
 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 

อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 23.10.6 ก) ในปี 2559 สมาคมต่อตา้นสภาวะ

โลกร้อนและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงโครงการแอชตนั อโศก (“โครงการฯ”)  จาํนวน 15 คนไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ี

รัฐและหน่วยงานรัฐจาํนวนรวม 5 รายต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให ้(1) เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของ

โครงการฯ (2) เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ (3) นาํท่ีดินในซอย

สุขมุวิท 19 แยก 2 บางส่วนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการฯกลบัมาเป็นทางสาธารณะ (4) เพิกถอนการอนุญาตให้

โครงการฯใชท่ี้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ท่ีไดรั้บมาจากการเวนคนืมาจาก

ประชาชน และ (5) มีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเก่ียวกบัประกาศท่ีรฟม.ออกเก่ียวกบัการกาํหนดประเภทการอนุญาตให้

ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผา่น พ.ศ. 2556 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 ใหเ้ป็นประกาศท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “คดีท่ีหน่ึง”) 

โครงการฯดงักล่าวดาํเนินการโดยบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ  

(ต่อไปน้ีเรียกวา่ “การร่วมคา้”) โดยบริษทัฯถือหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าวร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ศาลเห็นวา่

การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ในฐานะผูข้ายท่ีดินใหก้บัการร่วมคา้) อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษา

หรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมคา้ 

ตามลาํดบั จึงเรียกการร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีหน่ึง  

ในปี 2560  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภไ์ดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐจาํนวนรวม 3 รายต่อศาลปกครองกลาง                 

ใหร้ะงบัการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารของโครงการฯส่วนท่ีก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ี

เรียกวา่ “คดีท่ีสอง”) ซ่ึงศาลเห็นวา่การร่วมคา้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะ

เจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีสอง ปัจจุบนั คดีท่ีสองอยูร่ะหวา่ง                       

ศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
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เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีหน่ึง ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างและ

ดดัแปลงโครงการอาคารชุดท่ีออกใหแ้ก่โครงการฯ เน่ืองจาก รฟม. ไม่สามารถอนุญาตใหน้าํท่ีดินของ รฟม.             

ไปเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯได ้เพราะเป็นการขดัต่อวตัถุประสงคก์ารเวนคืน                              

ทาํใหพ้ื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯไม่สอดคลอ้งกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 ออกตามความในพระราชบญัญติั

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ีออกหนงัสือดงักล่าว ทั้งน้ี การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยใน

ฐานะผูร้้องสอด ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบัขอ้ฟ้องร้องดงักล่าว

ขา้งตน้ภายในกาํหนดระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีคาํพิพากษา  

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ย ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษา

ดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 เป็นวนัท่ีส้ินสุด                

การแสวงหาขอ้เทจ็จริง ปัจจุบนัคดีอยู่ระหวา่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นวา่ การก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายในทุกขั้นตอนการดาํเนินการ และผา่นการพิจารณาของหน่วยงานราชการ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตาม

กฎหมายครบถว้น โดยเฉพาะการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินท่ีพิพาทเป็นทางเขา้-ออกก็ไม่ไดก้ระทบต่อบริการ

สาธารณะและยงัเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ในการเวนคืนและประกาศท่ีรฟม.

ออกเก่ียวกบัการกาํหนดประเภทการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน พ.ศ. 2556 และ                   

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 โดยแนวทางต่อสู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคดีท่ีมีอยูท่ ั้งสองคดี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษาทาง

กฎหมายจึงมีความเห็นวา่การดาํเนินโครงการฯปฏิบติัตามเง่ือนไขของกฎหมาย และระเบียบ คาํสั่งของหน่วยงาน

ของรัฐกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลปกครอง

กลางในทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 “โครงการแอชตนั อโศก” มีการโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 5,660 ลา้นบาท 

จากมูลค่าโครงการ (ราคาขาย) ประมาณ 6,484 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.3 ของมูลค่าโครงการรวม คงเหลือ

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 644 ลา้นบาทในงบการเงินของการร่วมคา้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวจาํนวน 434 ลา้นบาทตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และจาํนวน 447 ลา้นบาทตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  
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จากขอ้มูลขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัฯเช่ือมัน่วา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากทั้งสองคดีดงักลา่ว 

จึงไม่ตั้งสาํรองค่าเผื่อมลูค่าท่ีลดลงในตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นงบการเงินของการร่วมคา้ และไม่ตั้ง

สาํรองค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

คดีทั้งสองไวใ้นบญัชี ดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม ผลของทั้งสองคดียงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ซ่ึงขึ้นอยูก่บั              

ผลการดาํเนินการตามขั้นตอนและขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,387,542           2,439,697          2,973,143             835,842              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 79,035                90,149               61,237                  99,774                
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 2 3,019                  4,587                 -                            273                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 2,482,332           2,764,110          922,691                1,163,883           
เงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                        5,039,953             2,663,341           
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4 18,169,815          18,455,461        2,381,292             2,826,672           
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 7,294                  8,385                 166                       106                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 43,200                67,703               13,426                  1,476                  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 19,000                19,000               19,000                  19,000                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9,655                  10,969               2,100                    2,023                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 275,362              220,664             206,245                233,280              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 25,476,254          24,080,725        11,619,253            7,845,670           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 5 141,136              150,703             35,819                  35,819                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2, 6 703,012              608,205             510,456                458,956              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                        14,644,605            14,584,427          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 6,709,812           6,635,346          5,667,765             5,667,765           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 4,490,445           4,153,217          4,525,600             4,153,217           
เงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                        6,567,084             8,424,259           
ท่ีดินรอการพฒันา 1,631,913           1,631,584          -                            -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 297,403              313,914             194,819                212,545              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 288,666              288,663             196,613                212,944              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 160,629              175,462             156,739                170,295              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 391,804              346,675             318,035                332,290              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 800,174              655,423             719,834                584,237              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 343,870              341,796             150,871                150,871              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,958,864          15,300,988        33,688,240            34,987,625          
รวมสินทรัพย์ 41,435,118          39,381,713        45,307,493            42,833,295          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 5,398,247           5,980,290          -                            582,356              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 970,477              864,694             618,747                527,108              
หุ้นกูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 4,976,402           5,432,443          4,976,402             5,432,443           
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 826,216              760,916             460,318                462,627              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 80,032                79,736               79,542                  75,953                
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                        12,822,679            12,270,141          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,940                70,523               -                            -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 147,704              168,414             73,716                  87,211                
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -                          200                    -                            -                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2 1,391,254           1,535,167          1,482,476             1,654,660           
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2 139,283              150,826             24,301                  28,517                
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2 40,463                40,058               38,073                  37,266                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,672                53,728               36,976                  43,666                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 14,064,690          15,136,995        20,613,230            21,201,948          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 10,094,848          5,235,866          10,094,848            5,235,866           
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 788,402              1,092,629          78,510                  290,210              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 404,042              444,475             404,042                444,463              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                          4                        -                            -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 137,555              127,493             119,891                111,695              
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 46,402                50,657               46,402                  46,037                
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 46,005                52,895               45,395                  52,285                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,517,254          7,004,019          10,789,088            6,180,556           
รวมหนีสิ้น 25,581,944          22,141,014        31,402,318            27,382,504          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 5,207,811,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
         (2564: หุ้นสามญั 4,999,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 16 520,781              499,950             520,781                499,950              
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 4,166,250,027 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
         (2564: หุ้นสามญั 4,166,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 416,625              416,625             416,625                416,625              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6,300,698           6,300,698          6,300,698             6,300,698           
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 18 5,000,000           6,000,000          5,000,000             6,000,000           
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17.2 3,762                  -                        3,762                    -                          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 33,330                33,330               33,330                  33,330                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,002,453           3,520,687          2,177,960             2,768,138           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (53,071)               (107,140)            (27,200)                 (68,000)               
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14,703,797          16,164,200        13,905,175            15,450,791          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,149,377           1,076,499          -                            -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,853,174          17,240,699        13,905,175            15,450,791          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,435,118          39,381,713        45,307,493            42,833,295          

-                          -                        -                            -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 697,338             680,830             383,332             325,824             
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 2 118,490             211,667             149,004             217,903             
รายไดค้่านายหนา้ 2 50,626               45,330               39,972               36,258               
รายไดค้่าเช่า 2 19,275               18,636               19,620               18,260               
รายไดค้่าบริการ 2 34,852               33,435               -                         -                         
รายไดด้อกเบ้ีย 2 100,128             104,552             171,133             167,756             
รายไดเ้งินปันผล 2, 8.2 -                         -                         5,110                 186,155             
รายไดอ่ื้น 8,944                 94,831               5,739                 9,479                 
รวมรายได้ 1,029,653          1,189,281          773,910             961,635             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 542,328             537,692             308,926             276,464             
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 2 63,822               63,152               82,376               70,254               
ตน้ทุนค่านายหนา้ 2 35,437               37,949               39,054               41,067               
ตน้ทุนค่าเช่า 15,667               12,207               16,890               12,354               
ตน้ทุนค่าบริการ 23,116               23,966               -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 89,970               67,843               63,461               37,093               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 262,243             291,153             190,367             203,403             
รวมค่าใช้จ่าย 1,032,583          1,033,962          701,074             640,635             
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (2,930)                155,319             72,836               321,000             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 133,872             33,519               -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (163,088)            (165,629)            (291,651)            (269,425)            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (32,146)              23,209               (218,815)            51,575               
รายไดภ้าษีเงินได้ 19 26,720               11,358               43,265               24,379               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินต่อเน่ือง (5,426)                34,567               (175,550)            75,954               

การด าเนินงานทีย่กเลิก
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21 (1,944)                2,169                 -                         -                         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (7,370)                36,736               (175,550)            75,954               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 54,578               51,573               54,400               47,600               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 54,578               51,573               54,400               47,600               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 49,152               86,140               (121,150)            123,554             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,944)                2,169                 -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 47,208               88,309               (121,150)            123,554             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (41,486)              6,896                 (175,550)            75,954               
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,944)                2,169                 

(43,430)              9,065                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย
   ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 36,060               27,671               

(7,370)                36,736               
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 13,092               58,469               (121,150)            123,554             
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,944)                2,169                 

11,148               60,638               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย
   ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 36,060               27,671               

47,208               88,309               
(หน่วย: บาทต่อหุน้)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
      จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.03)                  (0.03)                  (0.06)                  (0.01)                  
      จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 0.00 -                         -                         

(0.03)                  (0.03)                  (0.06)                  (0.01)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,177,205          1,355,566          610,278             698,244             
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 2 238,031             357,009             300,169             370,314             
รายไดค้่านายหนา้ 2 73,396               100,511             57,818               84,052               
รายไดค้่าเช่า 2 39,022               32,174               39,705               31,634               
รายไดค้่าบริการ 2 68,643               68,445               -                         -                         
รายไดด้อกเบ้ีย 2 197,337             203,866             337,374             319,694             
รายไดเ้งินปันผล 2, 8.2 -                         -                         10,220               186,155             
รายไดอ่ื้น 14,306               118,265             8,953                 14,476               
รวมรายได้ 1,807,940          2,235,836          1,364,517          1,704,569          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 912,492             1,037,426          506,252             587,838             
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 2 113,728             125,967             154,381             138,548             
ตน้ทุนค่านายหนา้ 2 73,431               75,148               77,467               82,818               
ตน้ทุนค่าเช่า 31,665               23,608               33,413               24,299               
ตน้ทุนค่าบริการ 45,817               46,372               -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 145,753             138,949             97,689               80,673               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 528,639             601,053             396,571             451,870             
รวมค่าใช้จ่าย 1,851,525          2,048,523          1,265,773          1,366,046          
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (43,585)              187,313             98,744               338,523             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 75,064               188,840             -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (344,512)            (345,772)            (594,407)            (529,282)            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (313,033)            30,381               (495,663)            (190,759)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 19 65,772               42,991               99,028               71,140               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินต่อเน่ือง (247,261)            73,372               (396,635)            (119,619)            

การด าเนินงานทีย่กเลิก
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21 (4,552)                33,568               -                         -                         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (251,813)            106,940             (396,635)            (119,619)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 54,069               46,234               40,800               71,400               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 54,069               46,234               40,800               71,400               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (193,192)            119,606             (355,835)            (48,219)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (4,552)                33,568               -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (197,744)            153,174             (355,835)            (48,219)              

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (320,139)            (18,966)              (396,635)            (119,619)            
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (4,552)                33,568               

(324,691)            14,602               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย
   ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 72,878               92,338               

(251,813)            106,940             
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (266,070)            27,268               (355,835)            (48,219)              
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (4,552)                33,568               

(270,622)            60,836               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย
   ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 72,878               92,338               

(197,744)            153,174             
(หน่วย: บาทต่อหุน้)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
      จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.12) (0.07)                  (0.14)                  (0.10)                  
      จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 0.01                   -                         -                         

(0.12) (0.06)                  (0.14)                  (0.10)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน ก าไร (ขาดทุน) จาก

ทุนเรือนหุน้ จากการ ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการ เงินลงทุนในตราสารทุน รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและช าระ หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - รวมธุรกิจภายใต้ เปล่ียนแปลงสัดส่วน ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

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               
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               14,602                      -                                 -                                -                                     -                               14,602                      92,338                      106,940                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                 -                                46,234                            46,234                      46,234                      -                               46,234                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               14,602                      -                                 -                                46,234                            46,234                      60,836                      92,338                      153,174                    
ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 18) -                               (7,376)                       1,000,000                 -                               -                               -                               -                                 -                                -                                     -                               992,624                    -                               992,624                    
ช าระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 18) -                               -                               (1,000,000)                -                               -                               -                               -                                 -                                -                                     -                               (1,000,000)                -                               (1,000,000)                
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 18) -                               -                               -                               -                               -                               (204,906)                   -                                 -                                -                                     -                               (204,906)                   -                               (204,906)                   
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                 -                                -                                     -                               -                               (27,085)                     (27,085)                     
ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                 (11,365)                     -                                     (11,365)                     (11,365)                     (659,765)                   (671,130)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 333,300                    5,102,991                 6,000,000                 -                               33,330                      4,284,616                 (362)                           (23,843)                     (102,644)                         (126,849)                   15,627,388               1,050,729                 16,678,117               

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               
ขาดทุนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (324,691)                   -                                 -                                -                                     -                               (324,691)                   72,878                      (251,813)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                 -                                54,069                            54,069                      54,069                      -                               54,069                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (324,691)                   -                                 -                                54,069                            54,069                      (270,622)                   72,878                      (197,744)                   
ช าระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 18) -                               -                               (1,000,000)                -                               -                               -                               -                                 -                                -                                     -                               (1,000,000)                -                               (1,000,000)                
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 18) -                               -                               -                               -                               -                               (193,543)                   -                                 -                                -                                     -                               (193,543)                   -                               (193,543)                   
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17.2) -                               -                               -                               3,762                        -                               -                               -                                 -                                -                                     -                               3,762                        -                               3,762                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 416,625                    6,300,698                 5,000,000                 3,762                        33,330                      3,002,453                 (362)                           (23,842)                     (28,867)                           (53,071)                     14,703,797               1,149,377                 15,853,174               

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในตราสารทุน

ทุนเรือนหุน้ ก าไรสะสม ท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
ท่ีออกและ หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ผา่นก าไรขาดทุน รวม

ช าระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 333,300                             5,110,367                          6,000,000                          -                                         33,330                               3,715,641                          (144,500)                            15,048,138                        
ขาดทุนส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (119,619)                            -                                         (119,619)                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         71,400                               71,400                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (119,619)                            71,400                               (48,219)                              
ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 18) -                                         (7,376)                                1,000,000                          -                                         -                                         -                                         -                                         992,624                             
ช าระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 18) -                                         -                                         (1,000,000)                         -                                         -                                         -                                         -                                         (1,000,000)                         
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 18) -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (204,906)                            -                                         (204,906)                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 333,300                             5,102,991                          6,000,000                          -                                         33,330                               3,391,116                          (73,100)                              14,787,637                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 416,625                             6,300,698                          6,000,000                          -                                         33,330                               2,768,138                          (68,000)                              15,450,791                        
ขาดทุนส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (396,635)                            -                                         (396,635)                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         40,800                               40,800                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (396,635)                            40,800                               (355,835)                            
ช าระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 18) -                                         -                                         (1,000,000)                         -                                         -                                         -                                         -                                         (1,000,000)                         
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 18) -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         (193,543)                            -                                         (193,543)                            
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17.2) -                                         -                                         -                                         3,762                                 -                                         -                                         -                                         3,762                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 416,625                             6,300,698                          5,000,000                          3,762                                 33,330                               2,177,960                          (27,200)                              13,905,175                        

-                                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (313,033)              30,381                  (495,663)              (190,759)              
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 21) (4,552)                  33,568                  -                           -                           
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 924,513                1,063,778             511,329                600,094                
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 3,524                   10,648                  676                      271                      
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 80,379                  104,888                78,047                  88,135                  
   โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,830)                (1,635)                  (18,571)                (755)                     
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสญัญา 28,710                  10,249                  26,845                  3,852                   
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (โอนกลบั) 1,115                   (2,676)                  1,036                   6,325                   
   การโอนกลบัตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่าสุทธิ
      ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (12,021)                (26,352)                (5,077)                  (12,256)                
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 64                        300                      -                           -                           
   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (22,149)                -                           -                           
   ดอกเบ้ียจากสญัญาซ้ือขายสินทรัพย์ (2,370)                  -                           -                           -                           
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (75,064)                (188,840)              -                           -                           
   ก  าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                           (1,831)                  -                           (1,831)                  
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                           (1,557)                  -                           (1,557)                  
   ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า -                           748                      -                       -                           
   ก  าไรจากการโอนสิทธิ -                           (61,452)                -                       -                           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
      และอุปกรณ์ (1,043)                  4,057                   (3)                         -                           
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,062                  12,083                  8,196                   9,377                   
   โอนกลบัค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (10,664)                (3,822)                  (7,531)                  (1,960)                  
   ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินระยะยาว 378                      266                      365                      246                      
   รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,762                   -                           3,584                   -                           
   ดอกเบ้ียรับ (197,337)              (203,866)              (337,374)              (319,694)              
   เงินปันผลรับ -                           -                           (10,220)                (186,155)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 344,512                345,772                594,407                529,282                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 758,105                1,102,558             350,046                522,615                
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 13,469                  108,944                38,537                  35,717                  
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 1,946                   74,495                  273                      7,435                   
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (478,875)              (1,675,821)           (60,704)                (12,745)                
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (2,433)                  (8,332)                  (736)                     (342)                     
   งานระหว่างก่อสร้าง -                           256                      -                           -                           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 24,503                  13,654                  (11,950)                2                          
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง -                           554,996                -                           -                           
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,314                   129,146                (77)                       127,165                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (31,285)                10,849                  43,490                  (919)                     
   ท่ีดินรอการพฒันา (329)                     -                           -                           -                           
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (536)                     (3,969)                  (500)                     697                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                           (7,983)                  -                           -                           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,288) 3,691                   -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,018                  88,561                  (104)                     (91,887)                
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (14,679)                (10,579)                (5,964)                  (1,251)                  
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (200)                     (52,597)                -                           -                           
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (143,913)              (215,050)              (172,184)              (211,635)              
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (11,543)                (36,987)                (4,216)                  (7,409)                  
   หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6,901                   10,468                  7,304                   9,877                   
   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,890)                  (7,275)                  (6,890)                  (7,147)                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,438)                  (17,075)                (5,072)                  (16,196)                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                           (5,370)                  -                           (4,498)                  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 119,847                56,580                  171,253                349,479                
   รับคืนภาษีเงินได้ 1,767                   291                      -                           -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (89,028)                (173,857)              (16,455)                (20,594)                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 32,586                  (116,986)              154,798                328,885                
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 9,567                   (5)                         -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน -                           (338,744)              -                           (338,744)              
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           (387,298)              (611,656)              
เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (305,400)              (896,494)              (254,400)              (896,494)              
เงินสดรับส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,759                530,965                186,254                290,196                
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (27,632)                (143,669)              -                           -                           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           82,000                  -                           82,000                  
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (1,247,655)           (60,000)                (1,918,786)           
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           2,983,340             -                           -                           
ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (671,130)              -                           -                           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 102,760                125,603                133,916                273,088                
เงินสดรับจากเงินปันผล 35,753                  300,918                10,220                  186,155                
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 116                      2,503                   4                          -                           
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 
   สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีก่ียวขอ้งกนั 3,032                   88,201                  -                           -                           
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (94,464)                (23,463)                (15,608)                (19,610)                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 24,491                  792,370                (386,912)              (2,953,851)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (591,984)              154,401                (591,984)              (100,000)              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           355,000                2,925,000             
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (61,860)                (67,145)                (58,525)                (60,471)                
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (342,094)              (1,029,904)           (216,543)              (777,367)              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 100,000                -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (3,550,000)           (1,407,600)           (3,550,000)           (1,407,600)           
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 8,000,000             2,828,400             8,000,000             2,828,400             
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (66,884)                (22,664)                (66,500)                (21,094)                
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -                           1,000,000             -                           1,000,000             
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (1,000,000)           (1,000,000)           (1,000,000)           (1,000,000)           
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -                           (8,580)                  -                           (8,580)                  
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (354,481)              (473,000)              (260,104)              (339,464)              
เงินสดจ่ายเงินปันผลของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (241,929)              (256,133)              (241,929)              (256,133)              
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           (27,085)                -                           -                           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 1,890,768             (309,310)              2,369,415             2,782,691             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 1,947,845             366,074                2,137,301             157,725                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,439,697             3,186,852             835,842                1,990,744             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 4,387,542             3,552,926             2,973,143             2,148,469             

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รับรู้รายการก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า
      ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (64,269)                (64,507)                (51,000)                (89,250)                
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,923                   (3,597)                  1,608                   (3,628)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อจาํหน่าย ให้บริการรับจา้งสร้างบา้น

และบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99/1 หมู่ ท่ี  14                        

ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษทัฯมีสาขาหน่ึงแห่งอยู่ท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย                

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ                   

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ                  

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอ                  

คร้ังล่าสุด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงิน

ควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามฉบบั

ภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามทางเลือกของแนวปฏิบติัทางการบญัชีในการจดัประเภทรายการของ 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีบริษทัฯไดเ้สนอขายและไดรั้บชาํระค่าหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ย

ทุนจากผูถื้อก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นเวลา 3 ปี นบั

จากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ทั้งน้ี หากบริษทัฯตอ้งจดัประเภทหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหน้ีสินทางการเงิน จาํนวนเงินของ

รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 970,477 12,342 982,819 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,672 (2,468) 47,204 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - 3,000,000 3,000,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 5,000,000 (3,000,000) 2,000,000 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    

กาํไรสะสมตน้งวด 3,520,687 (16,344) 3,504,343 

ขาดทนุสาํหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                    

ของบริษทัฯ 324,691 111,302 435,993 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 193,543 (117,771) 75,772 

  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2565  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 163,088 63,575 226,663 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 26,720 12,714 39,434 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนนิงานต่อเน่ือง 5,426 50,861 56,287 

ขาดทุนสําหรับงวด 7,370 50,861 58,231 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 49,152 (50,861) (1,709) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,208 (50,861) (3,653) 

การแบ่งปันขาดทุน    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - ขาดทุนสาํหรับงวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 41,486 50,861 92,347 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - กาํไร (ขาดทนุ) 

สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 13,092 (50,861) (37,769) 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.03 - 0.03 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2565  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 344,512 139,127 483,639 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 65,772 27,825 93,597 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนนิงานต่อเน่ือง 247,261 111,302 358,563 

ขาดทุนสําหรับงวด 251,813 111,302 363,115 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 193,192 111,302 304,494 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 197,744 111,302 309,046 

การแบ่งปันขาดทุน    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - ขาดทุนสาํหรับงวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 320,139 111,302 431,441 

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - ขาดทุนสาํหรับงวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 266,070 111,302 377,372 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.12 - 0.12 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 618,747 12,342 631,089 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36,976 (2,468) 34,508 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - 3,000,000 3,000,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 5,000,000 (3,000,000) 2,000,000 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    

กาํไรสะสมตน้งวด 2,768,138 (16,344) 2,751,794 

ขาดทนุสาํหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                 

ของบริษทัฯ 396,635 111,302 507,937 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 193,543 (117,771) 75,772 

    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2565  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 291,651 63,575 355,226 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 43,265 12,714 55,979 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนนิงานต่อเน่ือง 175,550 50,861 226,411 

ขาดทุนสําหรับงวด 175,550 50,861 226,411 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 121,150 50,861 172,011 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 121,150 50,861 172,011 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.06 - 0.06 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2565  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 594,407 139,127 733,534 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 99,028 27,825 126,853 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนนิงานต่อเน่ือง 396,635 111,302 507,937 

ขาดทุนสําหรับงวด 396,635 111,302 507,937 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 355,835 111,302 467,137 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 355,835 111,302 467,137 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.14 - 0.14 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 31 6 ราคาตามสัญญารายโครงการ          

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 ของ

มูลค่าโครงการตามท่ีระบุในสัญญา

และตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

      

รายไดค้่าเช่า - - - 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย - - 94 92 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

รายไดอ้ื่น - - 1 - ราคาตามสัญญา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - - 7 ราคาตามสัญญา 

      

ค่านายหนา้จ่าย - - 10 11 ร้อยละ 1.00 - 4.00 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการวางเงินจองทาํสัญญาและ

โอนในระหว่างงวด 

      

ดอกเบ้ียจ่าย - - 110 92 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

ค่าบริการจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 118 212 118 212 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าโครงการ

ตามท่ีระบุในสัญญา 

      

รายไดค้่านายหนา้ 41 37 

 

39 36 ร้อยละ 1.50 - 4.00 ของมูลค่าขาย 

ห้องชุดท่ีมีการทาํสัญญาและ              

โอนในระหว่างงวด 

      

รายไดค้่าบริการ 1 - - - ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย 98 103 76 76 ร้อยละ 6 ต่อปี 

      

รายไดเ้งินปันผล 15 301 5 186 ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 62 13 ราคาตามสัญญารายโครงการ          

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 ของ

มูลค่าโครงการตามท่ีระบุในสัญญา

และตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

      

รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย - - 186 173 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

รายไดอ้ื่น - - 1 - ราคาตามสัญญา 

      

ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 3 12 ราคาตามสัญญา 

      

ค่านายหนา้จ่าย - - 14 23 ร้อยละ 1.00 - 4.00 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการวางเงินจองทาํสัญญาและ

โอนในระหว่างงวด 

      

ดอกเบ้ียจ่าย - - 217 164 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

ค่าเช่าจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญา 

      

ค่าบริการจ่าย - - - 2 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 238 357 238 357 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าโครงการ

ตามท่ีระบุในสัญญา 

      

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง - 7 - - ราคาตามสัญญา 

      

รายไดค้่านายหนา้ 59 86 57 84 ร้อยละ 1.50 - 4.00 ของมูลค่าขาย 

ห้องชุดท่ีมีการทาํสัญญาและ              

โอนในระหว่างงวด 

      

รายไดค้่าบริการ 1 4 - - ราคาตามสัญญา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดด้อกเบ้ีย 195 202 150 146 ร้อยละ 6 ต่อปี 

      

รายไดเ้งินปันผล 36 301 10 186 ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      

ซ้ือท่ีดิน - 1,586 - - ราคาตามสัญญา 

2.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564               

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)    

 บริษทัยอ่ย - - 19,700 61,184 

 การร่วมคา้ 44,012 33,037 38,370 28,266 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 

รวม 46,158 35,183 60,216 91,596 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                               

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 44,012 33,037 58,070 89,450 

รายได้ท่ียังไม่เรียกชําระ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

 บริษทัยอ่ย - - - 273 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั   

 บริษทัยอ่ย - - - 60,788 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

    บริษทัยอ่ย     - - 11,418 20,744 

 การร่วมคา้ 224,747 218,508 224,747 218,508 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 11 36 11 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                                   

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224,783 218,519 236,201 239,263 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

 บริษทัยอ่ย - - 132,665 163,780 

 การร่วมคา้ 1,340,268 1,488,246 1,340,268 1,488,246 

รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,340,268 1,488,246 1,472,933 1,652,026 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

 บริษทัยอ่ย - - 5 5 

เจ้าหนีเ้งินมัดจํา - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

(แสดงภายใต้หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน)   

 บริษทัยอ่ย - - 398 398 

2.3 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

การร่วมค้า     

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั 292,452 7,656 (73,440) 226,668 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั 528,085 40,847 (6,221) 562,711 

   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั  236,145 4,978 (146,370) 94,753 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั  549,726 41,380 (4,597) 586,509 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั 232,898 9,018 (58,163) 183,753 

 บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 1,081,961 192,948 (13,151) 1,261,758 

 บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั  475,758 14,146 - 489,904 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 465,000 15,622 (117,300) 363,322 

 บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 490,782 14,028 (12,380) 492,430 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั 264,277 7,033 - 271,310 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 316,696 28,855 - 345,551 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จาํกดั 398,525 10,481 - 409,006 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จาํกดั 100,577 2,660 - 103,237 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 452,213 12,660 - 464,873 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 361,318 10,258 (4,002) 367,574 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 373,398 84,528 - 457,926 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 322,661 9,030 - 331,691 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน 6,942,472 506,128 (435,624) 7,012,976 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (25,145) - 20,101 (5,044) 

หกั: ขาดทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (35,155) - (35,155) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

- สุทธิ 6,917,327 470,973 (415,523) 6,972,777 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,764,110)   (2,482,332) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ     

 ท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 4,153,217   4,490,445 
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11 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้นระหว่างงงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

การร่วมค้า     

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั  236,145 4,978 (146,370) 94,753 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 1,081,961 192,948 (13,151) 1,261,758 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั  475,758 14,146 - 489,904 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 465,000 15,622 (117,300) 363,322 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 490,782 14,028 (12,380) 492,430 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั 264,277 7,033 - 271,310 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 316,696 28,855 - 345,551 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จาํกดั 398,525 10,481 - 409,006 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จาํกดั 100,577 2,660 - 103,237 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 452,213 12,660 - 464,873 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 361,318 10,258 (4,002) 367,574 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 373,398 84,528 - 457,926 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 322,661 9,030 - 331,691 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ                     

ท่ีเก่ียวข้องกัน 5,339,311 407,227 (293,203) 5,453,335 

หกั:ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (22,211) - 17,167 (5,044) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน       

- สุทธิ 5,317,100 407,227 (276,036) 5,448,291 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,163,883)   (922,691) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

 - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 4,153,217   4,525,600 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้นระหว่างงงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565  

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จาํกดั 451,352 20,013 - 471,365 

บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จาํกดั 297,899 20,389 - 318,288 

บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จาํกดั 591,656 34,775 - 626,431 

บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จาํกดั 804,671 38,507 - 843,178 

บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ตี้  เอ๊กซ์เพิร์ท) จาํกดั 5,121 3,102 - 8,223 

บริษทั บลู เด็ค จาํกดั 18,287 320 - 18,607 

บริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั  2,121,824 31,190 (260,134) 1,892,880 

บริษทั เจว-ีโค1 จาํกดั 567,421 15,175 - 582,596 

บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จาํกดั 939,446 368,706 - 1,308,152 

บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จาํกดั 89,638 3,582 - 93,220 

บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จาํกดั 907,302 30,025 - 937,327 

บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จาํกดั 1,000,679 32,373 - 1,033,052 

บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จาํกดั 1,112,494 63,601 - 1,176,095 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จาํกดั 38,022 29,355 - 67,377 

บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จาํกดั 185 205 - 390 

บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จาํกดั 47,432 2,441 - 49,873 

บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จาํกดั 454,392 7,845 - 462,237 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จาํกดั 189,579 32,040 - 221,619 

บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จาํกดั 205,168 6,305 - 211,473 

บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จาํกดั 238,078 7,082 - 245,160 

บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จาํกดั 90,017 3,385 - 93,402 

บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จาํกดั 295,233 7,049 - 302,282 

บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จาํกดั 161,302 4,524 - 165,826 

บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จาํกดั 94,132 3,152 - 97,284 

บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั 241,066 5,853 - 246,919 

บริษทั นิว บลูมนู วิลล่า จาํกดั 73,558 3,099 - 76,657 

บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จาํกดั 123,751 4,074 - 127,825 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 11,159,705 778,167 (260,134) 11,677,738 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (72,105) - 1,404 (70,701) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 11,087,600 778,167 (258,730) 11,607,037 

หกั: ส่วนท่ีคาดว่าจะเรียกชาํระภายในหน่ึงปี (2,663,341)   (5,039,953) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                     

- สุทธิจากส่วนท่ีคาดว่าจะเรียกชําระภายในหน่ึงปี 8,424,259   6,567,084 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จาํกดั 1,352,096 58,957 - 1,411,053 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ วนั จาํกดั 1,292,647 62,073 - 1,354,720 

บริษทั บา้นนิราวานา จาํกดั 498,232 28,916 - 527,148 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จาํกดั  1,104,570 29,250 - 1,133,820 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 1,227,436 21,690 (18,100) 1,231,026 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั 597,570 10,383 - 607,953 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จาํกดั 516,497 8,951 - 525,448 

 บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จาํกดั 468,136 8,056 - 476,192 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จาํกดั 1,097,186 19,352 - 1,116,538 

 บริษทั ไอดีโอ คิว วคิตอร่ี จาํกดั 399,116 6,982 - 406,098 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั 675,106 62,223 (1,000) 736,329 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั 747,296 43,428 - 790,724 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั 449,557 7,969 - 457,526 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั 437,475 7,751 - 445,226 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั 606,272 10,747 - 617,019 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย  เตาปูน จาํกดั 300,356 75,613 - 375,969 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามคาํแหง จาํกดั 500,593 109,297 - 609,890 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการ                          

ท่ีเก่ียวข้องกัน 12,270,141 571,638 (19,100) 12,822,679 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและเงินให้

กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 25,145 94,316 

สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นลดลง (20,101) (18,571) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 5,044 75,745 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี

หลกัประกนัและถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00  

ต่อปี เงินกู้ยืมมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดตามสัญญาประกอบกับการพิจารณา

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูกู้ ้และสามารถชาํระคืนก่อนกาํหนดหรือสามารถขอขยายกาํหนดการ

จ่ายชาํระคืนได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้หกู้แ้ต่ละรายตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุน 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,926 28,586 51,687 54,582 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,970 1,928 3,871 4,072 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(หมายเหตุ 17.2) 322 - 322 - 

รวม 30,218 30,514 55,880 58,654 

2.5 ภาระคํ้าประกนัและภาระผกูพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและภาระผูกพนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 23.7 และ 23.8 

3.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,329 10,120 38,370 10,571 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 41 19,275 - 19,381 

   3 - 6 เดือน - - - - 

   6 - 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,370 29,395 38,370 29,952 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15,614 13,511 1,727 582 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 2,550 9,601 318 8,814 

   3 - 6 เดือน 1,054 3,133 355 541 

   6 - 12 เดือน 4,483 1,961 454 25 

   มากกว่า 12 เดือน 5,416 5,667 5,011 5,011 

รวม 29,117 33,873 7,865 14,973 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5,533) (5,687) (5,011) (5,011) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 23,584 28,186 2,854 9,962 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 63,954 57,581 41,224 39,914 

ลูกหน้ีอื่น     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,534 3,534 - - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,519 30,746 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108 108 19,700 59,498 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,337 35,794 33,704 33,753 

รวม 52,644 72,328 55,550 95,397 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (37,563) (39,760) (35,537) (35,537) 

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 15,081 32,568 20,013 59,860 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 79,035 90,149 61,237 99,774 

4. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 18,195,734 18,493,401 2,392,697 2,843,154 

หกั: สาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ  (25,919) (37,940) (11,405) (16,482) 

สุทธิ  18,169,815 18,455,461 2,381,292 2,826,672 
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 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการ

กูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทนุซ่ึงเป็นอตัราถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ     

   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 76 75 - - 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.25 - 3.75 3.50 - 4.40 - - 

 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ     

   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 148 147 - - 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.25 - 4.10 3.50 - 4.40 - - 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่

บนท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     

 ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 17,683 17,861 2,351 2,789 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 37,940 16,482 

บวก: ตั้งเพิ่มระหวา่งงวด 868 658 

หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งงวด (12,889) (5,735) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 25,919 11,405 
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5. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสือคํ้าประกนัสถาบนั

การเงิน 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 

จาํนวน 425 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 425 ลา้นบาท) และเงินลงทุนในต่างประเทศรวมจาํนวน 51 

ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทั

รับรู้กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุดงักลา่วรวมจาํนวน 64 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

กําไรจํานวน 51 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   

30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดซ้ื้อเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจาํนวนรวม 28 ลา้นบาท  

 เงินลงทุนในบริษทั ดุสิตธานี จาํกัด (มหาชน) วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลระดับ 1 และเงินลงทุนใน

ต่างประเทศวดัมูลค่ายติุธรรม โดยใชข้อ้มูลระดบั 3 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกนัคงเหลือซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่ายอยู่จาํนวน 135 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 132 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34                  

ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 34 ลา้นบาท) 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 
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บริษทั ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ       

บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จาํกดั 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (1,315,000) 1,144,532 1,144,532 

บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จาํกดั 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 

บริษทั บลู เด็ค จาํกดั     233,000 233,000 (184,927) (184,927) 48,073 48,073 

บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอ็กซ์เพิร์ท) จาํกดั 4,063 4,000 - - 4,063 4,000 

บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,023 1,000 - - 1,023 1,000 

บริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั 1,192,292 1,192,200 (426,800) (426,800) 765,492 765,400 

บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั เจวี-โค1 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จาํกดั 240,000 240,000 - - 240,000 240,000 

บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จาํกดั 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 

บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั แอชตนั สีลม จาํกดั 338,000 338,000 - - 338,000 338,000 

 323,487 (1) 323,487(1) - - 323,487 323,487 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จาํกดั    950,510 950,510 - - 950,510 950,510 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จาํกดั    446,400 446,400 - - 446,400 446,400 

บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จาํกดั           270,000 270,000 - - 270,000 270,000 

 277,190(1) 277,190(1) - - 277,190 277,190 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จาํกดั 370,000 370,000 - - 370,000 370,000 

บริษทั เอกซ์แล็บ ดิจิทลั จาํกดั (เดิมช่ือ                             

“บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จาํกดั”) 65,000 5,000 - - 65,000 5,000 

บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางนํ้า จาํกดั 405,955 405,955 - - 405,955 405,955 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จาํกดั 653,412 653,412 - - 653,412 653,412 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จาํกดั 732,800 732,800 - - 732,800 732,800 

บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั อนันดา เอแพค บางจาก จาํกดั 513,090 513,090 - - 513,090 513,090 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 1,045,214 1,045,214 - - 1,045,214 1,045,214 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จาํกดั  463,340 463,340 - - 463,340 463,340 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั  569,437 569,437 - - 569,437 569,437 

บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จาํกดั 100 100 - - 100 100 

บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จาํกดั 99 99 - - 99 99 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั 651,536 651,536 - - 651,536 651,536 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั 670,050 670,050 - - 670,050 670,050 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั 416,676 416,676 - - 416,676 416,676 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั 435,886 435,886 - - 435,886 435,886 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั 574,506 574,506 - - 574,506 574,506 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จาํกดั 360,513 360,513 - - 360,513 360,513 
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บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคาํแหง จาํกดั 289,955 289,955 - - 289,955 289,955 

รวม 16,598,332 16,538,154 (1,953,727) (1,953,727) 14,644,605 14,584,427 

(1) ทุนหุ้นบุริมสิทธิ        
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7.2 การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 บริษทั เอกซ์แลบ็ ดิจิทลั จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอกซ์แล็บ ดิจิทลั จาํกดั (บริษทัย่อย) มีมติ

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 

600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทรวมเป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท และมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือ

บริษทัจากเดิมช่ือบริษทั เอกซ์โพแนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จาํกดั เป็นบริษทั เอกซ์แลบ็ ดิจิทลั จาํกดั ซ่ึง

บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัย่อยกับกระทรวง

พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่บริษทัย่อยแลว้ทั้งจาํนวน

ในเดือนมีนาคม 2565  

7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซ่ึงจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย คร้ังท่ี 1 

บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอ็กซ์เพิร์ท) จาํกดั บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั และ

บริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 17.2 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ

ให้กับพนักงานของบริษัทย่อยโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                           

30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯรับรู้รายการดงักล่าวเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศไทย     

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย  อโศก จาํกดั 447,315 452,212 433,500 433,500 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั(1) 455,964 456,812 - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั 232,902 226,676 229,500 229,500 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั(1) 671,184 661,139 - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั(1) 290,069 289,487 - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั 563,734 536,642 433,500 433,500 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั(1) 351,599 345,289 - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั(1) 383,110 384,697 - - 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 349,714 395,857 667,939 667,939 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั 304,782 298,445 280,500 280,500 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั 168,127 173,667 223,160 223,160 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 307,833 304,128 306,000 306,000 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั 163,395 170,405 153,000 153,000 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 312,348 315,118 434,152 434,152 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั - 7,523 163,964 163,964 
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                                  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)     

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 197,000 199,924 293,250 293,250 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จาํกดั 142,696 153,835 293,250 293,250 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จาํกดั 9,250 19,804 58,650 58,650 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 463,897 300,807 462,499 462,499 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 382,989 393,461 481,000 481,000 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 368,582 400,643 555,000 555,000 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 143,322 148,775 198,901 198,901 

รวม 6,709,812 6,635,346 5,667,765 5,667,765 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ     

Ananda SU Ltd(1) (2) - - - - 

รวม - - - - 

รวมเงินลงทนุในการร่วมคา้ 6,709,812 6,635,346 5,667,765 5,667,765 
(1) ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย 
(2) จดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  
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8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ใน                      

งบการเงินรวมและบริษทัฯรับรู้เงินปันผลจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน 

การร่วมคา้ 

ในระหว่างงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ในระหว่างงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน(4) 

ในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน(4) 

ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย             

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั - - - - - 73,955 - 73,955 - 73,955 - 73,955 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จาํกดั (2,631) 11,668 (4,897) 9,453 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั(2) - 839 - 3,218 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั(1) - - - (801) - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั (5,905) 1,507 (847) 9,316 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จาํกดั(3) - (2,289) - (4,715) - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั(2) - 101 - (1,800) - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั(2) - (4,567) - 7,971 - 25,498 - 25,498 - 25,498 - 25,498 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั 2,082 7,040 6,226 14,067 - 25,497 - 25,497 - 25,497 - 25,497 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั 7,375 35,240 10,045 101,806 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั 19,823 4,102 26,115 15,254 10,223 76,503 25,533 76,503 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั 12,883 15,981 27,092 50,561 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั 9,850 6,451 6,310 33,483 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามคาํแหง จาํกดั(3) - 7,178 - 16,140 - 38,260 - 38,260 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั(1) - - - (357) - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั 1,650 12,701 (1,587) 16,835 - - - - - - - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน 

การร่วมคา้ 

ในระหว่างงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ในระหว่างงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน(4) 

ในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน(4) 

ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั (22,387) (30,500) (46,143) (52,266) - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั 3,440 11,881 6,337 21,011 - 61,205 - 61,205 - 61,205 - 61,205 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั (2,602) 2,322 (5,540) 21,606 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 2,023 10,710 3,705 26,572 - - - - - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั (2,216) 2,754 3,210 11,962 5,110 - 10,220 - 5,110 - 10,220 - 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั 

จาํกดั (2,872) (2,309) (2,770) (4,851) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั (19,908) (22,025) (42,678) (43,320) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั (3,368) 319 (2,924) 880 - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จาํกดั (10,188) (2,900) (11,139) (6,002) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จาํกดั (5,295) (4,391) (10,554) (9,549) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 177,350 (9,623) 163,090 (16,522) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั (6,167) (3,391) (10,472) (6,238) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั (18,196) (11,358) (32,061) (16,435) - - - - - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั (869) (3,895) (5,454) (8,412) - - - - - - - - 

รวม 133,872 33,546 75,064 188,867 15,333 300,918 35,753 300,918 5,110 186,155 10,220 186,155 

 (1)  เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 1 ปี 2564 
 (2)  เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2564 
 (3)  เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 4 ปี 2564 
 (4)  กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลในงบการเงินรวมโดยหกัออกจากบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 313,914 212,545 

โอนเปล่ียนประเภท (1,060) (1,096) 

ขายในระหวา่งงวด (1,999) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (13,452) (16,630) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 297,403 194,819 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 99 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 99 

ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 288,663 212,944 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  20,188 1,652 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (106) (1) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (20,079) (17,982) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 288,666 196,613 
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565             

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 175,462 170,295 

โอนเปล่ียนประเภท 1,060 1,096 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,893) (14,652) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 160,629 156,739 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 346,675 332,290 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  77,199 15,564 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (30,955) (28,783) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าระหวา่งงวด (1,115) (1,036) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 391,804 318,035 

 ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัย่อยได้ซ้ือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจาํนวน 225,000 KUB (KUB Coin)              

คิดเป็นเงินจาํนวน 61 ลา้นบาท จากขอ้มูลในอดีตราคาของสินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าวมีความผนัผวนสูงและ              

ไม่สามารถคาดการณ์ได ้อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาไดท้าํขอ้ตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับประกนัราคาซ้ือคืนขั้นตํ่าของ

สินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าว ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายซ้ือ  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยดิ์จิทลัในรูปแบบ KUB Coin ซ่ึงมีมูลค่า

บญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสมรวมสุทธิเป็นจาํนวน 63.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 

2.2 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2.9 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 2.2 ลา้นบาท) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

27 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินกูยื้ม 

อตัราดอกเบ้ีย                                    

(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม       

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม       

2564 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR ลบอตัราคงท่ี 5,399,611 5,399,611 - - 

เงินกูยื้มระยะสั้น อตัราคงท่ี - 591,984 - 591,984 

รวม  5,399,611 5,991,595 - 591,984 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,364) (11,305) - (9,628) 

สุทธิ  5,398,247 5,980,290 - 582,356 

 วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของกลุ่มบริษทัคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินและ                       

ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกลุ่มบริษทัและคํ้ าประกันโดยบริษทัฯ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัต้องปฏิบัติตาม                    

ข้อปฏิบัติและข้อจาํกัดบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การลดทุนและการดาํรงอัตราส่วนหน้ีสิน                    

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกู้ยืม

ดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565 (31 ธันวาคม 2564: 

ครบกาํหนดชาํระในระหวา่งเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565) 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นมีการจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม       

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม       

2564 

วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใช้

สาํหรับโครงการ 3,804 3,804 3,744 3,744 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใช ้ 10 10 - - 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

28 

14. หุ้นกู้ระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 10,668,309 

บวก: ออกหุน้กู ้ 8,000,000 

 ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 19,441 

หกั: จ่ายชาํระหุน้กู ้ (3,550,000) 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (66,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 15,071,250 

 ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2565 และวนัท่ี 15 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ

ได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2565 ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทน                     

ผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ชุดท่ี อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนหุน้กูท่ี้ออก            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 

3 1 ปี 7 เดือน 15 มกราคม 2567 4.70 1,188,300 1,000 1,188.3 

4 2 ปี 7 เดือน 15 มกราคม 2568 5.60 1,811,700 1,000 1,811.7 

รวม     8,000.0 

 ในการออกหุ้นกู้ บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูซ่ึ้งบนัทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกูแ้ละบริษทัฯจะตดั

จาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยนาํไปเพิ่มมูลค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้

 ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหนา้ท่ีบางประการ

ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 

2.5:1 ตลอดอายหุุน้กู ้โดยหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของ

ผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินท่ีมีภาระตอ้งชาํระดอกเบ้ีย และส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้ง

ชาํระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เขา้ค ํ้าประกัน อาวลั หรือก่อภาระผูกพนัอ่ืนในลกัษณะ

เดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ 

รายการเทียบเทา่ 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกูต้ามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกเป็นจาํนวนรวม 

19,859 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 24,309 ลา้นบาท) 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,853,545 752,837 

บวก:  กูเ้พิ่ม 100,000 - 

บวก:  ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,167 2,534 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (342,094) (216,543) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,614,618 538,828 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีและ MLR ลบอัตราคงท่ี โดยมีกาํหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน และชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูแ้ละชาํระคืนเงินตน้โดยการปลอด

จาํนองห้องชุดในอัตราร้อยละของราคาตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดให้เสร็จส้ินภายในปี 2565 ถึง 2568                  

เงินกูย้มืค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการ เช่น การเปล่ียนแปลง

กรรมการของบริษทัย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษทัอ่ืน การลดทุน และการเข้าทาํธุรกรรม

ทางการเงินท่ีมิใช่การคา้ปกติของกิจการ การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้งชาํระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0:1 ถึง 2.5:1 เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจาํนวน 

1,218 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,334 ลา้นบาท) ซ่ึงมีเง่ือนไขการเบิกใชต้ามท่ีระบุในสัญญา 

16. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้บริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 499,950,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียน จาํนวน 3 หุน้ ท่ีบริษทัฯ

ไม่สามารถจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูไ่ด ้
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2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 20,831,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 520,781,199.70 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 208,312,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทั้งส้ิน 20,831,200 บาท เพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯท่ีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“ANAN ESOP-W1”) 

3) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ANAN ESOP-W1) จาํนวน 208,312,000 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิจาํนวน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของ

บริษทัฯ) และมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 4 ปี นับแต่วนัออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ ANAN ESOP-W1 

 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวด                  

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  

สาํหรับปี                        

ส้ินสุดวนัท่ี                  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หุน้สามญัจดทะเบียน   

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด/ปี 4,999,500,000 3,333,000,000 

ลดทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (3) - 

เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 208,312,000 1,666,500,000 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัปลายงวด/ปี 5,207,811,997 4,999,500,000 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด/ปี 4,166,250,000 3,333,000,000 

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 30 833,250,000 

ลดทุนจดทะเบียนระหวา่งงวด (3) - 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัปลายงวด/ปี 4,166,250,027 4,166,250,000 
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17. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

17.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 1 

 ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท            

คร้ังท่ี 1 (“ANAN-W1”) ประเภทระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า 

จาํนวน 833,250,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคา  

หุ้นละ 1.65 บาท โดยมีอายุ 2 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 โดยเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกได้ในวนัท่ี                              

14 มิถุนายน 2565 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2566 

รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1  

 (หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวด                  

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  

สาํหรับปี                        

ส้ินสุดวนัท่ี                  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้งวด/ปี 833,250,000 - 

ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด/ปี (30) - 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในงวด/ปี - 833,250,000 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายงวด/ปี 833,249,970 833,250,000 

17.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซ่ึงจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย คร้ังท่ี 1 

 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงจดัสรร

ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (“ANAN-ESOP W1”) 

ใหก้บัพนกังานของกลุ่มบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ชนิด ระบุ ช่ือผู ้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ ยกเว้นเป็นกรณี                   

ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดสิทธิ 

จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ  208,312,000 หน่วย  

จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ 208,312,000 หุน้  

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัหมดอาย ุ 31 มีนาคม 2569 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

32 

ระยะเวลาการเสนอขาย บริษทัฯจะตอ้งเสนอขายใบสําคญัสิทธิ ANAN ESOP W-1 ภายใน 1 ปี 

นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 อนุมติัให้

บริษทัฯออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP W-1 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 1.65 บาทถ้วน เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข             

การปรับสิทธิ  

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP W-1 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั

เพิ่มทุนได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ 

ลกัษณะการเสนอขาย เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นโดย

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจดัสรรให้

กรรมการบริษัท)  หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรและกําหนด

รายละเอียดอ่ืน ๆ และเง่ือนไขใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2565 และทุกวนัท่ี 25 มกราคม 25 เมษายน 

25 กรกฎาคม และ 25 ตุลาคมของทุกปี จนถึงวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 25 มกราคม 2569 และสามารถ

ใช้สิทธิได้ปีละไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งหมดท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานแต่ละรายไดรั้บจดัสรรจาก

บริษทัฯ 

 มูลค่ายุติธรรมถวัเฉล่ียโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.177 บาท 

คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Black-Scholes-Merton model ขอ้มูลนาํเขา้

แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิซ้ือหุ้น 1.17 บาทต่อหุ้น อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงัร้อยละ 1.00 

อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.89 และความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 42.26 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายสําหรับ

โครงการ ANAN-ESOP W1 เป็นจาํนวน 3.76 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 3.58 ล้านบาท) ซ่ึงรวมอยู่ใน

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ซ่ึงบนัทึกคู่กบัส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-ESOP W1 

(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2565 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้งวด - 

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิ่มระหวา่งงวด 204,712,000 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,600,000 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายงวด 208,312,000 

18. หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2565 5,000,000 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจาํนวน 194 ลา้นบาท (2564: 205 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงภายใต้

บัญชีเงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้ในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น                  

ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํนวนรวม 7,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 6,000 ลา้นบาท) 
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19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัรา

ภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 21,495 21,570 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (48,215) (32,928) (43,265) (24,379) 

รวมรายไดภ้าษีเงินได ้ (26,720) (11,358) (43,265) (24,379) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 42,414 48,028 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (108,186) (91,019) (99,028) (71,140) 

รวมรายไดภ้าษีเงินได ้ (65,772) (42,991) (99,028) (71,140) 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไรจาก 

การวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 13,600 11,900 10,200 17,850 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น:   

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี               

ลกัษณะคลา้ยทุน 46,769 51,641 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายในการออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน - 1,844 

20. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และ

หารดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และ

หารดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก

ของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดย

สมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 

2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง (41,486) 6,896 (175,550) 75,954 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    

           ลกัษณะคลา้ยทุน (88,956) (104,975) (88,956) (104,975) 

ขาดทุนท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  (130,442) (98,079) (264,506) (29,021) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,166,250 3,333,000 4,166,250 3,333,000 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.03) (0.03) (0.06) (0.01) 

     

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก (1,944) 2,169 - - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,166,250 3,333,000 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 0.00 0.00 - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง (320,139) (18,966) (396,635) (119,619) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    

           ลกัษณะคลา้ยทุน (187,074) (206,564) (187,074) (206,564) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  (507,213) (225,530) (583,709) (326,183) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,166,250 3,333,000 4,166,250 3,333,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.12) (0.07) (0.14) (0.10) 

     

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก (4,552) 33,568 - - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,166,250 3,333,000 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 0.00 0.01 - - 

 บริษทัฯไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัสําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เน่ืองจากราคาหุ้นสามญัถวัเฉล่ียในระหว่างงวดตํ่ากว่าราคาใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
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21. การดําเนินงานท่ียกเลกิ 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิกสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรขาดทุน:   

รายได้   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและก่อสร้าง (1,944) 1,187 

รวมรายได้ (1,944) 1,187 

ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ - (2,237) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 1,255 

รวมค่าใช้จ่าย - (982) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธสํิาหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (1,944) 2,169 

   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน:   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุ้น) 0.00 0.00 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรขาดทุน:   

รายได้   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและก่อสร้าง (1,944) 1,105 

รายไดอ่ื้น - 1,168 

รวมรายได้ (1,944) 2,273 

ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ 2,608 (19,551) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - 136 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 10,248 

รวมค่าใช้จ่าย 2,608 (9,167) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (4,552) 11,440 

ตน้ทุนทางการเงิน - (21) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลกิ (4,552) 11,419 

กาํไรจากการขายเงินลงทนุ - 22,149 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธสํิาหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (4,552) 33,568 

   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน:   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุ้น) 0.00 0.01 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

กิจกรรมดาํเนินงาน 4,275 (22,751) 

กิจกรรมลงทุน - 4,875 

กิจกรรมจดัหาเงิน - (2,898) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดําเนินงานท่ียกเลกิ 4,275 (20,774) 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้จดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามส่วนงานของผลิตภณัฑ์และบริการในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน   

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 697 2,696 3,393 157 66 3,616 (2,696) 920 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 31 10 41 (41) - 

รายไดอ่ื้น 1 - 1 - 8 9 - 9 

รวมรายได้ 698 2,696 3,394 188 84 3,666 (2,737) 929 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 63 374 437 26 29 492 (375) 117 

รายไดด้อกเบ้ีย        100 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (3) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (217) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        134 

ตน้ทุนทางการเงิน        (163) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้        (32) 

รายไดภ้าษีเงินได ้        27 

ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        (5) 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        (2) 

ขาดทุนสําหรับงวด        (7) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 681 1,962 2,643 248 61 2,952 (1,962) 990 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 14 12 26 (26) - 

รายไดอ่ื้น 22 - 22 - 52 74 - 74 

รวมรายได้ 703 1,962 2,665 262 125 3,052 (1,988) 1,064 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 53 143 196 133 71 400 (145) 255 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         

รายไดด้อกเบ้ีย        105 

รายไดอ่ื้น        21 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (223) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        34 

ตน้ทุนทางการเงิน        (166) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        24 

รายไดภ้าษีเงินได ้        11 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        35 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        2 

กําไรสําหรับงวด        37 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,177 3,596 4,773 295 124 5,192 (3,596) 1,596 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 65 16 81 (81) - 

รายไดอ่ื้น 2 - 2 - 12 14 - 14 

รวมรายได้ 1,179 3,596 4,775 360 152 5,287 (3,677) 1,610 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 74 403 477 68 47 592 (397) 195 

รายไดด้อกเบ้ีย        197 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (4) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (431) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        75 

ตน้ทุนทางการเงิน        (344) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้        (312) 

รายไดภ้าษีเงินได ้        66 

ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        (246) 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        (5) 

ขาดทุนสําหรับงวด        (251) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,356 4,337 5,693 441 117 6,251 (4,337) 1,914 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 26 30 56 (56) - 

รายไดอ่ื้น 30 - 30 - 59 89 - 89 

รวมรายได้ 1,386 4,337 5,723 467 206 6,396 (4,393) 2,003 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 131 332 463 207 98 768 (311) 457 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         

รายไดด้อกเบ้ีย        204 

รายไดอ่ื้น        29 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (5) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (497) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        189 

ตน้ทุนทางการเงิน        (346) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        31 

รายไดภ้าษีเงินได ้        43 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        74 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        33 

กําไรสําหรับงวด        107 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงานและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ               

การติดตั้งสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงิน 672 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2564: 692 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 219 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 55 ลา้นบาท)  

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตาม

สัญญาจะซ้ือจะขายเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท ภายในเดือนมีนาคม 2566 (31 ธนัวาคม 2564: 1 ลา้นบาท จ่าย

ชาํระภายในเดือนมีนาคม 2565) 

23.3   ภาระผูกพนัจากเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุน โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัใน

การใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินเป็นจาํนวนเงิน 1,286 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,350 ลา้นบาท) 

23.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า และสัญญาบริการ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน            

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน            

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

จ่ายชาํระภายใน     

   ภายใน 1 ปี 194 186 174 156 

   1 ถึง 5 ปี 278 213 276 187 

   มากกวา่ 5 ปี 71 190 71 169 

รวม 543 589 521 512 
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23.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือคืนท่ีดินระหว่างพฒันาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาขายท่ีดินระหวา่งพฒันาโครงการพร้อมกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท โดยบุคคลภายนอกดงักล่าวมีขอ้ตกลงกบับริษทั

ย่อยเพื่อให้บริษทัย่อยสามารถซ้ือท่ีดินดงักล่าวคืนไดใ้นอนาคตในราคารวมไม่ตํ่ากว่า 33 ลา้นบาท ปัจจุบนั 

ท่ีดินดังกล่าวยงัคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทัย่อย ดังนั้น บริษทัย่อยจึงไม่บนัทึกรับรู้รายไดแ้ละ

ตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายดงักล่าวในงบการเงิน 

 บริษทัย่อยยงัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินดงักล่าวคืน โดยท่ีดินดงักล่าวไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการตน้ทุนการ

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันาในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 

23.6 ภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 18 โดยเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกบัดอกเบ้ียจ่ายสะสม ซ่ึงยงั

ไม่ถึงวนัถึงกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นจาํนวน 38 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 46 ลา้นบาท) 

23.7 การคํา้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาระการ

คํ้าประกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   

งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูค้ ํ้าประกนั คํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บริษทัฯ วงเงินกูยื้มตามสัดส่วนในสัญญา

คํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

22,833 22,693 

บริษทัฯ วงเงินสินเช่ือการเติมนํ้ามนั บริษทัยอ่ย - 4 

   22,833 22,697 
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 (2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน

นามกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

หนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติังาน     

   ตามสัญญา 415 393 382 360 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัสรรท่ีดิน     

   ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 725 737 428 436 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 22 22 22 22 

รวม 1,162 1,152 832 818 

23.8 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกชําระ 

 (1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 

174 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 174 ลา้นบาท) 

 (2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยมีส่วนของเงินลงทุนอ่ืนท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 0.3           

ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2564: 1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

23.9 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัค่าสิทธิเคร่ืองหมายการค้าและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาบริหารงานบริการกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยต้อง จ่ายค่ า สิทธิ                     

เคร่ืองหมายการค้า ค่าบริหารงานและค่าบริการอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขและอัตราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี            

สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 10 ปี 3 เดือน โดยเร่ิมนบัจากวนัท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนั และสามารถต่ออายุ

ไดอี้ก 2 คร้ัง ๆ ละ 3 ปี 

23.10 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ บริษทัย่อย และการร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยมีรายละเอียดของ

คดีฟ้องร้องท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 23.10.1 ในปี 2560 บริษทัฯถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเก่ียวกบัการปฏิบติัผิดสัญญาสาํหรับความชาํรุดบกพร่อง

ในอาคารชุดแห่งหน่ึงโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวน 133 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าทุนทรัพยจ์าํนวน 76 ล้านบาท และให้

บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์คงเหลือเป็นเงินจาํนวน 57 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้จ่าย

ค่าเสียหายให้แก่โจทก์บางส่วนแลว้จาํนวน 10 ลา้นบาทในปี 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัฯแกไ้ขความชาํรุดบกพร่องและลดค่าเสียหายท่ีตอ้งชดใชใ้ห้โจทก์ 

คงเหลือเป็นจาํนวน 46 ลา้นบาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลฎีกาพิจารณาคาํร้องขออนุญาตฎีกาและ

ฎีกา 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินบางส่วนสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย 

 23.10.2 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น

จาํนวนเงิน 106 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวปฏิบติัผิดสัญญาและขอ้

สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม เก่ียวกับการดาํเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของ

โครงการบา้นจดัสรรซ่ึงพฒันาโดยบริษทัย่อย และเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยได้ทาํ

สัญญาประนีประนอมยอมความกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทย่อยจะดําเนินการแก้ไข 

ซ่อมแซม และชดเชยค่าเสียหาย รวมเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งดาํเนินการ

แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ศาลไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ ดังนั้น บริษทัย่อยจึงได้ตั้ งประมาณการหน้ีสินทั้งจาํนวนสําหรับผล

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ปัจจุบนั บริษทัย่อยอยู่ระหว่างปฏิบติัตามคาํ

พิพากษา 

 23.10.3 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์                     

ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 (“โครงการฯ”) ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องในฐานะผูร้้องสอด

เน่ืองจากกลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ไดฟ้้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้เจา้หนา้ท่ีรัฐและ

หน่วยงานรัฐจาํนวนสองแห่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของบริษทัย่อย รวมถึงเพิก

ถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาล

ปกครองกลางเห็นว่าบริษทัย่อยอาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะ

เจา้ของโครงการฯ จึงเรียกบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  

  เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยในฐานะผูร้้องสอดไดย้ืน่คาํใหก้ารและคาํช้ีแจงคดัคา้นวิธีการ

คุม้ครองชัว่คราวตามคาํสั่งศาลแลว้  

  และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลไดมี้คาํสั่งเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยยกคาํ

ร้องขอคุม้ครองชัว่คราวของผูฟ้้องคดี และเน่ืองจากบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งคาํแนะนาํของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการในการจดัทาํมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ี

จะเกิดขึ้นกับท่ีดินข้างเคียงและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างดีท่ีสุดสูงเกินกว่ามาตรฐาน

ตามปกติแลว้ ท่ีปรึกษากฎมายและฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจึงมีความเช่ือมัน่วา่บริษทัย่อยจะไม่ได้

รับความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัย่อยยื่นคาํให้การแลว้ ต่อมา             

ผู ้ฟ้องคดีได้ทําคําให้การแก้คาํให้การคัดค้านผู ้ร้องสอดแล้ว และเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2563                   

บริษทัยอ่ยในฐานะผูร้้องสอดไดย้ื่นคาํใหก้ารเพิ่มเติมและแกค้าํคดัคา้นคาํใหก้ารของผูฟ้้องคดีเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
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23.10.4 ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกนิติบุคคลอาคารชุด และเจา้ของ

ห้องชุดในโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 783 ลา้นบาท โดย

อา้งวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวโฆษณาและเสนอขายห้องชุดใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปวา่อาคาร

ชุดแห่งดงักล่าวจะมีทางเขา้ออกในฝ่ังถนนราชปรารถเป็นทางออกหลกัของโครงการ และแสดง

ทางเขา้ออกอาคารชุด 3 ทาง และบริษทัฯสามารถใชสิ้ทธิเปล่ียนแปลงทางเขา้-ออกตามสัญญาได ้

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย

ดังกล่าวได้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ เสนอขายห้องชุดให้แก่ประชาชนทัว่ไปโดยได้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ จึงเช่ือมัน่วา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่ได้

รับความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการจดัทาํคาํพิพากษาและนดัฟังคาํพิพากษา

ของศาลชั้นตน้ และอยูร่ะหวา่งนดัไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญา 

23.10.5 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 บริษทัฯถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น

จาํนวนเงิน 512 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯปฏิบัติผิดสัญญาซ้ือขาย ละเมิดสิทธ์ิผูบ้ริโภค 

เก่ียวกบัการก่อสร้างพบขอ้บกพร่อง และมีความเสียหายเกิดขึ้นในทรัพยส่์วนกลาง ท่ีเกิดจากความ

บกพร่องจากการดาํเนินการก่อสร้าง การออกแบบไม่ไดม้าตรฐาน ใชว้สัดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไป

ตามแบบท่ีไดรั้บอนุญาต และไม่เป็นไปตามเอกสารท่ีโฆษณาไว ้ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็น

ว่าคดีดงักล่าวขาดอายคุวามแลว้ โจทก์ไม่มีอาํนาจฟ้อง จึงเป็นการใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตจึงเช่ือมัน่วา่

บริษทัฯไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึ้ นจากคดีไว้ในบัญชี ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างนัดไกล่เกล่ียข้อพิพาทและกําหนด                    

นดัสืบพยานของศาลชั้นตน้ 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีคดีฟ้องร้องอ่ืนอีกหลายคดีซ่ึงมีค่าเรียกร้องความ

เสียหายรวมเป็นจาํนวน 66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 95 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 

ลา้นบาท 31 ธันวาคม 2564: 26 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องบางคดีขา้งตน้และคดีฟ้องร้อง            

อ่ืน ๆ ยงัไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของ                

กลุ่มบริษทัในขณะน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

คดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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23.10.6 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 การร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ก) ในปี 2559  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงโครงการแอชตนั 

อโศก (“โครงการฯ”)  จาํนวน 15 คนไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐจาํนวนรวม 5 รายต่อ

ศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ (1) เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการฯ (2) เพิกถอน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ (3) นาํท่ีดินในซอยสุขุมวิท 

19 แยก 2 บางส่วนซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของโครงการฯกลับมาเป็นทางสาธารณะ (4) เพิกถอนการ

อนุญาตให้โครงการฯใช้ท่ีดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ท่ีได้

รับมาจากการเวนคืนมาจากประชาชน และ (5) มีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเก่ียวกบัประกาศท่ีรฟม.

ออกเก่ียวกบัการกาํหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน 

พ.ศ. 2556 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 ใหเ้ป็นประกาศท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “คดี

ท่ีหน่ึง”) 

 โครงการฯดังกล่าวดําเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากัด ซ่ึงเป็น                       

การร่วมค้าของบริษทัฯ  (ต่อไปน้ีเรียกว่า “การร่วมค้า”) โดยบริษทัฯถือหุ้นในการร่วมคา้

ดงักลา่วร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ศาลเห็นวา่การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ในฐานะ

ผูข้ายท่ีดินใหก้บัการร่วมคา้) อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพพิากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะ

เจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมคา้ ตามลาํดบั จึง

เรียกการร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีหน่ึง  

 ในปี 2560  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ฟ้องเจ้าหน้าท่ีรัฐจาํนวนรวม 3 รายต่อ              

ศาลปกครองกลาง  ใหร้ะงบัการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารของโครงการฯส่วนท่ีก่อสร้างขึ้นมา

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “คดีท่ีสอง”) ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมคา้อาจจะได้รับ

ผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ   จึงเรียกการร่วมคา้เขา้

มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีสอง ปัจจุบัน คดีท่ีสองอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหา

ขอ้เทจ็จริง 
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 ต่อมาเม่ือโครงการฯแลว้เสร็จ การร่วมคา้ไมส่ามารถส่งมอบการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลูกคา้ได ้

เน่ืองจาก ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 กรุงเทพมหานครไดมี้คาํสั่งไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้การ

พิจารณาออกใบรับรองการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการดาํเนินคดีเก่ียวกบัโครงการฯ ขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัยให้เพิกถอน

คาํสั่งของกรุงเทพมหานครดงักล่าว และใหก้รุงเทพมหานครดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย

ต่อไป ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงดาํเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) 

ใหแ้ก่การร่วมคา้ในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 และสาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนอาคารชุดและออกหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการฯให้กบัการร่วมคา้เม่ือ

วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 การร่วมคา้จึงไดเ้ร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กับผูจ้ะซ้ือตั้งแต่วนัท่ี              

15 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป  

 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษาในคดีท่ีหน่ึง ให้เพิกถอน

ใบอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงโครงการอาคารชุดท่ีออกให้แก่โครงการฯ เน่ืองจาก รฟม.ไม่

สามารถอนุญาตให้นาํท่ีดินของรฟม.ไปเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯได ้

เพราะเป็นการขัดต่อวตัถุประสงค์การเวนคืน ทําให้พื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้ งโครงการฯไม่

สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                  

พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ีออกหนังสือดงักล่าว ทั้งน้ี การร่วมคา้หรือบริษทัย่อย

ในฐานะผูร้้องสอด ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบั

ขอ้ฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ภายในกาํหนดระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีคาํพิพากษา  

 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 การร่วมคา้หรือบริษทัย่อย ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีไดย้ืน่อุทธรณ์

คดัคา้นคาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 การร่วมคา้หรือบริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดได้กาํหนดให้วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

เป็นวนัท่ีส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดพิจารณา

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

50 

 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การก่อสร้างโครงการฯของการ

ร่วมค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอนการดําเนินการ และผ่านการพิจารณาของ

หน่วยงานราชการ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายครบถว้น โดยเฉพาะการไดรั้บอนุญาตให้

ใช้ท่ีดินท่ีพิพาทเป็นทางเขา้-ออกก็ไม่ไดก้ระทบต่อบริการสาธารณะและยงัเป็นประโยชน์แก่

ทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ในการเวนคืนและประกาศท่ีรฟม.ออกเก่ียวกบัการ

กาํหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน พ.ศ. 2556 และ

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 โดยแนวทางต่อสู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคดีท่ีมีอยู่ทั้งสองคดี ฝ่ายบริหาร

และท่ีปรึกษาทางกฎหมายจึงมีความเห็นว่าการดาํเนินโครงการฯปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

กฎหมาย และระเบียบ คาํสั่งของหน่วยงานของรัฐกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐจึงมีความเป็นไปได้ท่ี

ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางในทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่าย

บริหารจึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักลา่ว 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 “โครงการแอชตนั อโศก” มีการโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้

เป็นจาํนวนเงิน 5,660 ลา้นบาท จากมูลค่าโครงการ (ราคาขาย) ประมาณ 6,484 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 87.3 ของมูลค่าโครงการรวม คงเหลือตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงั

ไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 644 ลา้นบาทในงบการเงินของการร่วมคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯมี

เงินลงทุนในการร่วมคา้ดังกล่าว จาํนวน 434 ลา้นบาทตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และจาํนวน 447 ลา้นบาทตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าจะไม่ได้รับความเสียหาย

จากทั้งสองคดีดงักลา่ว จึงไมต่ั้งสาํรองค่าเผื่อมูลคา่ท่ีลดลงในตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ในงบการเงินของการร่วมคา้ และไม่ตั้งสาํรองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน

งบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีทั้งสองไวใ้นบญัชี ด้วยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม ผลของทั้งสองคดียงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ซ่ึงขึ้นอยู่กบัผลการดาํเนินการ

ตามขั้นตอนและขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต 
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ข) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

โครงการ เอลลิโอ เดล เนสท ์อุดมสุข (“โครงการฯ”) ไดถู้กผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงโครงการจาํนวน

หลายรายเรียกร้องใหก้ารร่วมคา้และบริษทัก่อสร้างของโครงการจ่ายค่าเสียหายรวมสองคดีเป็น

จํานวนเงินรวม 50 ล้านบาท โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้ งน้ี ท่ีปรึกษา

กฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการก่อสร้างโครงการตาม

วิสัยและพฤติการณ์ท่ีพึงจะตอ้งกระทาํแลว้ กล่าวคือ ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ การร่วมคา้

ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เพื่อพิจารณา

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการก่อสร้างโครงการ และกําหนดมาตรการในการป้องกัน

ผลกระทบต่าง ๆ และดาํเนินการตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีไดรั้บการ

พิจารณาเห็นชอบอย่างเคร่งครัดแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างโครงการก็มิได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับริเวณใกลเ้คียงโครงการเกินสมควรแต่อย่างใด ปัจจุบนั โจทก์และ

จาํเลยไดเ้จรจาร่วมกนัจนไดข้อ้ยติุ จึงไดมี้การทาํสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งโจทก์

และจําเลยแล้ว ซ่ึงศาลได้มีคาํพิพากษาตามยอมแล้วเช่นกัน ดังนั้ น คดีน้ีจึงถึงท่ีสุดตาม             

คาํพิพากษาตามยอมแลว้ 

  นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้อง

ในฐานะผูร้้องสอด เน่ืองจากสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงดงักล่าวได้

ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอน

ใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมคา้

อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียก

การร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอด ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า 

การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการก่อสร้างโครงการ และกาํหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม

และถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะ

ไม่ได้รับความเสียหายจากคดีดังกล่าว อีกทั้งในแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมค้าดังกล่าวมี

โอกาสท่ีจะชนะคดีได ้จึงไม่ไดบ้นัทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้น

บญัชี ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เท็จจริง อย่างไรก็ตามผูฟ้้องคดี            

ส่วนใหญ่ได้ยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว คงเหลือเพียงส่วนน้อยท่ีอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการยืน่คาํร้องขอถอนฟ้องคดี 
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ค) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 

ไอดีโอ พระรามเกา้ อโศก ถูกผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้

เจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมค้า 

รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ 

นอกจากนั้น ยงัไดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม 162 ลา้นบาท ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมาย

และฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA 

เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และกาํหนดมาตรการในการ

ป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจาก

หน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะไม่ได้รับความเสียหายจากคดีดงักล่าว และแนวทาง

ต่อสู้คดีของการร่วมค้าดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้จึงไม่ได้บันทึกสํารองสําหรับผล

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ในเดือนพฤษภาคม 2565 โจทก์ไดถ้อนฟ้องบริษทัฯ 

ดงันั้น คดีน้ีจึงเป็นอนัยติุ 

ง) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 

ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม4   (“โครงการฯ”) ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้อง  เน่ืองจาก               

กลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐจาํนวนรวม 3 รายต่อศาลปกครอง

กลาง  ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมคา้ดงักล่าวอาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษา

หรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอดโดยผูฟ้้อง

คดี  ยื่นฟ้องและขอให้ศาลเพิกถอนมติให้ความเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ และขอให้เพิก

ถอนคาํสั่งไม่อนุญาตให้เล่ือนการประชุมพิจารณารายงาน EIA และขอให้ผูถู้กฟ้องคดีแก้ไข

เพิ่มเติมรายงาน EIAให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ต่อมาการร่วมค้าในฐานะผูร้้องสอดได้ยื่น

คาํใหก้ารต่อศาลปกครองกลาง ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ดงักล่าว

เห็นว่า การร่วมคา้ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการก่อสร้างโครงการ และกาํหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม

และถูกตอ้งแลว้ ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออก

ใบอนุญาต จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในแนวทางต่อสู้คดี

ของการร่วมค้ามีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้ จึงไม่ได้บันทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
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24. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระในหน่ึงปี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

         ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของการร่วมค้าของกลุ่มบริษทั มีมติอนุมัติให้จ่าย                    

เงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั โดยมีกาํหนดจ่าย

ภายในเดือนสิงหาคม 2565 และมีรายละเอียดดงัน้ี 

การร่วมคา้ อตัราเงินปันผล จาํนวนเงินปันผล 

 (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั 1.27 6 

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                            

11 สิงหาคม 2565 
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