53 ปี 
 
ประเภท  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
               กรรมการบริหาร 
 

   (การตลาด, การเงิน)  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บญัชี  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ส.ค.63-ปัจจบุนั 
 
 

2548 - 2563 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์  
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
3 สิงหาคม 2563 

-  Directors Accreditation Program         
    (DAP) รุน่ที่ 1/2003 

กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
 
สดัสว่นการถือหุน้  -ไม่มี- 
  

-  Directors Certification Program         
(DCP) รุน่ที่ 56/2005 

-  Risk Management Program for 
   Corporate Leaders  
   (RCL รุน่ที่ 8/2017) 

 

พ.ย.63 - ปัจจบุนั 
 
 
ต.ค.63 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

 

บริษัท เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั  
บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จ ากดั  
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จ ากดั 
 / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 
บริษัท บา้นนิราวานา จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรร 
 บริษัท ภิรมยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 59 ปี 
 
ประเภท    กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
 
ต าแหน่ง   
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการลงทนุ 
  
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
21 กุมภาพนัธ ์2563 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร  ไม่มี 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 
(NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
-  Directors Certification Program 
รุน่ที่ 18/2002 

ก.พ. 63 - ปัจจบุนั
2561–ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการลงทนุ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
สดัสว่นการถือหุน้ 
จ านวน 2,427,000 หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 
 
 
 
 
 
 

 
 

ธ.ค. 63 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 63 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท เอดีซี-เจวี 19 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 
บริษัท เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 
บริษัท คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 
บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอรท์ จ ากดั 
บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จ ากดั 
บริษัท ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั 
บริษัท นามิสเต ฮิลล ์รีสอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั 
บริษัท นิว บลมูนู วิลล่า จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2562 – ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
 
บริษัท สไมลค์รีเอชนัสเ์ดนทลัคลินิก จ ากดั 
/ กิจกรรมทางทนัตกรรม 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 

/ สนบัสนนุธุรกิจปกต ิ
บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั  
/  ตวัแทนซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่าอาคารชดุ 

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากดั  
    / รบัเหมาก่อสรา้งและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
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 ชอ่งนนทรี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ 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 เตาปนู จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ 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 เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 
บริษัท  เจวี - โค 1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จ ากดั 
   /  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จ ากดั 
   /  พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทผสมผสาน 
บริษัท เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั / ที่ปรกึษาดา้นซอฟตแ์วร ์
บริษัท เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั / ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท เอกซโ์พเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
   /  ใหบ้ริการจดัประชมุ สมัมนาทางวิชาการ 
บริษัท เอเอ็มเอช รชัดา จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2561 – 2563 
 

2560 - 2563 
 
 

2561 – 2562 

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

บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 
บริษัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั 
    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทผสมผสาน 
บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 
บริษัทไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
บริษัท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั 
/ ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์
Ananda SU Ltd. / ลงทนุในกิจการอ่ืน 
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 
บริษัท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ ากดั 
    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท แอชตนั สลีม จ ากดั 
    / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั / บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถโกคารท์ 
บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั /  บริการใหเ้ช่าสนามแข่งรถ 
บริษัท แอชตนั สลีม จ ากดั 
บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอแพค บางจาก  
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 

 



                              บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

  

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา - ปริญญาตรี  Hospitality 
Administration, Boston 
University, U.S.A. 
 

ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- Directors Accreditation Program 
   รุน่ที่ 85/2010    
โดยสถาบนัอ่ืน 

- Techsauce Global Summit 2019 
- Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 
 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 39 ปี 
 
ประเภท  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
ต าแหน่ง                                      
กรรมการ 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 

 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ประจ าส านกังานเจา้หนา้ที่บริหาร  

บริษัท อนนัดา  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์ 

 

กรรมการบริหาร กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
9 กมุภาพนัธ ์2550 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
นอ้งสาวของนายชานนท ์เรืองกฤตยา 
 
สดัสว่นการถือหุน้ 
จ านวน 165,650,100 หุน้ คิดเป็น               
รอ้ยละ 4.97 

2562 – ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จ ากดั 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
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 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอแพค 1 จ ากดั 
บริษัท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั 
  / ลงทนุในอสงัหาริมทรพัยอ่ื์น 
บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 
     / ลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์



  บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559-ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

2562 – 2563 

2561 – 2563 

2561 – 2562 

2560 – 2562 

2559-2562 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

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

บริษัท เจวี-โค1 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี-เจวี7 จ ากดั 
    / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จ ากดั 
บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
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 พระรามเกา้ 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 เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี 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 ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2558-2562 

2557-2562 

2553-2562 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรรมการ 
กรรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ 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 อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 
   /  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

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 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

/  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

/ บริหารนิติบคุคล 

__________________________________



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. ดร.ชยัยทุธ ชณุหะชา - ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ  45  ปี 
 
ต าแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการเงิน 
ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
  
 
สดัสว่นการถือหุน้  - ไม่มี - 
  

ธุรกิจระหว่างประเทศ) University of 
Sarasota, Florida, USA 

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

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
(การบญัชี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
ประวตัิการอบรม 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 28 
- Emerging Leadership Program, USA 
 
การพฒันาความรูต้่อเนื่องทางบญัชี 
- The CFO’s role in stakeholder 

communications – 3 ชั่วโมง 
- TLCA CFO Professional Development           

Program – 2 ชั่วโมง 
- TFRS ใหมท่ี่ตอ้งรู ้
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์– 
 6 ชั่วโมง 
 

ก.ค. 61–ปัจจบุนั 
 
 

2560 - มิ.ย. 61 
 

2554 – 2560 

ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการเงิน 
 
 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบ่ริหาร  
บริหารการขายและเพ่ิมมลูค่าธุรกิจลกูคา้เอสเอ็มอี 
ผูอ้  านวยการอาวโุสสายงานวางแผนการเงินและ
บริหารผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
/ สถาบนัการเงิน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
/ สถาบนัการเงิน 
 

  กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
   -ไม่มี- 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นายวิภาคส ์ตระการรงัส ี - MSIS  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 50 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานเทคโนโลยี     
 

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

ต.ค.62–ปัจจบุนั 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานเทคโนโลยี     
 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
 
 
สดัสว่นการถือหุน้  - ไม่มี- 

 
 

2563-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
/ รบับริหารโครงการแก่นิติบคุคลอาคารชดุและบา้นจัดสรร 

บริษัท  9 ฟอรเ์วิรด์ จ ำกดั / คำ้ปลีก 
 

 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13. นายจรญั เกษร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 59 ปี 
 
ต าแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ  
Strategic Property Management 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

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

กรรมการผูจ้ดัการ  
Strategic Property Management 
 
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 
 

 บริษัทไทย (IOD) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
 
สดัสว่นการถือหุน้  - ไม่มี - 
 

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

โดยสถาบนัอ่ืน 
-  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู                                    
   “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม”รุน่ที่ 2/2013 
-  CEFE Train the Trainer  
    กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม / GTZ   
 
 
 
 
 
 

2557-2561 
2558-2561 
2549-2561 

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
บริษัท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จ ากดั 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

14. นายวฒิุธิภทัร ์สรุเชษฐคมสนั - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 53 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ฝ่ายบญัช ี

  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
      -ไม่มี- 

2548 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี 
 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
 

(ผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี) 
 

 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
 
 
สดัสว่นการถือหุน้   -ไม่มี- 
  

การพฒันาความรูต้่อเนื่องทางบญัชี 
- อบรมประเด็นเกี่ยวกบัมาตรฐาน

การบญัชี ภาษีอากร และ
กฎหมายภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
เป็นจ านวนรวม 50 ชั่วโมง  

2561-ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2548-2563 
2546-2563 
  
 

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 วิคตอรี่ จ ากดั 
บริษัท แอชตนั สีลม จ ากดั 
บริษัท บล ูเด็ค จ ากดั 
บริษัท พีระ คารท์ จ ากดั 
บริษัท พีระ เซอรก์ิต วนั จ ากดั 
  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

ชื่อ-นามสกลุ / อายุ / ประเภท / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ / ความสมัพนัธ ์

คณุวฒิุทางการศกึษา 
/ ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15. นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล - ปริญญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
อาย ุ 54 ปี 
 
ต าแหน่ง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 
 
 
สดัสว่นการถือหุน้  -ไม่มี- 
  

  สาขาการก ากบัดแูลกิจการ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  
(หลกัสตูรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

- 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 
 
 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 
 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 
ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากบัดแูล 
การปฎิบตัิ 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหารโครงการ 
   อสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
/ ปิโตรเคมี  

  กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
   - ไม่มี -  

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
    

 
 

ชื่อบริษทั 
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1. บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากดั      

หมายเหต ุ 1.        = กรรมการ        +  =  กรรมการบรหิาร        ᴏ  = ผูบ้ริหาร 

บรษิัทย่อย หมายถงึ บรษิัทย่อยที่มีนยัส าคญัที่มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมของงบก าไรขาดทนุรวม 
 

  



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

   
 

เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน
ของบริษทั (Compliance) 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ : นายชชัวาลย ์ อปุนิ 
ต าแหน่ง   :  ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

ประวัติการท างาน และการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวขอ้ง    

ประวตัิการท างาน 

บรษิัท ชารป์ไทย จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ  :  ผูจ้  าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ต าแหน่งงาน   :  ผูจ้ดัการพฒันาระบบ 

บรษิัท บรษิัท ไลฟ์ อินคอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  :  บรกิารผลิตรายการบนัเทงิส าหรบัโทรทศันร์ะบบบอกรบัสมาชิกและส่ือโฆษณา 
ต าแหน่งงาน   :  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

บรษิัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท อจีีวี เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ  :  บรกิาร โรงภาพยนตร ์โบวล่ิ์ง ส่ือโฆษณา และเช่าพืน้ท่ี 
ต าแหน่งงาน   :  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ 

บรษิัท สรุพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)     
ประเภทธุรกิจ  : อสุาหกรรมการผลิตอาหาร ส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ 
ต าแหน่งงาน   :  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและประกนัคณุภาพ / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

การฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน 

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

 

 

 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 

   
 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 

ชื่อ : นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง 
ต าแหน่ง   :  กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ สายงานการลงทนุ และรกัษาการหวัหนา้งานก ากบัดแูลการ 
                                          ปฏิบตัิงาน 
ประวัติการศึกษา : ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ (NIDA) 
  ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิัท (Compliance) มหีนา้ที่ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ก ากบัดแูล สอบทานเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิทัไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎระเบยีบ
ของหน่วยงานราชการอย่างถกูตอ้ง 

2. ใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ  

3. เขา้ร่วมในการพิจารณาก าหนดและให้ค าแนะน าเก่ียวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้
มั่นใจไดว้่าปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ ์หรือขอ้พึงปฏิบตัิที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่างถกูตอ้ง 

4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จ  าเป็น ตลอดจนให้ความรูแ้ละค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเก่ียวกับวิ ธี
ปฏิบตัิงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑท์ี่พึงตอ้งปฏิบตัิต่างๆ 

 
หมายเหต ุ ประวตัิของหวัหนา้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิัท เปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1   
 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

 
- ไม่มี - 

 



 

                                                                                        บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   
 

เอกสารแนบ 5  ข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
- ไม่มี - 
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