
 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 22.11.6 ก) ในปี 2559 สมาคมต่อตา้นสภาวะ
โลกร้อนและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงโครงการแอชตนั อโศก (“โครงการฯ”)  จ านวน 15 คนไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ี
รัฐและหน่วยงานรัฐจ านวนรวม 5 รายต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให ้(1) เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของ
โครงการฯ (2) เพกิถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ (3) น าท่ีดินในซอย
สุขมุวิท 19 แยก 2 บางส่วนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการฯกลบัมาเป็นทางสาธารณะ (4) เพิกถอนการอนุญาตให้
โครงการฯใชท่ี้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ท่ีไดรั้บมาจากการเวนคืนมาจาก
ประชาชน และ (5) มีค าพพิากษาหรือค าสัง่เก่ียวกบัประกาศท่ีรฟม.ออกเก่ียวกบัการก าหนดประเภทการอนุญาตให้
ใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินของรฟม.เป็นทางผา่น พ.ศ. 2556 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 ใหเ้ป็นประกาศท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “คดีท่ีหน่ึง”) 

โครงการฯดงักล่าวด าเนินการโดยบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ  
(ต่อไปน้ีเรียกวา่ “การร่วมคา้”) โดยบริษทัฯถือหุน้ในการร่วมคา้ดงักล่าวร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ศาลเห็นวา่
การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ในฐานะผูข้ายท่ีดินใหก้บัการร่วมคา้) อาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษา
หรือค าสัง่ของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมคา้ 
ตามล าดบั จึงเรียกการร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีหน่ึง  

ในปี 2560  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภไ์ดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐจ านวนรวม 3 รายต่อศาลปกครองกลาง                 
ใหร้ะงบัการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารของโครงการฯส่วนท่ีก่อสร้างข้ึนมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ี
เรียกวา่ “คดีท่ีสอง”) ซ่ึงศาลเห็นวา่การร่วมคา้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลในฐานะ
เจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีสอง ปัจจุบนั คดีท่ีสองอยูร่ะหวา่ง                       
ศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
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เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพพิากษาในคดีท่ีหน่ึง ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและ
ดดัแปลงโครงการอาคารชุดท่ีออกใหแ้ก่โครงการฯ เน่ืองจาก รฟม. ไม่สามารถอนุญาตใหน้ าท่ีดินของ รฟม.             
ไปเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯได ้เพราะเป็นการขดัต่อวตัถุประสงคก์ารเวนคืน                              
ท าใหพ้ื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯไม่สอดคลอ้งกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ีออกหนงัสือดงักล่าว ทั้งน้ี การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยใน
ฐานะผูร้้องสอด ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบัขอ้ฟ้องร้องดงักล่าว
ขา้งตน้ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าพิพากษา  

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ย ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา
ดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบนั           
คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองสูงสุดแสวงหาขอ้เทจ็จริง ดงันั้น เร่ืองการเพกิถอนในอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลง
อาคารตอ้งรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก่อน ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและ
ดดัแปลงอาคารดงักล่าว 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นวา่ การก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายในทุกขั้นตอนการด าเนินการ และผา่นการพิจารณาของหน่วยงานราชการ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตาม
กฎหมายครบถว้น โดยเฉพาะการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินท่ีพิพาทเป็นทางเขา้-ออกกไ็ม่ไดก้ระทบต่อบริการ
สาธารณะและยงัเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ในการเวนคืนและประกาศท่ีรฟม.
ออกเก่ียวกบัการก าหนดประเภทการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผา่น พ.ศ. 2556 และ                   
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 โดยแนวทางต่อสู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคดีท่ีมีอยูท่ ั้งสองคดี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายจึงมีความเห็นวา่การด าเนินโครงการฯปฏิบติัตามเง่ือนไขของกฎหมาย และระเบียบ ค าสัง่ของหน่วยงาน
ของรัฐกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลปกครอง
กลางในทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 “โครงการแอชตนั อโศก” มีการโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้เป็นจ านวนเงิน 5,660 ลา้นบาท 
จากมูลค่าโครงการ (ราคาขาย) ประมาณ 6,484 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.3 ของมูลค่าโครงการรวม คงเหลือ
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจ านวน 644 ลา้นบาทในงบการเงินของการร่วมคา้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวจ านวน 434 ลา้นบาทตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และจ านวน 450 ลา้นบาทตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  
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จากขอ้มูลขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัฯเช่ือมัน่วา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากทั้งสองคดีดงักล่าว 
จึงไม่ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าท่ีลดลงในตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นงบการเงินของการร่วมคา้ และไม่ตั้ง
ส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
คดีทั้งสองไวใ้นบญัชี ดว้ยเช่นกนั อยา่งไรกต็าม ผลของทั้งสองคดียงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บั              
ผลการด าเนินการตามขั้นตอนและขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,473,734            2,439,697          653,294                 835,842               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 71,610                 90,149               111,094                 99,774                 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 2 4,902                  4,587                 258                       273                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 3,879,388            2,764,110          2,288,150              1,163,883            
เงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                        5,166,353              2,663,341            
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 18,357,205          18,455,461        2,656,917              2,826,672            
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 7,884                  8,385                 281                       106                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 54,106                 67,703               1,476                    1,476                  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 19,000                 19,000               19,000                   19,000                 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10,669                 10,969               1,980                    2,023                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 235,734               220,664             186,974                 233,280               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 25,114,232          24,080,725        11,085,777            7,845,670            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 140,158               150,703             35,819                   35,819                 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2, 6 633,131               608,205             441,945                 458,956               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                        14,644,427            14,584,427          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 6,571,365            6,635,346          5,667,765              5,667,765            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 3,101,118            4,153,217          3,116,365              4,153,217            
เงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                        6,292,570              8,424,259            
ท่ีดินรอการพฒันา 1,631,909            1,631,584          -                            -                          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 304,157               313,914             203,538                 212,545               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 286,607               288,663             205,024                 212,944               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 168,422               175,462             163,995                 170,295               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 339,282               346,675             325,426                 332,290               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 743,325               655,423             667,930                 584,237               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 348,864               341,796             150,871                 150,871               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,268,338          15,300,988        31,915,675            34,987,625          
รวมสินทรัพย์ 39,382,570          39,381,713        43,001,452            42,833,295          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 5,633,550            5,980,290          235,664                 582,356               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 903,927               864,694             586,169                 527,108               
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 2,385,170            5,432,443          2,385,170              5,432,443            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 745,144               760,916             469,183                 462,627               
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 79,745                 79,736               77,679                   75,953                 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                        12,371,049            12,270,141          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,794                 70,523               -                            -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 150,596               168,414             75,827                   87,211                 
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                          200                    -                            -                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2 1,463,669            1,535,167          1,571,142              1,654,660            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2 144,738               150,826             26,717                   28,517                 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2 40,648                 40,058               37,803                   37,266                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 54,861                 53,728               40,676                   43,666                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,692,842          15,136,995        17,877,079            21,201,948          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 10,201,485          5,235,866          10,201,485            5,235,866            
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 940,428               1,092,629          176,685                 290,210               
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 424,280               444,475             424,280                 444,463               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4                         4                        -                            -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 132,524               127,493             115,793                 111,695               
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 50,844                 50,657               46,218                   46,037                 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 49,469                 52,895               48,859                   52,285                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,799,034          7,004,019          11,013,320            6,180,556            
รวมหนีสิ้น 23,491,876          22,141,014        28,890,399            27,382,504          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 5,207,811,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
         (2564: หุน้สามญั 4,999,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 16 520,781               499,950             520,781                 499,950               
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 4,166,249,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
         (2564: หุน้สามญั 4,166,250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 416,625               416,625             416,625                 416,625               
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 6,300,698            6,300,698          6,300,698              6,300,698            
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 17 5,000,000            6,000,000          5,000,000              6,000,000            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 33,330                 33,330               33,330                   33,330                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,134,373            3,520,687          2,442,000              2,768,138            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (107,649)             (107,140)            (81,600)                 (68,000)               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,777,377          16,164,200        14,111,053            15,450,791          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,113,317            1,076,499          -                            -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,890,694          17,240,699        14,111,053            15,450,791          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,382,570          39,381,713        43,001,452            42,833,295          

-                          -                        -                            -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 479,867              674,736              226,946              372,420              
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 2 119,541              145,342              151,165              152,411              
รายไดค้่านายหนา้ 2 22,770                55,181                17,846                47,794                
รายไดค้่าเช่า 2 19,747                13,538                20,085                13,374                
รายไดค้่าบริการ 2 33,791                35,010                -                          -                          
รายไดด้อกเบ้ีย 2 97,209                99,314                166,241              151,938              
รายไดเ้งินปันผล 2, 8.2 -                          -                          5,110                  -                          
รายไดอ่ื้น 5,362                  23,434                3,214                  4,997                  
รวมรายได้ 778,287              1,046,555           590,607              742,934              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 370,164              499,734              197,326              311,374              
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 2 49,906                62,815                72,005                68,294                
ตน้ทุนค่านายหนา้ 2 37,994                37,199                38,413                41,751                
ตน้ทุนค่าเช่า 15,998                11,401                16,523                11,945                
ตน้ทุนค่าบริการ 22,701                22,406                -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 55,783                71,106                34,228                43,580                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 266,396              309,900              206,204              248,467              
รวมค่าใช้จ่าย 818,942              1,014,561           564,699              725,411              
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (40,655)               31,994                25,908                17,523                
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 (58,808)               155,321              -                          -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (181,424)             (180,143)             (302,756)             (259,857)             
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (280,887)             7,172                  (276,848)             (242,334)             
รายไดภ้าษีเงินได้ 18 39,052                31,633                55,763                46,761                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดาํเนินต่อเน่ือง (241,835)             38,805                (221,085)             (195,573)             

การดาํเนินงานทีย่กเลิก
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20 (2,608)                 31,399                -                          -                          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (244,443)             70,204                (221,085)             (195,573)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (509)                    (5,339)                 (13,600)               23,800                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (509)                    (5,339)                 (13,600)               23,800                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (242,344)             33,466                (234,685)             (171,773)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (2,608)                 31,399                -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (244,952)             64,865                (234,685)             (171,773)             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (278,653)             (25,862)               (221,085)             (195,573)             
   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (2,608)                 31,399                

(281,261)             5,537                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย
   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 36,818                64,667                

(244,443)             70,204                
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (279,162)             (31,201)               (234,685)             (171,773)             
   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (2,608)                 31,399                

(281,770)             198                     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย
   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 36,818                64,667                

(244,952)             64,865                
(หน่วย: บาทต่อหุน้)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
      จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.10)                   (0.04)                   (0.08)                   (0.09)                   
      จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                          0.01                    -                          -                          

(0.10)                   (0.03)                   (0.08)                   (0.09)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน กาํไร (ขาดทุน) จาก

ทุนเรือนหุน้ จากการ ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการ เงินลงทุนในตราสารทุน รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและชาํระ หุน้กูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - รวมธุรกิจภายใต้ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ที่วดัมูลค่ายตุิธรรมผ่าน รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 333,300                     5,110,367                  6,000,000                  33,330                       4,474,920                  (362)                            (12,478)                      (148,878)                          (161,718)                   15,790,199                1,645,241                  17,435,440                
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                5,537                         -                                  -                                 -                                       -                                5,537                         64,667                       70,204                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 (5,339)                              (5,339)                       (5,339)                       -                                (5,339)                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                5,537                         -                                  -                                 (5,339)                              (5,339)                       198                            64,667                       64,865                       
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                -                                (102,834)                   -                                  -                                 -                                       -                                (102,834)                   -                                (102,834)                   
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 -                                       -                                -                                (27,085)                     (27,085)                     
ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                -                                -                                -                                  (5,791)                        -                                       (5,791)                       (5,791)                       (271,399)                   (277,190)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 333,300                     5,110,367                  6,000,000                  33,330                       4,377,623                  (362)                            (18,269)                      (154,217)                          (172,848)                   15,681,772                1,411,424                  17,093,196                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 416,625                     6,300,698                  6,000,000                  33,330                       3,520,687                  (362)                            (23,842)                      (82,936)                            (107,140)                   16,164,200                1,076,499                  17,240,699                
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (281,261)                   -                                  -                                 -                                       -                                (281,261)                   36,818                       (244,443)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                  -                                 (509)                                 (509)                          (509)                          -                                (509)                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (281,261)                   -                                  -                                 (509)                                 (509)                          (281,770)                   36,818                       (244,952)                   
ชาํระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 17) -                                -                                (1,000,000)                -                                -                                -                                  -                                 -                                       -                                (1,000,000)                -                                (1,000,000)                
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 17) -                                -                                -                                -                                (105,053)                   -                                  -                                 -                                       -                                (105,053)                   -                                (105,053)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 416,625                     6,300,698                  5,000,000                  33,330                       3,134,373                  (362)                            (23,842)                      (83,445)                            (107,649)                   14,777,377                1,113,317                  15,890,694                

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในตราสารทุน

ทุนเรือนหุ้น กาํไรสะสม ที่วดัมูลค่ายตุิธรรม
ที่ออกและ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - ผา่นกาํไรขาดทุน รวม

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 333,300                             5,110,367                          6,000,000                          33,330                               3,715,641                          (144,500)                            15,048,138                        
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         (195,573)                            -                                         (195,573)                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         23,800                               23,800                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         (195,573)                            23,800                               (171,773)                            
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 17) -                                         -                                         -                                         -                                         (102,834)                            -                                         (102,834)                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 333,300                             5,110,367                          6,000,000                          33,330                               3,417,234                          (120,700)                            14,773,531                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 416,625                             6,300,698                          6,000,000                          33,330                               2,768,138                          (68,000)                              15,450,791                        
ขาดทุนสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         (221,085)                            -                                         (221,085)                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (13,600)                              (13,600)                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         (221,085)                            (13,600)                              (234,685)                            
ชาํระคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 17) -                                         -                                         (1,000,000)                         -                                         -                                         -                                         (1,000,000)                         
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 17) -                                         -                                         -                                         -                                         (105,053)                            -                                         (105,053)                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 416,625                             6,300,698                          5,000,000                          33,330                               2,442,000                          (81,600)                              14,111,053                        

-                                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (280,887)              7,172                    (276,848)              (242,334)              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 20) (2,608)                  31,399                  -                           -                           
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 374,531                519,683                199,396                322,186                
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 1,478                    5,887                    293                       102                       
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,276                  52,541                  38,948                  43,664                  
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (17,090)                (872)                     (13,897)                15,392                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงสัญญา 8,205                    3,623                    12,376                  (138)                     
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                           29                        -                           4,300                    
   การโอนกลบัตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่าสุทธิ
      ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (4,367)                  (19,949)                (2,070)                  (10,812)                
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (22,149)                -                           -                           
   ดอกเบ้ียจากสัญญาซ้ือขายสินทรัพย์ (1,179)                  -                           -                           -                           
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 58,808                  (155,321)              -                           -                           
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า -                           (78)                       -                           -                           
   กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                           (1,160)                  -                           (1,160)                  
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                           (789)                     -                           (789)                     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
      และอุปกรณ์ (1,033)                  174                       -                           -                           
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,031                    6,042                    4,098                    -                           
   โอนกลบัค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (6,531)                  (390)                     (6,090)                  (207)                     
   ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินระยะยาว 187                       132                       181                       122                       
   ดอกเบ้ียรับ (97,209)                (99,314)                (166,241)              (151,938)              
   เงินปันผลรับ -                           -                           (5,110)                  -                           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 181,424                180,143                302,756                259,857                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 259,036                506,803                87,792                  238,245                
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,171                  41,444                  (11,148)                4,485                    
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ -                           68,169                  15                        10,309                  
   สินคา้คงเหลือ -                           335                       -                           -                           
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (199,672)              (1,565,413)           (27,400)                (6,997)                  
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (977)                     (3,426)                  (468)                     (88)                       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 13,597                  9,169                    -                           -                           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง -                           554,996                -                           -                           
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 300                       334                       43                        -                           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,008)                  (4,072)                  53,874                  (9,555)                  
   ท่ีดินรอการพฒันา (325)                     -                           -                           -                           
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (24)                       80                        11                        (294)                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                           (7,983)                  -                           -                           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,341) 5,011                    -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (62,691)                254,311                (36,535)                (35,282)                
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (11,287)                (6,970)                  (5,294)                  (1,061)                  
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (200)                     (47,333)                -                           -                           
   รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ -                           -                           (83,976)                (55,050)                
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (71,498)                (71,275)                458                       (20,352)                
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (6,088)                  (32,065)                (1,800)                  (4,780)                  
   หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,824                    6,685                    3,771                    5,991                    
   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,426)                  (3,339)                  (3,426)                  (3,200)                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,867                    (16,060)                (1,257)                  (11,099)                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                           (871)                     -                           4,689                    
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (67,742)                (311,470)              (25,340)                115,961                
   จ่ายภาษีเงินได้ (10,441)                (19,819)                (7,569)                  (10,015)                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (78,183)                (331,289)              (32,909)                105,946                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 10,545                  -                           -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน -                           (638,743)              -                           (638,743)              
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           (279,300)              (623,750)              
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (121,500)              (552,304)              (96,000)                (552,304)              
เงินสดรับสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 131,470                160,422                80,992                  47,424                  
เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (27,632)                (143,669)              -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           82,000                  -                           82,000                  
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (521,837)              (60,000)                (799,026)              
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           1,468,017             -                           -                           
ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (277,190)              -                           -                           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 14,751                  12,572                  3,158                    14,614                  
เงินสดรับจากเงินปันผล 20,420                  -                           5,110                    -                           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                           2,037                    -                           -                           
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 
   สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีก่ียวขอ้งกนั 3,032                    -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,553)                  (14,368)                (4,014)                  (11,838)                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 26,533                  (423,063)              (350,054)              (2,481,623)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (353,259)              154,402                (353,259)              (100,000)              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           -                           1,610,000             
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (31,136)                (32,543)                (29,383)                (30,031)                
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (170,018)              (278,562)              (108,337)              (177,721)              
เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว (3,050,000)           -                           (3,050,000)           -                           
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 5,000,000             2,328,400             5,000,000             2,328,400             
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (41,396)                (20,846)                (41,012)                (19,275)                
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (1,000,000)           -                           (1,000,000)           -                           
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (137,188) (333,078)              (86,278)                (102,335)              
เงินสดจ่ายเงินปันผลของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (131,316)              (128,543)              (131,316)              (128,543)              
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           (27,084)                -                           -                           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 85,687                  1,662,146             200,415                3,380,495             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 34,037                  907,794                (182,548)              1,004,818             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,439,697             3,186,852             835,842                1,990,744             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 2,473,734             4,094,646             653,294                2,995,562             

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รับรู้รายการ (กาํไร) ขาดทุน จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า
      ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3,909                    (611)                     17,000                  (29,750)                
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 11,476                  (342)                     4,843                    (342)                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อจ าหน่าย ให้บริการรับจา้งสร้างบา้น
และบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  99/1 หมู่ท่ี 14                        
ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
บริษทัฯมีสาขาหน่ึงแห่งอยู่ท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย                
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 
ท าให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ                   
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ                  
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ                  
คร้ังล่าสุด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงิน
ควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลตามฉบบั
ภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามทางเลือกของแนวปฏิบติัทางการบญัชีในการจดัประเภทรายการของ 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีบริษทัฯไดเ้สนอขายและไดรั้บช าระค่าหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ทุนจากผูถื้อก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นเวลา 3 ปี นบั
จากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ทั้งน้ี หากบริษทัฯตอ้งจดัประเภทหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหน้ีสินทางการเงิน จ านวนเงินของ
รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 903,927 12,808 916,735 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 54,861 (2,562) 52,299 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - 3,000,000 3,000,000 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 5,000,000 (3,000,000) 2,000,000 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมตน้งวด 3,520,687 (16,344) 3,504,343 
ขาดทุนส าหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                    
ของบริษทัฯ 281,261 60,441 341,702 

เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 105,053 (66,539) 38,514 
  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
ก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนทางการเงิน 181,424 75,552 256,976 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 39,052 15,111 54,163 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 241,835 60,441 302,276 
ขาดทุนส าหรับงวด 244,443 60,441 304,884 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 242,344 60,441 302,785 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 244,952 60,441 305,393 
การแบ่งปันขาดทุน    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ - ขาดทุนส าหรับงวด
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 278,653 60,441 339,094 

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ - ขาดทุนส าหรับงวด
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 279,162 60,441 339,603 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.10 - 0.10 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 586,169 12,808 598,977 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,676 (2,562) 38,114 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - 3,000,000 3,000,000 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 5,000,000 (3,000,000) 2,000,000 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมตน้งวด 2,768,138 (16,344) 2,751,794 
ขาดทุนส าหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                 
ของบริษทัฯ 221,085 60,441 281,526 

เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 105,053 (66,539) 38,514 
    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
ก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนทางการเงิน 302,756 75,552 378,308 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 55,763 15,111 70,874 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 221,085 60,441 281,526 
ขาดทุนส าหรับงวด 221,085 60,441 281,526 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 234,685 60,441 295,126 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 234,685 60,441 295,126 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.08 - 0.08 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 31 7 ราคาตามสัญญารายโครงการ          

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 ของ
มูลค่าโครงการตามท่ีระบุในสัญญา
และตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

      
รายไดค่้าเช่า - - 1 - ราคาตามสัญญา 
      
รายไดด้อกเบ้ีย - - 92 81 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 
      
ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 3 5 ราคาตามสัญญา 
      
ค่านายหนา้จ่าย - - 4 12 ร้อยละ 0.50 - 4.00 ของมูลค่าขายหอ้ง

ชุดท่ีมีการวางเงินจองท าสัญญาและ
โอนในระหวา่งงวด 

      
ดอกเบ้ียจ่าย - - 107 72 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 
      
ค่าเช่าจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญา 
      
ค่าบริการจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 120 145 120 145 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าโครงการ
ตามท่ีระบุในสัญญา 

      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - 7 - - ราคาตามสัญญา 
      
รายไดค่้านายหนา้ 18 49 18 48 ร้อยละ 0.50 - 4.00 ของมูลค่าขาย 

หอ้งชุดท่ีมีการท าสัญญาและ              
โอนในระหวา่งงวด 

      
รายไดค่้าบริการ - 4 - - ราคาตามสัญญา 
      
รายไดด้อกเบ้ีย 97 99 74 70 ร้อยละ 6 ต่อปี 
      
รายไดเ้งินปันผล 20 - 5 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ซ้ือท่ีดิน - 1,586 - - ราคาตามสัญญา 

2.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)    
 บริษทัยอ่ย - - 83,227 61,184 
 การร่วมคา้ 28,145 33,037 24,066 28,266 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 
รวม 30,291 35,183 109,439 91,596 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                               

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 28,145 33,037 107,293 89,450 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 258 273 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน   
 บริษทัยอ่ย - - - 60,788 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
    บริษทัยอ่ย     - - 5,785 20,744 
 การร่วมคา้ 219,284 218,508 219,209 218,508 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80 11 80 11 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                                   
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 219,364 218,519 225,074 239,263 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 บริษทัยอ่ย - - 149,047 163,780 
 การร่วมคา้ 1,419,002 1,488,246 1,419,002 1,488,246 
รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,419,002 1,488,246 1,568,049 1,652,026 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
 บริษทัยอ่ย - - 5 5 
เจ้าหนีเ้งินมัดจ า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     

(แสดงภายใต้หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน)   
 บริษทัยอ่ย - - 398 398 
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2.3 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2565  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 292,452 4,005 (35,700) 260,757 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 528,085 7,466 - 535,551 
   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  236,145 3,043 (84,150) 155,038 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั  549,726 33,201 - 582,927 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 232,898 3,409 (22,200) 214,107 
 บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 1,081,961 111,753 - 1,193,714 
 บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  475,758 7,034 - 482,792 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 465,000 6,641 - 471,641 
 บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 490,782 6,842 (12,380) 485,244 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 264,277 3,497 - 267,774 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 316,696 4,188 - 320,884 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 398,525 5,211 - 403,736 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 100,577 1,323 - 101,900 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 452,213 6,295 - 458,508 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 361,318 4,927 - 366,245 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 373,398 4,927 - 378,325 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 322,661 4,489 - 327,150 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่
เกีย่วข้องกัน 6,942,472 218,251 (154,430) 7,006,293 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (25,145) - 14,605 (10,540) 
หกั: ขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (15,247) - (15,247) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

- สุทธิ 6,917,327 203,004 (139,825) 6,980,506 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,764,110)   (3,879,388) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการ     
 ที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,153,217   3,101,118 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึนระหวา่งงงวด ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  236,145 3,043 (84,150) 155,038 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 1,081,961 111,753 - 1,193,714 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  475,758 7,034 - 482,792 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 465,000 6,641 - 471,641 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 490,782 6,842 (12,380) 485,244 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 264,277 3,497 - 267,774 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 316,696 4,188 - 320,884 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 398,525 5,211 - 403,736 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 100,577 1,323 - 101,900 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 452,213 6,295 - 458,508 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 361,318 4,927 - 366,245 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 373,398 4,927 - 378,325 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 322,661 4,489 - 327,150 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการ                     
ที่เกีย่วข้องกัน 5,339,311 170,170 (96,530) 5,412,951 

หกั:ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (22,211) - 13,775 (8,436) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
- สุทธิ 5,317,100 170,170 (82,755) 5,404,515 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,163,883)   (2,288,150) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,153,217   3,116,365 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึนระหวา่งงงวด ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565  

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จ ากดั 451,352 16,202 - 467,554 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ ากดั 297,899 17,657 - 315,556 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ ากดั 591,656 19,820 - 611,476 
บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จ ากดั 804,671 16,672 - 821,343 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอ๊กซ์เพิร์ท) จ ากดั 5,121 45 - 5,166 
บริษทั บลู เด็ค จ ากดั 18,287 159 - 18,446 
บริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั  2,121,824 16,117 - 2,137,941 
บริษทั เจวี-โค1 จ ากดั 567,421 5,046 - 572,467 
บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ ากดั 939,446 158,595 - 1,098,041 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 89,638 1,782 - 91,420 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ ากดั 907,302 17,446 - 924,748 
บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ ากดั 1,000,679 18,117 - 1,018,796 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ ากดั 1,112,494 29,154 - 1,141,648 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จ ากดั 38,022 330 - 38,352 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั 185 2 - 187 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ ากดั 47,432 1,013 - 48,445 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 454,392 3,901 - 458,293 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ ากดั 189,579 27,151 - 216,730 
บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จ ากดั 205,168 3,487 - 208,655 
บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จ ากดั 238,078 3,974 - 242,052 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั 90,017 1,583 - 91,600 
บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 295,233 3,405 - 298,638 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 161,302 2,099 - 163,401 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั 94,132 1,317 - 95,449 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จ ากดั 241,066 2,710 - 243,776 
บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จ ากดั 73,558 1,441 - 74,999 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั 123,751 1,976 - 125,727 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 11,159,705 371,201 - 11,530,906 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (72,105) - 122 (71,983) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 11,087,600 371,201 122 11,458,923 
หกั: ส่วนท่ีคาดวา่จะเรียกช าระภายในหน่ึงปี (2,663,341)   (5,166,353) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั                     
- สุทธิจากส่วนที่คาดว่าจะเรียกช าระภายในหน่ึงปี 8,424,259   6,292,570 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากดั 1,352,096 11,813 - 1,363,909 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 1,292,647 10,865 - 1,303,512 
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั 498,232 4,392 - 502,624 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั  1,104,570 9,551 - 1,114,121 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 1,227,436 10,785 (6,000) 1,232,221 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 597,570 5,163 - 602,733 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 516,497 4,451 - 520,948 
 บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 468,136 4,006 - 472,142 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 1,097,186 9,623 - 1,106,809 
 บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั 399,116 3,472 - 402,588 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 675,106 5,919 - 681,025 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 747,296 6,587 - 753,883 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 449,557 3,962 - 453,519 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 437,475 3,854 - 441,329 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 606,272 5,344 - 611,616 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย  เตาปูน จ ากดั 300,356 2,670 - 303,026 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 500,593 4,451 - 505,044 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการ                          
ที่เกีย่วข้องกัน 12,270,141 106,908 (6,000) 12,371,049 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและเงินให้
กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 25,145 94,316 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนลดลง (14,605) (13,897) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 10,540 80,419 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00  
ต่อปี เงินกูย้ืมมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดตามรายละเอียดดา้นล่างประกอบกบัการ
พิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้และสามารถช าระคืนก่อนก าหนดหรือสามารถขอขยาย
ก าหนดการจ่ายช าระคืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ห้กู ้แต่ละรายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น                
สญัญาร่วมทุน 

การร่วมคา้ วนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 31 ธนัวาคม 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 31 ธนัวาคม 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 31 ธนัวาคม 2565 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 30 ธนัวาคม 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 30 มิถุนายน 2566 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 31 สิงหาคม 2568 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 31 ธนัวาคม 2573 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 31 ธนัวาคม 2572 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 31 ธนัวาคม 2572 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 31 ธนัวาคม 2571 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 31 สิงหาคม 2565 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 30 เมษายน 2565 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 30 พฤศจิกายน 2565 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 30 กนัยายน 2579 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,761 25,995 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,901 2,144 
รวม 25,662 28,139 
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2.5 ภาระค ้าประกนัและภาระผกูพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและภาระผกูพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 22.7 และ 22.8 

3.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,478 10,120 68,582 10,571 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 18,026 19,275 18,012 19,381 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,504 29,395 86,594 29,952 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 13,398 13,511 387 582 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 4,094 9,601 2,683 8,814 
   3 - 6 เดือน 182 3,133 182 541 
   6 - 12 เดือน 4,211 1,961 181 25 
   มากกวา่ 12 เดือน 5,619 5,667 5,011 5,011 
รวม 27,504 33,873 8,444 14,973 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (5,585) (5,687) (5,011) (5,011) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 21,919 28,186 3,433 9,962 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 46,423 57,581 90,027 39,914 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,534 3,534 - - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,391 30,746 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107 108 20,699 59,498 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,701 35,794 33,759 33,753 
รวม 62,879 72,328 56,604 95,397 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (37,692) (39,760) (35,537) (35,537) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 25,187 32,568 21,067 59,860 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 71,610 90,149 111,094 99,774 
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4. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 18,390,778 18,493,401 2,671,329 2,843,154 
หกั: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ  (33,573) (37,940) (14,412) (16,482) 

สุทธิ  18,357,205 18,455,461 2,656,917 2,826,672 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ     
   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 72 72 - - 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.25 - 4.10 3.50 - 4.40 - - 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่
บนท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     
 ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 17,896 17,861 2,584 2,789 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                     
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 37,940 16,482 
บวก: ตั้งเพิ่มระหวา่งงวด 209 - 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งงวด (4,576) (2,070) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 33,573 14,412 

5. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสือค ้าประกนัสถาบนั
การเงิน 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 
จ านวน 425 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 425 ลา้นบาท) และเงินลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 51 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทั                          
รับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวรวมจ านวน 4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: ขาดทุนจ านวน 17 ลา้นบาท) ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้มีการจ่ายซ้ือเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจ านวน 28              
ลา้นบาท  

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกนัคงเหลือซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตัดจ าหน่ายอยู่จ  านวน 133 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 132 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34                  
ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 34 ลา้นบาท) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
7.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ           
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากดั 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (1,315,000) 1,144,532 1,144,532 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 
บริษทั บล ูเด็ค จ ากดั     233,000 233,000 100.00 100.00 233,000 233,000 (184,927) (184,927) 48,073 48,073 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากดั 4,000 4,000 100.00 100.00 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 
บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั 1,192,200 1,192,200 100.00 100.00 1,192,200 1,192,200 (426,800) (426,800) 765,400 765,400 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 
บริษทั เจวี-โค1 จ ากดั 100 100 99.80 99.80 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี7 จ ากดั 240,000 240,000 100.00 100.00 240,000 240,000 - - 240,000 240,000 
บริษทั เอดีซี-เจว ี10 จ ากดั 500,000 500,000 100.00 100.00 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 
บริษทั เอดีซี-เจว ี14 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั 338,000 338,000 100.00 100.00 338,000 338,000 - - 338,000 338,000 
 300,000(1) 300,000(1) 100.00 100.00 323,487 323,487 - - 323,487 323,487 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั    900,000 900,000 100.00 100.00 950,510 950,510 - - 950,510 950,510 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั    446,400 446,400 100.00 100.00 446,400 446,400 - - 446,400 446,400 
 550,000(1) 550,000(1) - - - - - - - - 
บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั           270,000 270,000 100.00 100.00 270,000 270,000 - - 270,000 270,000 
 240,000(1) 240,000(1) 100.00      100.00 277,190 277,190 - - 277,190 277,190 
บริษทั เอดีซี-เจว ี19 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี20 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี21 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี23 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
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(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 370,000 370,000 100.00 100.00 370,000 370,000 - - 370,000 370,000 
บริษทั เอกซ์แลบ็ ดิจิทลั จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม 

จ ากดั”) 65,000 5,000 100.00 100.00 65,000 5,000 - - 65,000 5,000 
บริษทั เอดีซี-เจว ี26 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี27 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ ากดั 795,990 795,990 51.00 51.00 405,955 405,955 - - 405,955 405,955 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 599,670 599,670 100.00 100.00 653,412 653,412 - - 653,412 653,412 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ ากดั 664,430 664,430 100.00 100.00 732,800 732,800 - - 732,800 732,800 
บริษทั เอดีซี-เจว ี28 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอดีซี-เจว ี29 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอดีซี-เจว ี30 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 505,500 505,500 100.00 100.00 513,090 513,090 - - 513,090 513,090 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 1,045,214 1,045,214 - - 1,045,214 1,045,214 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั  450,000 450,000 100.00 100.00 463,340 463,340 - - 463,340 463,340 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั  550,000 550,000 100.00 100.00 569,437 569,437 - - 569,437 569,437 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั นิว บลูมูน วิลลา่ จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 625,000 625,000 100.00 100.00 651,536 651,536 - - 651,536 651,536 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 650,000 650,000 100.00 100.00 670,050 670,050 - - 670,050 670,050 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 400,000 400,000 100.00 100.00 416,676 416,676 - - 416,676 416,676 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 425,000 425,000 100.00 100.00 435,886 435,886 - - 435,886 435,886 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 550,000 550,000 100.00 100.00 574,506 574,506 - - 574,506 574,506 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 350,000 350,000 100.00 100.00 360,513 360,513 - - 360,513 360,513 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั (และถือหุน้โดยบริษทั ไอดีโอ นิว 

พระราม9 จ ากดั อีกร้อยละ 51.00) 550,000 550,000 100.00 100.00 289,955 289,955 - - 289,955 289,955 
รวม     16,598,154 16,538,154 (1,953,727) (1,953,727) 14,644,427 14,584,427 

(1) ทุนหุน้บุริมสิทธิเรียกช าระแลว้            
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7.2 การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 บริษทั เอกซ์แลบ็ ดิจิทลั จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกซ์แล็บ ดิจิทลั จ ากดั (บริษทัย่อย) มีมติ
อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทรวมเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท และมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือ
บริษทัจากเดิมช่ือบริษทั เอกซ์โพแนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั เป็นบริษทั เอกซ์แลบ็ ดิจิทลั จ ากดั ซ่ึง
บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัย่อยกับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่บริษทัยอ่ยแลว้ทั้งจ านวน
ในเดือนมีนาคม 2565
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศไทย       
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย  อโศก จ ากดั 51 51 449,946 452,212 433,500 433,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 51(1) 51(1) 461,870 456,812 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 51 51 230,820 226,676 229,500 229,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 51(1) 51(1) 663,809 661,139 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 51(1) 51(1) 280,469 289,487 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 51 51 550,851 536,642 433,500 433,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 51(1) 51(1) 341,749 345,289 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 74(1) 74(1) 381,460 384,697 - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 86.5 86.5 372,101 395,857 667,939 667,939 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 51 51 301,342 298,445 280,500 280,500 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั 56 56 170,729 173,667 223,160 223,160 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 51 51 305,810 304,128 306,000 306,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 51 51 170,721 170,405 153,000 153,000 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 60 60 315,220 315,118 434,152 434,152 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 51 51 - 7,523 163,964 163,964 
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                                  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)       
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 51 51 200,368 199,924 293,250 293,250 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั 51 51 152,884 153,835 293,250 293,250 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั 51 51 14,545 19,804 58,650 58,650 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 74 74 286,547 300,807 462,499 462,499 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 74 74 389,156 393,461 481,000 481,000 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 74 74 386,778 400,643 555,000 555,000 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 51 51 144,190 148,775 198,901 198,901 
รวม   6,571,365 6,635,346 5,667,765 5,667,765 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ       
Ananda SU Ltd(2) 51(1) 51(1) - - - - 
รวม   - - - - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้   6,571,365 6,635,346 5,667,765 5,667,765 

(1) ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย 
(2) จดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและ
บริษทัฯรับรู้เงินปันผลจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับในระหวา่ง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่ง 
การร่วมคา้ ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม(4) งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย       
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั (2,266) (2,215) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั(2) - 2,379 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั(1) - (801) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 5,058 7,809 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั(3) - (2,426) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั(2) - (1,901) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั(2) - 12,538 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 4,144 7,027 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 2,670 66,566 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วคิตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 6,292 11,152 15,310 - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 14,209 34,580 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั (3,540) 27,032 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั(3) - 8,962 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั(1) - (357) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั (3,237) 4,134 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั (23,756) (21,766) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 2,897 9,130 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั (2,938) 19,284 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 1,682 15,862 - - - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่ง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่ง 
การร่วมคา้ ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม(4) งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)       
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 5,426 9,208 5,110 - 5,110 - 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 102 (2,542) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั (22,770) (21,295) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 444 561 - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั (951) (3,102) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั (5,259) (5,158) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั (14,260) (6,899) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั (4,305) (2,847) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั (13,865) (5,077) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั (4,585) (4,517) - - - - 

รวม (58,808) 155,321 20,420 - 5,110 - 
 (1)  เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 1 ปี 2564 
 (2)  เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2564 
 (3)  เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 4 ปี 2564 
 (4)  กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลในงบการเงินรวมโดยหกัออกจากบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                       
31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 313,914 212,545 
โอนเปล่ียนประเภท (1,060) (1,096) 
ขายในระหวา่งงวด (1,999) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,698) (7,911) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 304,157 203,538 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินมูลค่าตามบญัชีจ านวน 99 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 99 
ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

10. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 288,663 212,944 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  8,180 1,518 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,236) (9,438) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 286,607 205,024 
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565             
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 175,462 170,295 
โอนเปล่ียนประเภท 1,060 1,096 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,100) (7,396) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2565 168,422 163,995 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 346,675 332,290 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  7,849 7,339 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (15,242) (14,203) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 339,282 325,426 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินกูย้มื 
อตัราดอกเบ้ีย                                    
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม       
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม       
2564 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR ลบอตัราคงท่ี 5,399,611 5,399,611 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น อตัราคงท่ี 238,725 591,984 238,725 591,984 

รวม  5,638,336 5,991,595 238,725 591,984 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,786) (11,305) (3,061) (9,628) 

สุทธิ  5,633,550 5,980,290 235,664 582,356 
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 วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของกลุ่มบริษทัค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินและ                       
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกลุ่มบริษทัและค ้ าประกันโดยบริษทัฯ ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัต้องปฏิบัติตาม                    
ข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การลดทุนและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน                    
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืม
ดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565 (31 ธันวาคม 2564: 
ครบก าหนดช าระในระหวา่งเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565) 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นมีการจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ดงัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม       

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม       

2564 

วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใช ้ 3,804 3,804 3,744 3,744 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใช ้ 10 10 - - 

14. หุ้นกู้ระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 10,668,309 
บวก: ออกหุน้กู ้ 5,000,000 
 ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 9,358 
หกั: จ่ายช าระหุน้กู ้ (3,050,000) 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (41,012) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 12,586,655 
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 ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 บริษทัฯไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2565 ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภท ไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ชุดท่ี อายหุุน้กู ้ วนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราดอกเบ้ีย  จ านวนหุน้กูท่ี้ออก            มูลค่าท่ีตราไว ้ 
มูลค่ารวม                                 

ของหุน้กูท่ี้ออก                      

   (ร้อยละต่อปี) (หน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 
1 1 ปี 6 เดือน 14 กรกฎาคม 2566 4.50 1,768,800 1,000 1,768.8 
2 2 ปี 6 เดือน    14 กรกฎาคม 2567 5.40 3,231,200 1,000 3,231.2 

รวม     5,000.0 

 ในการออกหุ้นกู ้บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูซ่ึ้งบนัทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกูแ้ละบริษทัฯจะตดั
จ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหนา้ท่ีบางประการ
ซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 
2.5:1 ตลอดอายหุุน้กู ้โดยหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของ
ผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ีย และส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้ง
ช าระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ค ้ าประกนั อาวลั หรือก่อภาระผูกพนัอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ 
รายการเทียบเท่า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกูต้ามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกเป็นจ านวนรวม 
22,359 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 24,309 ลา้นบาท) 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,853,545 752,837 
บวก:  ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 2,045 1,368 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (170,018) (108,337) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,685,572 645,868 
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและ MLR ลบอตัราคงท่ี โดยมีก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน และช าระคืนเงินตน้ตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูแ้ละช าระคืนเงินตน้โดยการปลอด
จ านองห้องชุดในอัตราร้อยละของราคาตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดให้เสร็จส้ินภายในปี 2565 ถึง 2568                  
เงินกูย้มืค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การเปล่ียนแปลง
กรรมการของบริษทัย่อย การรวมหรือควบกิจการเขา้กับบริษทัอ่ืน การลดทุน และการเขา้ท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีมิใช่การคา้ปกติของกิจการ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0:1 ถึง 2.5:1 เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 
1,334 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,334 ลา้นบาท) ซ่ึงมีเง่ือนไขการเบิกใชต้ามท่ีระบุในสญัญา 

16. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้บริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 499,950,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียน จ านวน 3 หุน้ ท่ีบริษทัฯ
ไม่สามารถจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูไ่ด ้

2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 20,831,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 520,781,199.70 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 208,312,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทั้งส้ิน 20,831,200 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“ANAN ESOP-W1”) 

3) การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ANAN ESOP-W1) จ านวน 208,312,000 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับการใช้สิทธิจ านวน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของ
บริษทัฯ) และมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ  ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 4 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 
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 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด/ปี 4,999,500,000 3,333,000,000 
ลดทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (3) - 
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 208,312,000 1,666,500,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด/ปี 5,207,811,997 4,999,500,000 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด/ปี 4,166,250,000 3,333,000,000 
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน - 833,250,000 
ลดทุนจดทะเบียนระหวา่งงวด (3) - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด/ปี 4,166,249,997 4,166,250,000 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 

 ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท            
คร้ังท่ี 1 (“ANAN-W1”) ประเภทระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า 
จ านวน 833,250,000 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 1.65 บาท โดยมีอายุ 2 ปี นับตั้ งแต่ว ันท่ี 15 ธันวาคม 2564 โดยเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกได้ในวันท่ี                               
14 มิถุนายน 2565 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2566 

รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1  
 (หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวมและ             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้งวด/ปี 833,250,000 - 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด/ปี - - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในงวด/ปี - 833,250,000 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายงวด/ปี 833,250,000 833,250,000 
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17. หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 6,000,000 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 5,000,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจ านวน 105 ลา้นบาท (2564: 103 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงภายใต้
บัญชีเงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น                  
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ านวนรวม 7,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 6,000 ลา้นบาท) 

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัรา
ภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 รายไดภ้าษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,920 26,458 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (59,972) (58,091) (55,763) (46,761) 

รวมรายไดภ้าษีเงินได ้ (39,052) (31,633) (55,763) (46,761) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและส่วนของผูถื้อหุน้
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล (ก าไร) ขาดทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 3,400 (5,950) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น:   
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน 24,530 25,397 

19. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และ
หารดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง (278,653) (25,862) (221,085) (195,573) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    
           ลกัษณะคลา้ยทุน (122,524) (101,589) (122,524) (101,589) 

ขาดทุนท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุน้  (401,177) (127,451) (343,609) (297,162) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 4,166,250 3,333,000 4,166,250 3,333,000 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.10) (0.04) (0.08) (0.09) 

     
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จากการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก (2,608) 31,399 - - 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 4,166,250 3,333,000 - - 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) - 0.01 - - 

 บริษทัฯไม่ไดค้  านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เน่ืองจากราคาหุ้นสามญัถวัเฉล่ียในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

31 

20. การด าเนินงานที่ยกเลกิ 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรขาดทุน:   
รายได้   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและก่อสร้าง - (82) 
รายไดอ่ื้น - 1,168 
รวมรายได้ - 1,086 
ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ 2,608 (17,314) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - 136 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 8,993 
รวมค่าใช้จ่าย 2,608 (8,185) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (2,608) 9,271 
ตน้ทุนทางการเงิน - (21) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ (2,608) 9,250 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน - 22,149 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ (2,608) 31,399 
   
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน:   
ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุน้) - 0.01 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 

กิจกรรมด าเนินงาน (19,969) (65,593) 
กิจกรรมลงทุน - 4,875 
กิจกรรมจดัหาเงิน - (2,898) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงานท่ียกเลกิ (19,969) (63,616) 
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21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้จดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามส่วนงานของผลิตภณัฑ์และบริการในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน   

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
  

ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 480 900 1,380 138 58 1,576 (900) 676 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 34 6 40 (40) - 
รายไดอ่ื้น 1 - 1 - 4 5 - 5 
รวมรายได้ 481 900 1,381 172 68 1,621 (940) 681 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 11 29 40 42 18 100 (22) 78 
รายไดด้อกเบ้ีย        97 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (214) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (59) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (181) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้        (280) 
รายไดภ้าษีเงินได ้        39 
ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        (241) 
ผลการด าเนินงานที่ยกเลกิ         
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        (3) 

ขาดทุนส าหรับงวด        (244) 



 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 33 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
  

ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 675 2,375 3,050 193 56 3,299 (2,375) 924 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 12 18 30 (30) - 
รายไดอ่ื้น 8 - 8 - 7 15 - 15 
รวมรายได้ 683 2,375 3,058 205 81 3,344 (2,405) 939 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 78 189 267 74 27 368 (166) 202 
รายไดด้อกเบ้ีย        99 
รายไดอ่ื้น        8 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (274) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        155 
ตน้ทุนทางการเงิน        (180) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้        7 
รายไดภ้าษีเงินได ้        32 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        39 
ผลการด าเนินงานที่ยกเลกิ         
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        31 

ก าไรส าหรับงวด        70 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินงานและบริการท่ีเกีย่วข้อง 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ               
การติดตั้งสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนเงิน 686 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2564: 692 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 135 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 55 ลา้นบาท)  

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามสัญญา
จะซ้ือจะขายเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท ภายในเดือนมีนาคม 2566 (31 ธนัวาคม 2564: 1 ลา้นบาท จ่ายช าระ
ภายในเดือนมีนาคม 2565) 

22.3   ภาระผูกพนัจากเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุน โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัใน
การใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 1,350 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,350 ลา้นบาท) 

22.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม            

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม            

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ปี 188 186 160 156 
   1 ถึง 5 ปี 212 213 210 187 
   มากกวา่ 5 ปี 178 190 178 169 
รวม 578 589 548 512 
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22.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือคืนท่ีดนิระหว่างพฒันาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาขายท่ีดินระหวา่งพฒันาโครงการพร้อมกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใหแ้ก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท โดยบุคคลภายนอกดงักล่าวมีขอ้ตกลงกบับริษทั
ยอ่ยเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถซ้ือท่ีดินดงักล่าวคืนไดใ้นอนาคตในราคารวมไม่ต ่ากวา่ 33 ลา้นบาท ปัจจุบนั 
ท่ีดินดงักล่าวยงัคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทัย่อย ดงันั้น บริษทัย่อยจึงไม่บนัทึกรับรู้รายไดแ้ละ
ตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายดงักล่าวในงบการเงิน 

 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินดงักล่าวคืน โดยท่ีดินดงักล่าวไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการตน้ทุนการ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอการพฒันาในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 

22.6 ภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 17 โดยเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกบัดอกเบ้ียจ่ายสะสม ซ่ึงยงั
ไม่ถึงวนัถึงก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นจ านวน 37 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 46 ลา้นบาท) 

22.7 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการค ้า
ประกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   

งบการเงินรวมและ                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูค้  ้าประกนั ค ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

บริษทัฯ วงเงินกูย้ืมตามสัดส่วนในสัญญา
ค ้าประกนั 

บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
22,927 22,693 

บริษทัฯ วงเงินสินเช่ือการเติมน ้ามนั บริษทัยอ่ย - 4 

   22,927 22,697 
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 (2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน     
   ตามสญัญา 415 393 382 360 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัสรรท่ีดิน     
   ใหมี้สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 714 737 409 436 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 22 22 22 22 
รวม 1,151 1,152 813 818 

22.8 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ 

 (1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 
174 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 174 ลา้นบาท) 

 (2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยมีส่วนของเงินลงทุนอ่ืนท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 0.3           
ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2564: 1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

22.9 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสินทรัพย์ดจิิตอล 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยท าสัญญาเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย์ดิจิตอลท่ียงัไม่เรียกช าระเป็น               
จ านวนเงิน 61 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระแลว้ในเดือนเมษายน 2565 

22.10 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัค่าสิทธิเคร่ืองหมายการค้าและบริการท่ีเกีย่วข้อง 

 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาบริหารงานบริการกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าสิทธิ                     
เคร่ืองหมายการค้า ค่าบริหารงานและค่าบริการอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขและอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี            
สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 10 ปี 3 เดือน โดยเร่ิมนบัจากวนัท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนั และสามารถต่ออายุ
ไดอี้ก 2 คร้ัง ๆ ละ 3 ปี 
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22.11 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยมีรายละเอียดของคดี
ฟ้องร้องท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 22.11.1 ในปี 2560 บริษทัฯถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเก่ียวกบัการปฏิบติัผิดสัญญาส าหรับความช ารุดบกพร่อง
ในอาคารชุดแห่งหน่ึงโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวน 133 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าทุนทรัพยจ์ านวน 76 ล้านบาท และให้
บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์คงเหลือเป็นเงินจ านวน 57 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้จ่าย
ค่าเสียหายให้แก่โจทกบ์างส่วนแลว้จ านวน 10 ลา้นบาทในปี 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัฯแกไ้ขความช ารุดบกพร่องและลดค่าเสียหายท่ีตอ้งชดใชใ้ห้โจทก ์
คงเหลือเป็นจ านวน 46 ลา้นบาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลฎีกาพิจารณาค าร้องขออนุญาตฎีกาและ
ฎีกา 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินบางส่วนส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย 

 22.11.2 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 106 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวปฏิบติัผิดสัญญาและขอ้
สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม เก่ียวกบัการด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของ
โครงการบา้นจดัสรรซ่ึงพัฒนาโดยบริษทัย่อย และเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยไดท้ า
สัญญาประนีประนอมยอมความกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทย่อยจะด าเนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม และชดเชยค่าเสียหาย รวมเป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ดังนั้น บริษทัย่อยจึงได้ตั้งประมาณการหน้ีสินทั้งจ านวนส าหรับผล
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ปัจจุบนั บริษทัย่อยอยู่ระหว่างปฏิบติัตามค า
พิพากษา 

 22.11.3 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์                     
ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 (“โครงการฯ”) ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องในฐานะผูร้้องสอด
เน่ืองจากกลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ไดฟ้้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐและ
หน่วยงานรัฐจ านวนสองแห่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของบริษทัยอ่ย รวมถึงเพิก
ถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาล
ปกครองกลางเห็นว่าบริษทัยอ่ยอาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะ
เจา้ของโครงการฯ จึงเรียกบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  
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  เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยในฐานะผูร้้องสอดไดย้ืน่ค  าใหก้ารและค าช้ีแจงคดัคา้นวธีิการ
คุม้ครองชัว่คราวตามค าสัง่ศาลแลว้  

  และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลไดมี้ค าสั่งเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยยกค า
ร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของผูฟ้้องคดี และเน่ืองจากบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามค าสั่งค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการในการจดัท ามาตรการป้องกนัผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกับท่ีดินข้างเคียงและมาตรการเพื่อความปลอดภยัอย่างดีท่ีสุดสูงเกินกว่ามาตรฐาน
ตามปกติแลว้ ท่ีปรึกษากฎมายและฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยจึงมีความเช่ือมัน่วา่บริษทัยอ่ยจะไม่ได้
รับความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัยอ่ยยืน่ค าใหก้ารแลว้ ต่อมาผู ้
ฟ้องคดีไดท้ าค าใหก้ารแกค้  าใหก้ารคดัคา้นผูร้้องสอดแลว้ และเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ย
ในฐานะผูร้้องสอดไดย้ื่นค าใหก้ารเพิ่มเติมและแกค้  าคดัคา้นค าใหก้ารของผูฟ้้องคดีเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

22.11.4 ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกนิติบุคคลอาคารชุด และเจา้ของ
ห้องชุดในโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวม 783 ลา้นบาท โดย
อา้งวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวโฆษณาและเสนอขายหอ้งชุดใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปวา่อาคาร
ชุดแห่งดงักล่าวจะมีทางเขา้ออกในฝ่ังถนนราชปรารถเป็นทางออกหลกัของโครงการ และแสดง
ทางเขา้ออกอาคารชุด 3 ทาง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
เห็นวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์ เสนอขายหอ้งชุดใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไปโดยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทุกประการ จึงเช่ือมัน่ว่า              
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่ได้
บันทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบัญชี ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างนัด
พิจารณาสืบพยานของศาลชั้นตน้ และอยูร่ะหวา่งนดัไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญา 

22.11.5 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 บริษทัฯถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 512 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯปฏิบติัผิดสัญญาซ้ือขาย ละเมิดสิทธ์ิผูบ้ริโภค 
เก่ียวกบัการก่อสร้างพบขอ้บกพร่อง และมีความเสียหายเกิดข้ึนในทรัพยส่์วนกลาง ท่ีเกิดจากความ
บกพร่องจากการด าเนินการก่อสร้าง การออกแบบไม่ไดม้าตรฐาน ใชว้สัดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไป
ตามแบบท่ีไดรั้บอนุญาต และไม่เป็นไปตามเอกสารท่ีโฆษณาไว ้ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็น
วา่คดีดงักล่าวขาดอายคุวามแลว้ โจทกไ์ม่มีอ านาจฟ้อง จึงเป็นการใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตจึงเช่ือมัน่วา่
บริษทัฯไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบัญชี ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างนัดไกล่เกล่ียข้อพิพาทและก าหนดนัด
สืบพยานของศาลชั้นตน้ 
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 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีคดีฟ้องร้องอ่ืนอีกหลายคดีซ่ึงมีค่าเรียกร้องความ
เสียหายรวมเป็นจ านวน 89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 95 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 
ลา้นบาท 31 ธันวาคม 2564: 26 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องบางคดีขา้งตน้และคดีฟ้องร้อง            
อ่ืน ๆ ยงัไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของ                
กลุ่มบริษทัในขณะน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
คดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

22.11.6 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 การร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ก) ในปี 2559  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงโครงการแอชตนั 
อโศก (“โครงการฯ”)  จ านวน 15 คนไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐจ านวนรวม 5 รายต่อ
ศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ (1) เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการฯ (2) เพิกถอน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ (3) น าท่ีดินในซอยสุขมุวิท 
19 แยก 2 บางส่วนซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของโครงการฯกลบัมาเป็นทางสาธารณะ (4) เพิกถอนการ
อนุญาตให้โครงการฯใชท่ี้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ท่ีได้
รับมาจากการเวนคืนมาจากประชาชน และ (5) มีค าพิพากษาหรือค าสั่งเก่ียวกบัประกาศท่ีรฟม.
ออกเก่ียวกบัการก าหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน 
พ.ศ. 2556 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 ใหเ้ป็นประกาศท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “คดี
ท่ีหน่ึง”) 

 โครงการฯดังกล่าวด าเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด ซ่ึงเป็น                       
การร่วมค้าของบริษทัฯ  (ต่อไปน้ีเรียกว่า “การร่วมค้า”) โดยบริษทัฯถือหุ้นในการร่วมคา้
ดงักล่าวร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ศาลเห็นวา่การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ในฐานะ
ผูข้ายท่ีดินใหก้บัการร่วมคา้) อาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลในฐานะ
เจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมคา้ ตามล าดบั จึง
เรียกการร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีหน่ึง  

 ในปี 2560  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ฟ้องเจ้าหน้าท่ีรัฐจ านวนรวม 3 รายต่อ              
ศาลปกครองกลาง  ใหร้ะงบัการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารของโครงการฯส่วนท่ีก่อสร้างข้ึนมา
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “คดีท่ีสอง”) ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมคา้อาจจะไดรั้บ
ผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ   จึงเรียกการร่วมคา้เขา้
มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีสอง ปัจจุบัน คดีท่ีสองอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหา
ขอ้เทจ็จริง 
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 ต่อมาเม่ือโครงการฯแลว้เสร็จ การร่วมคา้ไม่สามารถส่งมอบการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้ได ้
เน่ืองจาก ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 กรุงเทพมหานครไดมี้ค าสั่งไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้การ
พิจารณาออกใบรับรองการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัโครงการฯ ขา้งตน้ 
อยา่งไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉยัให้เพิกถอน
ค าสัง่ของกรุงเทพมหานครดงักล่าว และใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
ต่อไป ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงด าเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) 
ใหแ้ก่การร่วมคา้ในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 และส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนอาคารชุดและออกหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการฯให้กบัการร่วมคา้เม่ือ
วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 การร่วมคา้จึงไดเ้ร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กบัผูจ้ะซ้ือตั้งแต่วนัท่ี              
15 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป  

 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาในคดีท่ีหน่ึง ให้เพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงโครงการอาคารชุดท่ีออกให้แก่โครงการฯ เน่ืองจาก รฟม.ไม่
สามารถอนุญาตให้น าท่ีดินของรฟม.ไปเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯได ้
เพราะเป็นการขัดต่อวตัถุประสงค์การเวนคืน ท าให้พื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้ งโครงการฯไม่
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                  
พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ีออกหนงัสือดงักล่าว ทั้งน้ี การร่วมคา้หรือบริษทัย่อย
ในฐานะผูร้้องสอด ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบั
ขอ้ฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าพิพากษา  

 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ย ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีไดย้ืน่อุทธรณ์
คดัคา้นค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  

 ต่อมา เ ม่ือวัน ท่ี  7 มกราคม 2565 การร่วมค้าหรือบริษัทย่อยได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อ                      
ศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหว่างศาลปกครองสูงสุดแสวงหาขอ้เท็จจริง ดงันั้น เร่ือง               
การเพิกถอนในอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงอาคารตอ้งรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ก่อน ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงอาคารดงักล่าว 
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 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การก่อสร้างโครงการฯของการ
ร่วมค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอนการด าเนินการ และผ่านการพิจารณาของ
หน่วยงานราชการ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายครบถว้น โดยเฉพาะการไดรั้บอนุญาตให้
ใชท่ี้ดินท่ีพิพาทเป็นทางเขา้-ออกก็ไม่ไดก้ระทบต่อบริการสาธารณะและยงัเป็นประโยชน์แก่
ทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ในการเวนคืนและประกาศท่ีรฟม.ออกเก่ียวกบัการ
ก าหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน พ.ศ. 2556 และ
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 โดยแนวทางต่อสู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคดีท่ีมีอยู่ทั้งสองคดี ฝ่ายบริหาร
และท่ีปรึกษาทางกฎหมายจึงมีความเห็นว่าการด าเนินโครงการฯปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
กฎหมาย และระเบียบ ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐจึงมีความเป็นไปไดท่ี้
ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลปกครองกลางในทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่าย
บริหารจึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 “โครงการแอชตนั อโศก” มีการโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้
เป็นจ านวนเงิน 5,660 ลา้นบาท จากมูลค่าโครงการ (ราคาขาย) ประมาณ 6,484 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 87.3 ของมูลค่าโครงการรวม คงเหลือตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ียงั
ไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจ านวน 644 ลา้นบาทในงบการเงินของการร่วมคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯมี
เงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าว จ านวน 434 ลา้นบาทตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และจ านวน 450 ลา้นบาทตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหาย
จากทั้งสองคดีดงักล่าว จึงไม่ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าท่ีลดลงในตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ในงบการเงินของการร่วมคา้ และไม่ตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน
งบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีทั้งสองไวใ้นบญัชี ดว้ยเช่นกนั 
อยา่งไรก็ตาม ผลของทั้งสองคดียงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินการ
ตามขั้นตอนและขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

42 

ข) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการ เอลลิโอ เดล เนสท ์อุดมสุข (“โครงการฯ”) ไดถู้กผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงโครงการจ านวน
หลายรายเรียกร้องใหก้ารร่วมคา้และบริษทัก่อสร้างของโครงการจ่ายค่าเสียหายรวมสองคดีเป็น
จ านวนเงินรวม 50 ล้านบาท โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้ งน้ี ท่ีปรึกษา
กฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการก่อสร้างโครงการตาม
วิสัยและพฤติการณ์ท่ีพึงจะตอ้งกระท าแลว้ กล่าวคือ ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ การร่วมคา้
ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เพื่อพิจารณา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระ
ทบต่าง ๆ และด าเนินการตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ท่ีได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบอย่างเคร่งครัดแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างโครงการก็มิได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับริเวณใกลเ้คียงโครงการเกินสมควรแต่อย่างใด ปัจจุบนั โจทก์และ
จ าเลยไดเ้จรจาร่วมกนัจนไดข้อ้ยติุ จึงไดมี้การท าสญัญาประนีประนอมยอมความระหวา่งโจทก์
และจ าเลยแล้ว ซ่ึงศาลได้มีค าพิพากษาตามยอมแล้วเช่นกัน ดังนั้ น คดีน้ีจึงถึงท่ีสุดตาม             
ค  าพิพากษาตามยอมแลว้ 

  นอกจากน้ี ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2563 การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้อง
ในฐานะผูร้้องสอด เน่ืองจากสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงดงักล่าวได้
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอน
ใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมคา้
อาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียก
การร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอด ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า 
การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะ
ไม่ได้รับความเสียหายจากคดีดังกล่าว อีกทั้งในแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมค้าดังกล่าวมี
โอกาสท่ีจะชนะคดีได ้จึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้น
บญัชี ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เท็จจริง อย่างไรก็ตามผูฟ้้องคดี            
ส่วนใหญ่ได้ยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว คงเหลือเพียงส่วนน้อยท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการยืน่ค าร้องขอถอนฟ้องคดี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

43 

ค) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 
ไอดีโอ พระรามเกา้ อโศก ถูกผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมค้า 
รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ 
นอกจากนั้น ยงัไดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม 162 ลา้นบาท ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมาย
และฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นวา่ การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA 
เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการ
ป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจาก
หน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว และแนวทาง
ต่อสู้คดีของการร่วมค้าดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้จึงไม่ได้บันทึกส ารองส าหรับผล
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหา 
ขอ้เทจ็จริง 

ง) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 
ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม4   (“โครงการฯ”) ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้อง  เน่ืองจาก               
กลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐจ านวนรวม 3 รายต่อศาลปกครอง
กลาง  ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมคา้ดงักล่าวอาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษา
หรือค าสัง่ของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอดโดยผูฟ้้อง
คดี  ยื่นฟ้องและขอให้ศาลเพิกถอนมติให้ความเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ และขอให้เพิก
ถอนค าสั่งไม่อนุญาตให้เล่ือนการประชุมพิจารณารายงาน EIA และขอให้ผูถู้กฟ้องคดีแกไ้ข
เพิ่มเติมรายงาน EIAให้ถูกต้องตามกฎหมาย   ต่อมาการร่วมค้าในฐานะผูร้้องสอดได้ยื่น
ค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลาง ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ดงักล่าว
เห็นว่า การร่วมคา้ไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้งแลว้ ประกอบกบัการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบติัของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออก
ใบอนุญาต จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในแนวทางต่อสู้คดี
ของการร่วมคา้มีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้ จึงไม่ได้บนัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งผูฟ้้องคดียืน่ค าคดัคา้นค าใหก้าร 
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23. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระในหน่ึงปี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

         ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของการร่วมค้าของกลุ่มบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่าย                    
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั โดยมีก าหนดจ่าย
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และมีรายละเอียดดงัน้ี 

การร่วมคา้ อตัราเงินปันผล จ านวนเงินปันผล 
 (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 3.34 10 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 2.11 10 

25. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                             
12 พฤษภาคม 2565 
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