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วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน 
ได้รับบ้าน คอนโด และบริการที่โดนใจ ด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล 
ในทำาเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและ
เป็นองค์กรที่ให้ความสำาคัญต่อพนักงาน สังคม 
สิ่งแวดล้อม และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
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พันธกิจ
ที่อนันดาฯ... เราไตร่ตรอง ตั้งใจพัฒนา
บุคลากร และองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย 
และบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ภายใต ้
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด
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คน
มีความฉลาด 
ทางอารมณ์

บริหารจัดการเป็นเลิศมาตรฐานสากล

การจัดการ
 ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความตั้งใจ

ค่านิยมองค์กร



7

ขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มใหม่ๆ
ซึ่งส่งผลถึงโครงสร้างกำาไร

การมุ่งเน้นลูกค้า นวัตกรรม
 มีนวัตกรรมทางด้านรูปแบบธุรกิจ

มีวิสัยทัศน์

การพัฒนาองค์กร / ตนเอง
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ตอบสนองด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัก
อาศัยในเมือง เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคน
เมืองที่ดีขึ้น 
โครงการ : ไอดิโอ โมบิ อโศก
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อนันดากำาลังเปลี่ยนนิยามของการอยู่อาศัยในเมือง
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ปีที่ทำาสถิติสูงสุดอีกครั้ง

ปี 2559 เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนของอนันดา ภายหลังจากเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะบริษัทมหาชน 
โดยในปีนี้อนันดาสามารถสร้างยอดโอนเป็นสถิติสูงสุด
ในระดับ 15,866 ล้านบาท

ยอดโอนที่เติบโตเป็นสถิติสูงสุด ส่วนหนึ่งมาจาก
โครงการร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง ได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และเริ่มโอนเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้เปิด
ขายโครงการตั้งแต่กันยายน 2556
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ยอดโอนสำาหรับโครงการร่วมทุนดังกล่าว ส่วน
หนึ่งได้รวมยอดโอนที่ถือหุ้นโดยมิตซุย ฟูโดซัง 
49% เมื่อรวมยอดโอนจากส่วนของมิตซุย ส่ง
ผลให้ยอดโอนรวมเติบโตสูงถึง 65% จากปีก่อน 
เป็นสถิติสูงสุดในระดับ 15,866 ล้านบาท

ยอดโอนต่อปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559 และยอดโอนไม่รวมส่วนแบ่งของมิตซุยในโครงการร่วมทุน

หน่วย : ล้านบาท
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ในปี 2559 อนันดาได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ 
มูลค่าโครงการรวมกว่า 20,700 ล้านบาท 

รายละเอียดโครงการที่เปิดขายในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง เปิด
โครงการ

อัตราการ
ขายสุทธิ

ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ ถนนเพชรเกษม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ไตรมาส 1 29.7%

ยูนิโอ สุขุมวิท 72 ซอยสุขุมวิท 72 ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ ไตรมาส 3 41.4%

ยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ไตรมาส 3 43.5%

เวนิโอ สุขุมวิท 10 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท คลองเตยกรุงเทพฯ ไตรมาส 3 89.3%

แผนธุรกิจ 5 ปี

Backlog
กว่า 41,200 ล้านบาท

Backlog  คิดเป็น 
66% ของเป้ายอดโอน
ในปี 2560

จากผลการดำาเนินงานในการสร้างยอดโอนได้
ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
การเติบโตยอดโอนในระดับกว่า 48,000 ล้านบาท 
ในปี 2562 
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ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง เปิด
โครงการ

อัตราการ
ขายสุทธิ

ไอดีโอ โมบิ อโศก ถนนเพชรบุรี ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ไตรมาส 3 67.8%

ไอดีโอ สุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ ไตรมาส 4 74.5%

ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ไตรมาส 4 40.2%

ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ ไตรมาส 4 38.3%

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 ตั้งเป้ายอดโอนจะเติบโต 5 เท่า

*หมายเหตุ : แผนธุรกิจ 5 ปี อยู่บนสมมติฐานว่า ไม่มีการเพิ่มทุน และรักษาอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนในระดับ 1 : 1
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บจ. เฮลิกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เปิด
ขายโครงการใหม่แบรนด์เวนิโอ ในซอยสุขุมวิท 10 
ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 861 ล้านบาท
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อนันดาได้ตกลงร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง ซึ่ง
เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาจากฐานรายได้ในปี 
2556 และได้ประกาศร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียนม ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน 
โครงการร่วมทุนแรกในปีเดียวกัน

ในปี 2557 มีการร่วมทุนพัฒนาโครงการอีก 
3 โครงการ และในปี 2558 ได้ร่วมทุนพัฒนา
โครงการ อีก 5 โครงการ ทำาให้มูลค่าพัฒนา
โครงการร่วมกันทั้ง 9 โครงการ กว่า 45,000 
ล้านบาท

ปี 2559 มีการร่วมทุนพัฒนาโครงการอีก 6 
โครงการ มูลค่ารวาม 25,000 ล้านบาท ส่งผล
ให้มีมูลค่าพัฒนาโครงการร่วมกัน 15 โครงการ 
สูงกว่า 70,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2559 ยังเป็นปีที่โครงการร่วม
ทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง ได้แก่ ไอดีโอ คิว จุฬา-
สามย่าน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนเป็น
ครั้งแรก พร้อมกับการก่อสร้างที่เร็วกับแผนที่
คาดว่าจะเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 ทำาให้
อนันดาประสบความสำาเร็จในการสร้างยอด
โอนโครงการร่วมทุนนี้ 1,442 ยูนิต มูลค่ากว่า 
6,086 ล้านบาท จากจำานวนทั้งหมด 1,598 
ยูนิต มูลค่ากว่า 6,833 ล้านบาท ในระยะเวลา
โอนเพียง 3 เดือน

พันธมิตรที่แน่นแฟ้น
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ในปี 2559 อนันดาให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี 
ที่เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำาคัญที่จะสามารถสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจใน
ทุกๆ ด้านได้ จึงวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม เพื่อ
ที่จะผลักดันอนันดา ไปสู่ความเป็น UrbanTech 
โดยในปี 2559 ได้เริ่มจัดกิจกรรมสอลคล้องกับ
นวัตกรรมนี้ ได้แก่ การเป็นพันธมิตรกับดิจิตอล 
เวนเจอร์ กิจกรรมแฮคการ์ตอนร่วมกับฮับบ้า และ
การเปิดตัวไลน์ ไฟแนนซ์ โดยในปี 2560 อนันดา 
ยังคงมุ่งมั่นให้ความสำาคัญกับการร่วมมือพัฒนา 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 
UrbanTech พร้อมสร้างกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมใน
บริษัทอีกด้วย

ผู้นำาเทคโนโลยี
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สมาร์ทออฟฟิศ
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ในปี 2559 อนันดา บริษัทได้ย้ายมายังบ้านหลัง
ใหม่บน 2 ชั้นบนสุดของอาคาร เอฟวายไอ 

เซ็นเตอร์ บนถนนรัชดาภิเษก โดยสำานักงานแห่ง
นี้มีการออกแบบให้เป็นสำานักงานที่มีเทคโนโลยีชั้น
นำา ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีที่สุดกับ
พนักงานของอนันดา นอกจากนี้การประสานความ
ร่วมมือระหว่างอนันดา ซัมซุง ซิสโก้ และฟูจิซึ ใน
การสร้างสำานักงานที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย พร้อม

นำาเทคโนโลยีหลายอย่างมาใช้ในเอเชียเป็นครั้งแรก 
ได้แก่ เทคโนลยีการพิมพ์บนระบบคราว (Smart 
cloud printing) ของซัมซุง และสมาร์ทสเปซของ
ซิสโก้ โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำาแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้พนักงานอนันดาสามารถบรรลุ
การเติบโตรายได้ได้ตามเป้าหมาย โดยปราศจาก
การเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงานในอัตราเดียวกัน
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จ    ากกลยุทธ์ของอนนัดาในการกระจายรายได้ และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากแหล่งรายได้ที่
สมำ่าเสมอแล้วนั้น อนันดาได้เช่าที่ดิน 1 แปลงบน
ถนนรัชดาภิเษกตามแผนงาน ซึ่งถือเป็นโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โครงการแห่งแรกของอนันดา

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
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อนันดามีความภูมิใจเป็นอย่างมาก สอดคล้อง
กับการกำากับและดูแลกิจการที่ดี และความ

โปร่งใสต่อนักลงทุน จากการได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 
ทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2559 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์
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สารบัญ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร 004

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 024

สารจากประธานกรรมการ 026

สารจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 028

คณะกรรมการบริษัท 030

คณะกรรมการตรวจสอบ 032

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 034

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 036

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 037

โครงสร้างรายได้ 059

ปัจจัยความเสี่ยง 060

ข้อมูลทั่วไป 063

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 073

การจัดการ 075

การกำากับดูแลกิจการที่ด ี 114

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 140

รายการระหว่างกัน 144

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 178

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 189

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 190

งบการเงิน 194



24

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
2559 2558 2557

ยอดจอง (ล้านบาท) 25,175  26,235 20,898

ยอดโอน (ล้านบาท) 15,866  9,598 9,678

สรุปฐานะการเงิน (ล้านบาท)

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 2,183  2,573  2,477

สินทรัพย์รวม 25,366  20,471 17,088

หนี้สินรวม 14,612  11,743 10,175

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,754  8,727 6,913

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,780  9,598 9,678

รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,243  961 522

รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง 539  45 0

รายได้รวม 12,230  11,025 10,580

กำาไรขั้นต้น 4,043  4,159 3,927

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 2,516  2,152 2,063

กำาไรสุทธิ 1,501  1,207 1,301

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 3.2  2.6  2.1

กำาไรต่อหุ้น 0.42 0.36  0.39

อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.6  6.4  8.8

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 15.4  15.4  20.3

กำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 34.5 38.7  37.6

กำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 12.3  10.9  12.3

หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.4  1.3  1.5
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ยอดโอนต่อปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง  
ปี 2559 และ ยอดโอนไม่รวมส่วนแบ่ง
ของมิตซุยในโครงการร่วมทุน

หน่วย : ล้านบาท
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สารจากประธานกรรมการ
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ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี
ประธานกรรมการ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

บรรยากาศในช่วงเวลาปลายปีนี้ตกอยู่ใน
ความหม่นหมองจากการเสด็จสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ปวงข้า
พระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษั ท อนันดา ดี เ วลลอป
เม้นท์ จำากัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายความอาลัยด้วยสำานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ความสูญเสียดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจนับแต่นั้น
จนถึงสิ้นปีได้ชะลอตัวลง เนื่องจากทั้งประเทศ
อยู่ในช่วงแห่งความอาลัย อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ ให้ไ ว้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา แม้ว่า 
เป้าหมายเหล่านี้จะยากเย็นย่ิง ความสำาเร็จนี้
แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งม่ัน
ของพนักงานบริษัท รวมทั้งการวางกลยุทธ์อัน
แข็งแกร่งของคณะผู้บริหาร การที่คณะรัฐบาล
ได้อนุมัติ เส้นทางขนส่งมวลชนสายใหม่ๆ
ความยาวรวม 112 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 
232,000 ล้านบาท นับเป็นสัญญาณดีสำาหรับ
บริษัทในอัน ท่ีจะขยายขอบเขตธุรกิจตาม
กลยุทธ์การเน้นที่พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า
และ เดินหน้าสร้างโอกาสการลงทุนอย่าง 
ต่อเนื่องในอนาคต 

การทำาสัญญาก่อสร้างและการเร่งอนุมัติเงิน
ทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล
ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2560 จะเป็นรากฐานอัน
แข็งแรงสำาหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้
รากฐานน้ีอาจส่ันคลอนไปบ้างจากการดำาเนิน
นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่จะส่ง
ผลกระทบต่อเอเชีย หากก็มิได้มีการกล่าวถึง
ประเทศไทยว่าเป็นเป้าหมายที่นโยบายเจาะจง
ถึงแต่อย่างใด

ด้วยความพลิกผันทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
ด้านอื่นๆ ที่ถาโถมเข้ามารวดเร็วยิ่งขึ้น เราเชื่อ
ว่าเป็นเรื่องสำาคัญมากที่บริษัทต้องเร่งพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ในตลาด ในปี 2559 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรม
ใหม่ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของตน และมุ่ งมั่ นที่ จ ะดำ า เนิ นกิ จกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต
รวมทั้งต้ังมั่นที่จะเติบโตบนหลักการ “การ
สนับสนุนระบบนิเวศน์นวัตกรรม” ของเราซึ่ง
ไม่เพียงจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทเอง หากยัง
เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชมนวัตกรรม
และต่อประเทศโดยรวม

ในปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งปฏิบัติตามพันธะ
สัญญาท่ีมีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างบ้านของมูลนิธิที่อยู่
อาศัยเพื่อมนุษยชาติ การสนับสนุนกิจกรรม
ของสภากาชาดไทย และร่วมมือกับศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดตั้งห้อง
สมุดอ้างอิงเฉพาะด้านการออกแบบเพ่ือการ
สื่อสาร (Communication Design Library)
แห่งแรกของโลกภายใต้ชื่อ TCDC COMMONS 
ณ โครงการ ไอดี โ อ คิ ว จุ ฬ า -สามย่ าน
นอกจ ากนี้ บ ริ ษั ท ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
อาคารเขียว อีกทั้ งยั งริ เ ริ่ มกิจกรรมด้าน 
สิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ท้ังนี้ บริษัทจะ

ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อท้ังผู้ มีส่วน 
ได้เสียและต่อสังคมต่อไป

ผมขอแสดงความยินดีกับคณะทำางานของ
บริษัทที่ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรายึดถือ
ในหลักการกำากับดูแลกิจการและนักลงทุน
สัมพันธ์อย่างจริงจัง และรู้สึกยินดีที่มีผู้เล็งเห็น
ความตั้งใจจริงนี้ของเรา

ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จำากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และพันธมิตรธุรกิจ
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอด
มาจนทำาให้เราเดินหน้ามาถึงปัจจุบันได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเท
ให้บริษัทสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตในเมืองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในเมืองให้แก่ผู้อยู่อาศัย
ในกรุงเทพ และร่วมกันนำาพาให้บริษัทก้าว
สู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้า 
ของประเทศไทย
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

สำ า นั ก ง า น แ ห่ ง ใ ห ม่ นี้ อ อ ก แ บ บม า เ พื่ อ 
ส่งเสริมให้พนักงานของเราทำางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์สูงสุด 
และยังเป็นสำานักงานที่รองรับความต้องการใช้
งานอันหลากหลาย โดยเราได้จับมือกับซิสโก้ 
ฟูจิตสึ และซัมซุงในการนำาเทคโนโลยี อัน 
ลำาสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่ือสาร การพิมพ์
หรือระบบสำานักงานอัจฉริยะมาใช้ในที่ทำางาน
ซึ่งเทคโนโลยีบางอย่างยังไม่เคยมีการขายใน
เอเชียมาก่อนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สำานักงานของ
เราเป็นสุดยอดสำานักงานอัจฉริยะแห่งทวีป
เอเชียอย่างแท้จริง

เราดำาเนินการตามกลยุทธ์องค์กรในการขยาย
แหล่งรายได้และเพ่ิมสัดส่วนรายได้ท่ีสมำาเสมอ
ด้วยการซื้อท่ีดินผืนแรกสำาหรับก่อสร้างอาคาร
แบบใช้งานผสมผสาน อยู่ในย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจใหม่ซ่ึงเป็นทำาเลดีเยี่ยม โดยจะเผยแพร่
รายละเอียดโครงการในต้นปี 2560 นี่ เป็น
เพียงโครงการปฐมฤกษ์ เรายังมีโครงการสร้าง 
รายได้ท่ีสมำาเสมออีกมากมายที่จะตามมาในปี 
ต่อๆ ไป

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้กระชับความสัมพันธ์กับ 
มิตซุ ย ฟู โดซั ง ซึ่ ง เป็ นคู่ ค้ า ให้ แ น่นแฟ้น
ยิ่ งขึ้ นด้ วยการประกาศโครงการร่ วม ทุน
อีก 6 โครงการ รวมเป็น 15 โครงการมูลค่า
รวมทั้งสิ้นกว่า 70,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน

่

่

ปี 2559 เป็นปีที่อนันดาเร่ิมต้นเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากการวางกลยุทธ์เมื่อปี 2556 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะเห็น
ได้จากยอดโอนท่ีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 65 คิด
เป็นมูลค่า 15,866 ล้านบาท ซึ่งในอนาคต
เราคาดหวังว่าตัวเลขดังกล่าวจะเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ืองไปสู่ 42,351 ล้านบาทในปี 2561 หรือ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 341 ใน
อีก 3 ปีข้างหน้า

ความสำาเร็จนี้สะท้อนถึงคุณค่าที่อนันดาได้
สร้างมาภายในองค์กรนับแต่การเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชน โดยแสดงออกมาในรูปของ
ตัวเลขรายได้ คุณค่าดังกล่าวเป็นรากฐานที่
มั่นคงให้อนันดาได้เติบโตต่อไป ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นการเติบโตที่ส่งให้อนันดาสามารถฝ่าฟันสู่
การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของ
ประเทศและมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

อนันดามาถึงสถานะในปัจจุบันได้ก็ด้วยพลัง
แห่งนวัตกรรม และเล็งเห็นว่าความสามารถใน
การใช้นวัตกรรมอย่างเชี่ยวชาญจะเป็นตัวขับ
เคลื่อนอนาคตของเราเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เรา
จึงได้ปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือน
นวัตกรรมภายในองค์กรผ่าน “กระบวนการ
สร้างนวัตกรรม” และถ่ายเทนวัตกรรมเหล่านั้น
ไปสู่สินค้าของเราโดยที่พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการนี้ด้วย

นอกจากน้ีเรายังมองหานวัตกรรมที่ ช่วยให้
เราพัฒนาธุรกิจได้ จึงริเร่ิมโครงการ “การ
สนับสนุนระบบนิเวศน์นวัตกรรม” ที่สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนวัตกรรมในประเทศ 
เพ่ือผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักและ
ออกสู่ตลาดมากขึ้น

เ พ่ือรองรับการเติบโตของขนาดธุรกิจและ
นวัตกรรมที่มากขึ้น อนันดาได้ย้ายบ้านใหม่
ไปยังอาคาร FYI Center ถนนรัชดาภิเษก

สำาหรับปี 2560 บริษัทตั้งเป้าที่จะประสบผล
สำาเร็จยิ่งกว่าที่ เคยทำาได้ในปี 2559 เพราะ 
อนันดาได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาท่ีเราเรียกว่า  
“ฤดูเก็บเกี่ยว” แล้ว เงินลงทุนที่นำามาจากการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเริ่มให้ผลตอบแทน
เมื่อโครงการแล้วเสร็จของเราทวีจำานวนมากขึ้น
ทุกที ทั้งนี้คาดว่ารายได้ของเราจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในอนาคต และในปี 2560 อัตราการ
โอนจะเติบโตอย่างน่าทึ่งที่ร้อยละ 58 แม้ว่ามี
การเติบโตถึงร้อยละ 65 ในปี 2559

กระนั้น โดยวิสัยของอนันดา เราไม่เคยคิดจะ
ทำาเพียงนั่งชื่นชมผลสัมฤทธิ์จากการทำางาน
หนักของเรา ความสำาเร็จดังกล่าวเปรียบดัง
บันไดที่ทอดให้เราสามารถก้าวสูงขึ้นไปได้อีก 
ฉะนั้น เรายังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจในทุกแง่มุม
อย่างไม่หยุดหย่อนและขยายสู่พื้นท่ีใหม่ๆ ท่ีมี
โอกาสเติบโต ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมี
อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และ
สถาบันการเงินต่างๆ หากปราศจากทุกท่าน
แล้ว บริษัทคงไม่อาจมาถึงจุดนี้ได้ ด้วยแรง
สนับสนุน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท 
ความเป็นมืออาชีพ และความคิดสร้างสรรค์
ของท่านทั้งหลาย เราจึงเป็น ผู้ตอบโจทย์วิถี
ชีวิตคนเมือง

้
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ ์
รองประธานกรรมการ  (กรรมการอิสระ)

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายนพพร เทพสิทธา 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
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นายฉัตรชัย บุนนาค 
กรรมการ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
กรรมการ

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิร ิ
กรรมการ

นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 
กรรมการ
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นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 
กรรมการตรวจสอบ

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายนพพร เทพสิทธา 
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 
กรรมการบริหาร

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร 
กรรมการบริหาร

นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
ประธานกรรมการบริหาร

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิร ิ
กรรมการบริหาร

นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 
กรรมการบริหาร
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้บริษัท

ปฏิบัตติามหน้าท่ีท่ีกำาหนดขึน้ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร กฎหมายและการบัญชี ดังนี้

     1)  นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

     2)  นายวิบูลย์  รัศมีไพศาล   กรรมการตรวจสอบ

     3)  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายในของบริษัท ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อ

กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสำาคญักบัการควบคมุภายในเพือ่ให้บรษิทัดำาเนนิงานภายใต้การบรหิารจดัการทีม่ี

การควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน

มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และมีการประชุมร่วม

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร จำานวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะ  ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจ

สอบได้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำาคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1  การสอบทานงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

  ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และสำานักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำาคัญพร้อมให้คำาแนะนำา และข้อคิดเห็นที่เป็น 

  ประโยชน์เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการจัดทำางบการเงนิของบรษิทั เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป และถอืปฏบิตัโิดยสมำา่เสมอ  

  มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

  กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2  การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัได้ดำาเนนิการตามเงือ่นไขปกตทิางธรุกจิ และมกีารทำารายการเกีย่วโยงหรอื 

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดไว้ โดยคำานึงถึงประโยชน์ของ 

  ผู้มีส่วนได้เสีย

3  การสอบทานการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจากรายงานการตรวจสอบของ 

  สำานกัตรวจสอบภายในและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีไม่มปีระเดน็ทีเ่ป็นสาระสำาคญัในการควบคมุภายใน
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4  การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าไม่มีประเดน็ทีเ่ป็นสาระสำาคญัในเรือ่งการไม่ปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

  ข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5  การกำากับดูแลงานการตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของโครงสร้างสำานักตรวจสอบภายใน ดชันีวดัผลการปฏบิตังิาน  

  (Key Performance Indicators: KPIs) และความดคีวามชอบประจำาปี ของหวัหน้าสำานกัตรวจสอบภายใน รวมถงึการพจิารณาขอบเขต 

  การปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไข เพื่อความเป็นอิสระของสำานักตรวจ 

  สอบภายใน ซ่ึงการดำาเนนิงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และแผนงานทีก่ำาหนด รวมถงึพฒันาคณุภาพการตรวจสอบ 

  ทั้งในด้านบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ และคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

6  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานนโยบาย และติดตามผลการดำาเนินงาน เรื่องโครงการแนว 

  ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และติดตามเพื่อสนับสนุนการดำาเนิน 

  งานฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อกำาหนด และแนวทางปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในการเข้า 

  ร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

7  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยคำานึงถึงขนาดและบุคลากรด้านการตรวจสอบบัญชี ความ 

  เชี่ยวชาญที่จำาเป็นต่อการสอบบัญชีของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัท ข้อสังเกตของหน่วยงานกำากับดูแลผู้สอบ 

  บัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของผู้สอบบัญชีหรือสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำากัด 

  ที่มีสาระสำาคัญ หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ม ี

  ฝ่ายบรหิารร่วมประชมุด้วย เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าผูส้อบบัญชมีคีวามเป็นอสิระและเป็นกลางในการปฏบิตังิาน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจ 

  สอบได้พิจารณาเลือกบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบ 

  บัญชีที่เหมาะสม นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปริมาณของบุคลากรด้านการตรวจสอบบัญช ี

  เพียงพอต่อการเจรญิเตบิโตของบรษิทั และเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเข้าใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีด้วย 

  ความเป็นกลาง เป็นอิสระ และส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำานักงาน  

  อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

     1.  นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

     2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

     3.  นายชยพล ศุภเศรษนนท์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ

     4.  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ

     5.  นางสาวรสพร เดชอาคม        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ

     6.  นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

สำาหรับงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ทำาหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

                                                                นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์                                                                       

                                                                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากการที่ธุรกิจของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   คณะกรรมการบริษัทยังคงตระหนัก

ถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่แสดงต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท   

บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันรับผิดชอบ

การประเมินปัจจัยเสี่ยงและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) รวมถึงการประเมินปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ตามแผนงานทางธุรกิจ (Project Risk Management) โดยเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่กำาหนดให้มี

การประชมุอย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ และการประชมุพเิศษตามความเหมาะสม  สำาหรบัปี 2559 มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงทั้งสิ้น 22 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

     1  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

       ตลอดจนคู่มือบริหารความเสี่ยง 

     2  พิจารณากลั่นกรองการลงทุนและประเมินความเส่ียงสำาหรับการเข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำาหรับการพัฒนาโครงการ 

       อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทในเครือ

     3  พิจารณากลั่นกรองการลงทุนและประเมินความเสี่ยงสำาหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท 

     4  พจิารณาและให้แนวทาง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบงานและเครือ่งมอืในการตดิตามผลการปฎบิตักิารบรหิาร 

       ความเสี่ยง เพื่อให้เป็นระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำาหนดไว้ 

จากกการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่า การบรหิารความเสีย่งมคีวามเพยีงพอ และได้นำาไปปฎบิตัอิย่าง

ต่อเน่ือง ทำาให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัยอมรับได้ และส่งเสรมิให้บรรลุวตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายทีก่ำาหนด เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายนพพร เทพสิทธา)

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�าปี 2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษิทัดำาเนินธรุกจิพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมและโครงการบ้านจดัสรรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในกรุงเทพ โดยได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อ “แอชตัน” “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซึ่งมีความทันสมัย 

และเน้นรูปแบบการใช้ชีวิตรวมทั้งลูกค้าที่เน้นความสะดวกสบายและง่ายในการเดินทางซึ่งเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้า ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนา

และเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม แบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ “เวนิโอ” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ที่มีระดับราคาเฉลี่ย 150,000 บาทต่อ 

ตารางเมตร ในระดับ “Premium Value” หลังจากในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาและเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “ยูนิโอ” ซึ่ง

เป็นคอนโดมเินยีม 8 ชัน้ทีม่รีะดบัราคาขายตำา่กว่า 1 ล้านบาทต่อยนูติ ในระดบั “Super Value” ในปี 2559 บรษัิทก้าวเป็นผูพ้ฒันาโครงการ

คอนโดมเินยีมทีม่ยีอดขายอนัดบัที ่2 ในประเทศไทยเช่นเดยีวกบัปี 2557 และปี 2558 ขณะทีเ่มือ่รวมยอดขายคอนโดมเินยีมระหว่างปี 2557 

และ 2559 ได้ก้าวเป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ

ตามรายงานในหัวข้อ “State of the World’s Cities 2012/2013” โดยหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของสหประชาชาติ กล่าวว่าประชากร

ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลกำาลงัเพิม่ขึน้และคาดว่าจะยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในระยะสัน้และระยะกลางต่อจากนี ้จากปี 2543 

ถึง 2553 จำานวนประชากรของกรุงเทพฯและปริมณฑล เพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคน เป็น 7.0 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 8.5 ล้านคนในปี 

2568 

จากตำาแหน่งผู้นำาทางการตลาดและสถิติยอดขายที่ผ่านมาอย่างแข็งแกร่ง บริษัทหวังว่าคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บนทำาเลที่ดีจะเป็นส่วนสำาคัญ

ของการเจรญิเตบิโตในตลาดอสงัหาริมทรพัย์ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กล้กบัระบบขนส่งมวลชน จำานวน

ผูโ้ดยสารในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯเพ่ิมขึน้จากจำานวนประมาณ 162,000 คนต่อวันในวันธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกว่า 1 ล้านคน 

ในปี 2557 นอกจากนี้ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติระบบขนส่งรถไฟฟ้าใหม่จำานวนรวม 112 กิโลเมตร เงินลงทุนกว่า 232,000 

ล้านบาท ทำาให้มีระบบขนส่งรถไฟฟ้าครอบคลุม 319 กิโลเมตร และจำานวนกว่า 219 สถานีภายหลังจากได้รับอนุมัติ การที่ระบบขนส่ง

รถไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้น บริษัทมองเห็นโอกาสในการเห็นลูกค้าเลือกอาศัยใกล้รถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกและวิถีชีวิตคนเมือง

บริษัทให้คำาตอบสำาหรับ ”ชีวิตคนเมือง” แก่ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยได้สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และประสบความสำาเร็จในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและโดดเด่นเพื่อสร้างความสนใจ ต่อกลุ่ม “Gen C” ที่

เน้น “ความสะดวก” สามารถควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา” “วิถีการดำาเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด

บริษัทใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว โดยก่อนการซื้อที่ดิน มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในด้านทำาเลท่ีต้ัง 

การตลาด กำาหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ความหลากหลายของบุคคลภายนอก ร่วมกับบุคลากรภายใน

บรษิทั เพ่ือพิจารณาเลอืกทีด่นิทีมี่ศกัยภาพในการซือ้ โดยทีด่นิทีไ่ด้มามวีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาได้ในทนัทหีรอืในระยะเวลาอันใกล้ (สาม

ถงึหกเดอืนหลงัจากได้มาเพือ่เปิดตวั) เพือ่ท่ีจะเพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานให้บรษิทัในการออกแบบและการก่อสร้าง บรษิทัได้ว่าจ้าง

สถาปนิกและผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง โดยที่ราคาค่าก่อสร้างจะถูกกำาหนดภายใต้สัญญาการก่อสร้างที่มีกับผู้รับเหมาหลัก

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 43 โครงการภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” จำานวน 32 โครงการ 

แบรนด์ “เอลลิโอ”2 โครงการ แบรนด์ “แอชตัน” 5 โครงการ แบรนด์ “ยูนิโอ” 3 โครงการ และแบรนด์ “เวนิโอ” 1 โครงการ

ในปี 2559 บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10 โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 โครงการยูนิโอ 

พระราม 2-ท่าข้าม โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร โครงการ 

ไอดีโอ โมบิ อโศก และโครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน กับ SEA Investment Five ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ มิตซุย ฟูโดซัง โดยมี

วัตถปุระสงค์ของการร่วมทุนเพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมร่วมทนุแห่งแรก 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ภายใต้ชื่อ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมทุนอีก 3 แห่ง ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว 

สยาม ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา-สีลม ในปี 2558 บริษัทได้เซ็นต์สัญญาร่วมทุนเพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการคิว ชิดลม-

เพชรบุรี โครงการไอดีโอ โอทู โครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ โครงการแอชตัน สีลม และโครงการไอดีโอ ท่าพระ อิน

เตอร์เชนจ์ ขณะที่ในปี 2559 บริษัทได้เซ็นต์สัญญาร่วมทุนเพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 

93 โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวทิ 66 โครงการไอดโีอ พหลโยธนิ-จตุจกัร โครงการคอนโดมเินยีมบรเิวณพระราม 9 และโครงการคอนโดมเินียม

บริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดย ณ สิ้นปี 2559 มีคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งทั้ง 15 โครงการคาดว่า

จะแล้วเสร็จระหว่างปี 2559 และ 2563

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทได้ย้ายสำานักงานสาขามายังอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งสำานักงานใหม่ แห่งนี้เกิดจากการ

ประสานความร่วมมือระหว่างอนันดา, Samsung, Cisco และซัพพลายเออร์อื่นๆ ตลอดจนได้รวบรวมเทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อนนอก

ทวีปอเมริกาเหนือ มาใช้กับอนันดาฯ โดยเชื่อว่าสำานักงานแห่ง ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ “อนันดา 2.0” ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง

ประสทิธิภาพในการทำางาน การเป็นพนัธมิตรกบั Samsung และ Cisco ทำาให้สร้างสำานกังานในรปูแบบ Smart Office ทีม่กีารใช้เทคโนโลยี

ชั้นนำาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมช้ันนำาอย่างต่อเนื่อง และเช่ือว่าเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับการทำางานร่วมกันและการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้นและสะท้อนให้เห็นถึง

ดีเอ็นเอของชาวอนันดา ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จำานวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนน

รชัดาภเิษก ซ่ึงเป็นย่านศนูย์กลางธรุกจิใหม่ พร้อมสิง่อำานวยความสะดวกอย่างครบครนั เพือ่พฒันาโครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ โครงการ

ดังกล่าวคาดว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563

ก่อตั้งบริษัทที่ดำาเนินการก่อสร้างของบริษัทเอง ภายใต้ชื่อ บริษัทเฮลิกซ์ จำากัด เป็นบริษัทย่อย ในเดือนเมษายน 2556 โดยคาดหวัง 

ว่าเฮลิกซ์จะดำาเนินการก่อสร้างซึ่งมีสัดส่วนหนึ่งในสามของการก่อสร้างโครงการของบริษัท จากการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักเพื่อ

ดำาเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมของบริษัท ได้แก่ โครงการสิมิลัน รีฟ โครงการมัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช 

และโครงการจาวา เบย์  สำาหรับโครงการบ้านจัดสรร และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ วุฒากาศ สำาหรับในปี 2559 เฮลิกซ์ได้รับการแต่ง

ตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการดำาเนินการก่อสร้างโครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 และยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม พร้อมได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ผู้รับเหมาของโครงการเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา เพิ่มเติมจากปี 2558 เฮลิกซ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการดำาเนินการ

ก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ สำาหรับโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พัฒนาการ 20 และโครงการ

คอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์เกต และเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมยูนิโอ จรัญฯ 3 และได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาของโรงแรมปิซาที่เขาใหญ่ และเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ท่ีสุพรรณบุรี โดยจะช่วยให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น และเพื่อการจัดการพัฒนาและการถ่ายโอนระยะเวลาของโครงการที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเพิ่ม

เติม ได้แก่ บริการตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด และบริหารโครงการผ่านบริษัท 

เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด และบริษัทยังดำาเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักซึ่งรวมถึงการให้บริการโรงแรม และการพักผ่อน 

พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก

นอกจากการสร้างแบรนด์และช่องทางการขายในประเทศไทย บริษัทยังขยายการขายไปยังตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่ายอดขายในตลาด

ต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนสำาคญัของรายได้รวมของบริษัทจากเดมิทีม่าจากลกูค้าชาวไทยเกอืบทัง้หมดบรษิทัเริม่เปิดขายการขายในตลาด

ต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนในปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2559 บริษัทนำาโครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 

66 โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการแอชตัน สีลม โครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี และโครงการไอดีโอ โอทู ไปจัดกิจกรรมขายในประเทศ

ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน โดยมียอดขายรวมมูลค่ากว่า 1,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2558

บริษัทได้รับรางวัลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากหลากหลายสถาบัน และได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ในปีทีผ่่านมาอกีด้วย เช่น รางวลั”โครงการอสงัหารมิทรพัย์ ปี 2554 (ในระดบัราคาปานกลาง)”  โดยหน่วยงานด้านอสงัหารมิทรพัย์ สำาหรบั

การพัฒนาโครงการมัลดีฟส์ บีชรางวัล”นักพัฒนา10อันดับแรก” ที่ได้รับจากบริษัท BCI Asia Construction Information Company 

Limited  ในช่วงปี 2555 รางวลัสำาหรบัการพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูอ่าศยัและ รางวลั  “Best High-Rise Architecture Thailand” 

สำาหรบัโครงการไอดโีอ มอร์ฟ 38 และ “Best Interior Design Show Home Thailand” สำาหรบั C-21 Urban Pod ไอดโีอ โมบ ิโดยเป็น
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รางวัลจาก Asia Pacific Property Awards ในปี 2556  และในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลจาก Think of Living สำาหรับ “Best Location” 

และ “Best Innovative Planning” จากโครงการแอชตัน อโศก นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “Best Architecture” สำาหรับโคงการแอชตัน 

อโศก และไอดิโอ คิว สยาม-ราชเทวี อีกทั้งโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ยังได้รับรางวัล “Best Facilities” อีกด้วย ในปี 2558 บริษัท

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “Tree-NC” ระดับ silver จากสถาบันการอาคารเขียวไทย สำาหรับโครงการไอดีโอ โมบิ สาทร สำาหรับในปี 

2559 บริษัทได้รับจาก Think of Living สำาหรับรางวัล “Best Condominium Facilities” ในโครงการไอดีโอ โอทู และรางวัล “Best Housing 

Development” ในโครงการอาร์เดน พระราม 3 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภทอาคารชุดระดับราคา 

ไฮเอนท์ จากศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA)
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การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ์

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

100%

100%

กลุ�มไลฟ�สไตล�

กลุ�มบร�การที่เกี่ยวข�องกับ
ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�

100%

99.98%

บร�ษัท ดิเอเจนท (พรอพเพอรตี้ เอ็กซเพ�รท) จำกัด

บร�ษัท เดอะเว�รคส คอมมิวนิตี้ แมนเนจเมนท จำกัด

บร�ษัท บลู เด็ค จำกัด

บร�ษัท พ�ระ เซอรกิต วัน จำกัด

บร�ษัท พ�ระ คารท จำกัด

50.69% 49.31%

บร�ษัท พ�ระ อารที คารท จำกัด

45%

กลุ�มพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�

โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัท

บร�ษัท เจว� - โค 1 จำกัด

บร�ษัท เอดีซี - เจว� 2 จำกัด

บร�ษัท เอดีซี - เจว� 5 จำกัด

บร�ษัท เอดีซี - เจว� 6 จำกัด

บร�ษัท เอดีซี - เจว� 7 จำกัด

บร�ษัท เอดีซี - เจว� 8 จำกัด

บร�ษัท เอเอช - เอสพ�ว� 1 จำกัด

99.80%

99.80%

99.70%

99.70%

99.70%

99.70%

99.80%

กิจการรวมคา

51%

บร�ษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท วัน จำกัด

 บร�ษัท บานนิราวานา จำกัด

บร�ษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จำกัด

บร�ษัท เฮลิกซ จำกัด

บร�ษัท ไอดีโอ คอนโด วัน จำกัด

100%

100%

100%

99.80%

100%

บร�ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด (มหาชน)
 (ANAN)
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บร�ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด (มหาชน)
 (ANAN)

SEA Investment Five Pte. Ltd.
(SEAI5)

บร�ษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำกัด

99.00%
1%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทว� จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยาน จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชองนนทร� จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทาพระ จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบุร� จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อุดมสุข จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเกา จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ว�คตอร�่โมนูเมน จำกัด

51.00% 49.00%

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำกัด

51.00% 49.00%

APAC Development Fund 1 Pte.Ltd. 

  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 1  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   1.1  โครงการคอนโดมิเนียม

      แผนผังแสดงที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทในกรุงเทพมหานคร :

      ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูใ่กล้กบัสถานรีถไฟฟ้า โดยโครงการอาคาร 

      ชดุพักอาศยัส่วนใหญ่ของบริษัทท่ีมีระยะห่างตัง้แต่ 0-300 เมตรจากสถานรีถไฟฟ้า อยูภ่ายใต้แบรนด์ “ไอดโีอ” โครงการอาคาร 

      ชุดพักอาศัยที่มีระยะห่างตั้งแต่ 301-600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ภายใต้แบรนด์ “เอลลิโอ” และโครงการอาคารชุด 

      พักอาศัยที่มีระยะห่างตั้งแต่ 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอ” สำาหรับโครงการคอนโดมิเนียมโครงการ 

      แรกของบริษัท คือ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 17 ซึ่งได้เปิดตัวในปี 2550 และบริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มเติม 

      อีก 42 โครงการ ณ เดือนธันวาคม 2559 

      บรษิทัมเีป้าหมายเพือ่ให้ “คำาตอบสำาหรบัวถิชีวีติคนเมอืง” ในการพกัอาศยัในกรงุเทพมหานคร ซึง่เชือ่ว่าในอนาคตจะใช้ระบบ 

      ขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิง่ขึน้ เพือ่เดนิทางระหว่างทีอ่ยูอ่าศยักบัสถานทีท่ำางาน และสถานทีท่ีจ่ดักจิกรรมสนัทนาการต่างๆ

      สำาหรับแบรนด์หลัก “ไอดีโอ” กลุ่มเป้าหมายของบริษัท คือ ลูกค้ากลุ่ม “Gen C” ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ  

      และผู้ทีม่รีายได้ปานกลาง หรือผูท้ีต้่องการความสะดวกในการใช้ชวีติ การเดนิทางไปสถานทีท่ำางานสถานทีพั่กผ่อนรบัประทาน 

      อาหาร ช้อปปิ้งโดยเป้าหมายของแบรนด์เน้นไปที่ “สะดวกสบาย” ความสามารถในการควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา” “วิถีการ 

      ดำาเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด

      สำาหรับแบรนด์ “เอลลิโอ” กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่สนุกไปกับ “ชีวิตที่ง่าย” และเน้นแนวคิดการดำาเนินชีวิตที่แสดงความ 

      เป็นตวัของตวัเอง (“เป็นคณุ”) ชอบพบปะสงัสรรค์ (“สงัคมง่ายๆ”) ชอบการจดัการพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ (“พ้ืนทีง่่ายๆ”)  

      ชอบสถานทีท่ีส่ะดวก (“ทำาเลง่ายๆ”) และการเชือ่มต่อกบัสถานรีถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ง่าย (“การเชือ่มต่อง่าย”) และมคีวาม 

      สะดวกในการใช้จ่าย (“จ่ายง่ายๆ”)

      สำาหรบัแบรนด์ “ยนูโิอ” กลุม่เป้าหมายจะเป็นลกูค้าท่ีกำาลงัเริม่ต้นใช้ชวีติด้วยตวัเอง มองหาทีอ่ยูอ่าศัยท่ีสามารถเดนิทางสะดวก  

      ที่อยู่อาศัยที่มีความคุ้มค่า โดยมีแนวคิดการดำาเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ”แบบของตัวเอง เพื่อชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง”
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1 ไอดีโอ ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว กรกฏาคม กันยายน 2 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า
 ลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 2550 2552 อาคารละ 8 ชั้น ใต้ดินลาดพร้าว 

2 ไอดีโอ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล ตุลาคม สิงหาคม 1 อาคาร 500 เมตร จากสถานี
 ลาดพร้าว 5 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 2550 2553 24 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดิน พหลโยธิน  
    
3 ไอดีโอ มิกซ์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน ตุลาคม ตุลาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า  
 พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2550 2553 23 ชั้น BTS สะพานควาย 

4 ไอดีโอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำาภูล่าง ตุลาคม พฤษภาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า  
 สาทร-ตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 2550 2553 27 ชั้น BTS กรุงธนบุรี 

5 ไอดีโอ คิว ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท ธันวาคม พฤศจิกายน 1 อาคาร 30 เมตร จากสถาน ี  
 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2550 2553 38 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

6 ไอดีโอ ซอยประชาราษฐร์บำาเพ็ญ กุมภาพันธ์ มีนาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  
 รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2551 2553 19 ชั้น ห้วยขวาง 

7 ไอดีโอ บลูโคฟ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ กรกฎาคม กุมภาพันธ์ 2 อาคารๆ ละ 40 เมตร จากสถาน ี  
 สาทร  2551 2553 8 ชั้น รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

8 ไอดีโอ มิกซ์ ซอยอุดมสุข 3 เขตบางนา กรุงเทพฯ พฤศจิกายน สิงหาคม 2 อาคารๆ ละ ติดสถานีรถไฟฟ้า   
 สุขุมวิท 103  2550 2553 21 ชั้น BTS อุดมสุข 

9 ไอดีโอ เวิร์ฟ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กันยายน พฤษภาคม 1 อาคาร 30 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟ้า  
 สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 2551 2554  BTS อ่อนนุช 

10 ไอดีโอ บลูโคฟ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท กุมภาพันธ์ ตุลาคม 2 อาคาร มี 30 เมตร จากสถานี
 สุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 2553 2554  18 ชั้น และ 15 ชั้น รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

11 ไอดีโอ เวิร์ฟ ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน พฤศจิกายน ธันวาคม 1 อาคาร 10 เมตร จากสถานรีถไฟฟ้า
 ราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2551 2554 34 ชั้น Airport Link ราชปรารถ

12 มอร์ฟ 38 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท สิงหาคม ธันวาคม 2 อาคาร มี 300 เมตร จากสถานี
  แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 2552 2555 32 ชั้น และ 10 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ 

13 ไอดีโอ โมบิ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร 80 เมตร จากสถานี
 พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2555 2556 28 ชั้น รถไฟฟ้ใต้ดินพระราม 9 

14 ไอดีโอ โมบิ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร 190 จากสถานี
 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2555 2556 24 ชั้น รถไฟฟ้า BTS พญาไท 

 โครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ คาดว่า จำานวนอาคาร/ ระยะทางจาก
    จะแล้วเสร็จ จำานวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า

      รายละเอียดโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทเปิดขายตั้งแต่แรกจนถึงปี 2558
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 โครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ คาดว่า จำานวนอาคาร/ ระยะทางจาก
    จะแล้วเสร็จ จำานวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า

15 ไอดีโอ โมบ ิ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำาภูล่าง กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า
 สาทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 2555 2556 31 ชั้น BTS กรุงธนบุรี 

16 ไอดีโอ โมบ ิ ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท กุมภาพันธ์ ธันวาคม 2 อาคาร  32 เมตร จากสถานี
 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 2555 2556 23 ชั้น และ 25 ชั้น รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

17 เอลลิโอ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท มีนาคม เมษายน 4 อาคารๆ ละ 600 เมตร จากสถานรีถไฟฟ้า
 สุขุมวิท 64 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 2556 2557 8 ชั้น BTS อุดมสุขและปุณณวิถี

18 ไอดีโอ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล กรกฏาคม ธันวาคม 1 อาคาร 320 เมตร จากสถานี
 สาทร-ท่าพระ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 2556 2557 31 ชั้น รถไฟฟ้า BTS โพธิ์นิมิตร 

19 เอลลิโอ ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท สิงหาคม พฤศจิกายน 8 อาคารๆ ละ 600 เมตร จากสถานี
 เดล เรย ์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 2556 2557 8 ชั้น รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข 

20 ไอดีโอ ถนนราชพฤกษ์ วุฒากาศ กรุงเทพฯ สิงหาคม 2556 2558  1 อาคาร 110 เมตร จากสถานี
 วุฒากาศ   (ประมาณการ) 31 ชั้น รถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ 

21 ไอดีโอ โมบ ิ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย ตุลาคม 2558 1 อาคาร 80 เมตร จากสถานี 
 วงศ์สว่าง- เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 22 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดนิบางขนุนนท์
 อินเตอร์เชนจ ์      

22 ไอดีโอ คิว ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท ตุลาคม 2559 1 อาคาร 300 เมตร จากสถานี  
 ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 37 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

23 ไอดีโอ คิว ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก ตุลาคม 2559 1 อาคาร 270 จากสถานี
 จุฬา-สามย่าน เขตบางรัก กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 40 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน 

24 แอชตัน อโศก ถนนอโศกมนตรี เขตคลองเตย กันยายน 2560 1 อาคาร 20 เมตร จากสถานี 
  กรุงเทพฯ 2557 (ประมาณการ) 50 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท   
      และ 230 เมตร
      จากสถานีรถไฟฟ้า BTS 

25 ไอดีโอ คิว ถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี กันยายน 2560 1 อาคาร 390 เมตร จากสถานี
 สยาม-ราชเทว ี กรุงเทพฯ 2557 (ประมาณการ) 36 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

26 ไอดโีอ โมบ ิวงศ์สว่าง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กันยายน 2559 1 อาคาร 20 เมตรจากสถานี
 -อินเตอร์เชนจ ์ กรุงเทพฯ 2557 (ประมาณการ) 30 ชั้น รถไฟฟ้าบางซ่อน 

27 ไอดโีอ โมบ ิ ถนนสขุมุวทิ เขตบางนา กรุงเทพฯ กนัยายน 2559 1 อาคาร 150 เมตร จากสถานี
 สุขุมวิท-อีสต์เกต  2557 (ประมาณการ) 30 ชั้น รถไฟฟ้า BTS บางนา 

28 แอชตัน จุฬา-สีลม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีนาคม 2558 2561 1 อาคาร 180 เมตรจากสถานี
    (ประมาณการ) 56 ชั้น รถไฟฟ้า MRT สามย่าน
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รายงานประจ�าปี 2559

 โครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ คาดว่า จำานวนอาคาร/ ระยะทางจาก
    จะแล้วเสร็จ จำานวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง          : ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ

เปิดโครงการ         : กุมภาพันธ์ 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 1 อาคาร 22 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 100 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ

29 แอชตัน  ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา มีนาคม 2560 2 อาคาร 390 เมตรจากสถานี
 เรสซิเดนท์ 41 กรุงเทพฯ 2558 (ประมาณการ) 8 ชั้น รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงศ ์

30 ยูนิโอ จรัญฯ 3 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 มิถุนายน พฤศจิกายน 10 อาคาร 900 เมตรจากสถาน ี
  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 2558 2559 8 ชั้น รถไฟฟ้า MRT ท่าพระ 
 
31 ไอดีโอ สุขุมวิท 115 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ สิงหาคม 2560 1 อาคาร ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
   2558 (ประมาณการ) 35 ชั้น BTS ปู่เจ้าสมิงพราย 

32 คิว ชิดลม-เพชรบุร ี ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สิงหาคม 2560 1 อาคาร 650 เมตรจากสถานี
   2558 (ประมาณการ) 42 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ชิดลม 

33 ไอดีโอ โอท ู ถนนสรรพสาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ สิงหาคม 2561 3 อาคาร 300 เมตรจากสถานี
   2558 (ประมาณการ) 34 ชั้น  รถไฟฟ้า BTS บางนา 

34 ไอดโีอ โมบ ิบางซือ่- เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ พฤศจิกายน  2560 1 อาคาร 300 เมตรจากสถานี
 แกรนด์ อินเตอร์เชนจ ์ 2558 (ประมาณการ) 32 ชั้น รถไฟฟ้า MRT เตาปูน 

35 แอชตัน สีลม ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2561 1 อาคาร 300 เมตรจากสถานี
   2558 (ประมาณการ) 48 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

      ปี 2559 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม จำานวน 8 โครงการ มีมูลค่ารวมกว่า 20,700 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ 

      ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 โครงการยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10  

      โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 และโครงการไอดีโอ พหลโยธิน- 

      จตุจักร ดังรายละเอียด ดังนี้ 

      36 โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

37 โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72

สถานที่ตั้ง          : ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 72 

               จังหวัดสมุทรปราการ 

เปิดโครงการ         : กรกฏาคม 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 5 อาคารๆละ 8 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

38 โครงการยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม
สถานที่ตั้ง          : ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 ซอยท่าข้าม 

               ถนนพระราม 2 เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ

เปิดโครงการ         : กรกฏาคม 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 3 อาคาร 8 ชั้น

สถานที่ตั้ง          : ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย 

               กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : กันยายน 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 1 อาคาร 8 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 650 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา

39 โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10

40 โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก
สถานที่ตั้ง          : ถนนเพชรบุรี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : กันยายน 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 1 อาคาร 36 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 290 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี

41 โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93
สถานที่ตั้ง          : ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : ตุลาคม 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 1 อาคาร 38 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 15 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางจาก

42 โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66
สถานที่ตั้ง          : ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : ตุลาคม 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 1 อาคาร 28 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 50 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข

43 โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร
สถานที่ตั้ง          : ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : ตุลาคม 2559

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จำานวนอาคาร/จำานวนชั้น   : 1 อาคาร 35 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 150 เมตรจากสถานรีถไฟฟ้า BTS สะพานควาย
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รายงานประจ�าปี 2559

      พัฒนาการในปัจจุบัน

      ในปี 2559 บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10 โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 โครงการ 

      ยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอ พหลโยธิน- 

      จตุจักร โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก และโครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66

      ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน กับ SEA Investment Five ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ มิตซุย 

      ฟูโดซัง โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาโครงการ 

      คอนโดมิเนียมร่วมทุนแห่งแรก ภายใต้ชื่อ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมทุนอีก 3 แห่ง ได้แก่  

      โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา-สีลม ในปี 2558 บริษัทได้เซ็นต์สัญญา 

      ร่วมทุนเพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี โครงการไอดีโอ โอทู โครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์  

      อินเตอร์เชนจ์ โครงการแอชตัน สีลม และโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ ขณะที่ในปี 2559 บริษัทได้เซ็นต์สัญญาร่วม 

      ทุนเพิ่มอีก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66  

      โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณพระราม 9 และโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณอนุเสาวรีย ์

      ชัยสมรภูมิ โดย ณ สิ้นปี 2559 มีคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งทั้ง 15 โครงการคาดว่า 

      จะแล้วเสร็จระหว่างปี 2559 และ 2563

      นอกจากการสร้างแบรนด์และช่องทางการขายในประเทศไทย บริษัทยังขยายการขายไปยังตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่า 

      ยอดขายในตลาดต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนสำาคัญของรายได้รวมของบริษัทจากเดิมที่มาจากลูกค้าชาวไทยเกือบท้ังหมด  

      บริษัทเริ่มเปิดขายในตลาดต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนในปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2559 บริษัทนำาโครงการไอดีโอ 

      โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการแอชตัน สีลม โครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี  

      และโครงการไอดีโอ โอทู ไปจัดกิจกรรมขายในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน โดยมียอดขายรวมมูลค่า 

      กว่า 1,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2558

    

      ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทได้ย้ายสำานักงานสาขามายังอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งสำานักงานใหม ่

      แห่งนี้เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างอนันดา, Samsung, Cisco และซัพพลายเออร์อ่ืนๆ ตลอดจนได้รวบรวม 

      เทคโนโลยท่ีีไม่เคยใช้มาก่อนนอกทวปีอเมรกิาเหนอื มาใช้กบัอนนัดาฯ โดยเชือ่ว่าสำานกังานแห่ง ทีจ่ะเป็นจุดเริม่ต้นของกลยทุธ์  

      “อนันดา 2.0” ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำางาน 

      การเป็นพันธมิตรกับ Samsung และ Cisco ทำาให้สร้างสำานักงานในรูปแบบ Smart Office ที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นนำา 

      แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างสรรค์นวตักรรมชัน้นำาอย่างต่อเนือ่ง และเชือ่ว่าเป็นสิง่สำาคญัสำาหรบัการทำางานร่วมกนัและ 

      การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เพื่อเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำางานให้ดียิ่งข้ึนและ 

      สะท้อนให้เห็นถึงดีเอ็นเอของชาวอนันดา ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในปี 2559

 ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ ์ กุมภาพันธ์ 2559 2560 844 2,977 

 ยูนิโอ สุขุมวิท 72 กรกฏาคม 2559 2560 984 1,460 

 ยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม กรกฏาคม 2559 2560 726 985 

 เวนิโอ สุขุมวิท 10 กันยายน 2559 2560 162 861 

 ไอดีโอ โมบิ อโศก กันยายน 2559 2561 507 3,238 

 ไอดีโอ สุขุมวิท 93 ตุลาคม 2559 2561 1,332 6,207 

 ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 ตุลาคม 2559 2561 298 2,420 

 ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร ตุลาคม 2559 2561 390 2,545 

  ยอดรวม  5,243 20,693

 โครงการ เปิดโครงการ แล้วเสร็จ จำานวนห้อง มูลค่าโครงการ
     (ล้านบาท)

      ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จำานวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา 

      ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ พร้อมส่ิงอำานวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อพัฒนาโครงการ 

      ประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563
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รายงานประจ�าปี 2559

 ประเภท แบรนด์

 Luxury      

 High - end      

                Premium value     

 Up - scale          

 Mid - range            

 Low - range      

 Super value - range      

   ในปี 2559 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ยูนิโอเพิ่มเติม ได้แก่ ยูนิโอ สุขุมวิท 72 บนทำาเลสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 72  

   มีระยะห่าง 600 เมตร จากรถไฟฟ้าสถานี BTS แบริ่ง มีจำานวน 984 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้น 950,000 บาทต่อยูนิต และยูนิโอ  

   พระราม 2-ท่าข้าม ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 มีจำานวน 724 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้น 950,000 บาทต่อยูนิต หลังจากในปี 2558  

   บริษัทประสบความสำาเร็จในการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ ในนาม “ยูนิโอ” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่มีความสูง 8 ชั้น  

   ได้แก่ ยูนิโอ จรัญฯ 3 บนทำาเลจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 มีระยะห่าง 900 เมตรจากรถไฟฟ้าอินเตอร์เชนจ์ สถานีบางซื่อ-ท่าพระ และ 

   รถไฟฟ้าสถานีหัวลำาโพง-บางแค โครงการดังกล่าวมี 1,936 ยูนิต ทำาให้บริษัทมีแบรนด์คอนโดมิเนียมที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก  

   ด้วยราคาขายตั้งแต่ 950,000 บาท ถึง 15 ล้านบาทต่อยูนิต

   แบรนด์คอนโดมิเนียมของบริษัทมีดังต่อไปนี้

      กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

      บริษัทได้ซือ้ทีด่ิน ผ่านบคุคลภายนอกผู้ซึง่ช่วยในการตดิต่อซื้อขายครั้งแรกกับผูต้อ้งการขาย และเขา้หาเจ้าของทีด่ินทีต่้องการ 

      ขายโดยตรง โดยบุคลากรของบริษัท บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อนดำาเนินการเจรจาต่อรอง ซึ่งทีมงานในการ 

      ซือ้ท่ีดนิของบริษัทจะประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนในการลงทนุ ทัง้ยงัมฐีานข้อมลูของเจ้าของท่ีดนิ 

      ที่มีศักยภาพอีกเป็นจำานวนมาก และยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ 

      ช่องทางทางการตลาด ทีมงานด้านกฎหมายของบริษัททำาหน้าที่ในการศึกษาและการประเมินที่ดิน พิจารณากฎระเบียบและ 

      ข้อบงัคบัด้านผังเมือง เพือ่เป็นการลดความเส่ียงก่อนทีจ่ะซือ้ท่ีดนิ และขัน้ตอนสุดท้ายฝ่ายการเงนิของบรษิทัจะทำาหน้าทีว่เิคราะห์ 

      ความเป็นไปได้ทางการเงินของทำาเลท่ีมีศักยภาพ และดำาเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยที่ดินในเขต 

      กรงุเทพมหานครส่วนใหญ่มักเป็นท่ีส่วนบคุคลและมกัเป็นทีต่ัง้ของอาคารทีมี่มลูค่าไม่มากนกั หรอืร้านค้า การซือ้ขายทีด่นิส่วน 

      ใหญ่จะดำาเนินการผ่านการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย หรือการประมูลในวงจำากัด

      โดยปกติบริษัทจะดำาเนินการแต่งตั้งผู้รับเหมา เพ่ือดำาเนินงานก่อสร้างโครงการหลังผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 

      รับเหมาตามเกณฑ์กำาหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา และข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทในเครืออย่างบจ. เฮลิกซ์ได้เริ่ม 

      ให้บริการด้านการก่อสร้างในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม 

      ไอดีโอ วุฒากาศ ทั้งนี้ในปี 2559 เฮลิกซ์ได้เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการคอนโดมิเนียมยูนิโอ สุขุมวิท 72 และยูนิโอ 

      พระราม 2-ท่าข้าม เพิ่มเติมจากในปี 2558 เฮลิกซ์ได้เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 

      อีสต์เกต และยูนิโอ จรัญฯ 3
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      บริษัทพิจารณากำาหนดราคาขายของคอนโดมิเนียมโดยคำานึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำาเลที่ตั้ง และโครงการของผู้พัฒนา 

      อสงัหารมิทรัพย์รายอ่ืนๆ ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงกนั และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้

      ห้องชุดส่วนใหญ่ จะขายก่อนทีก่ารก่อสร้างโครงการจะเสรจ็สมบรูณ์ โดยลกูค้าจะผ่อนชำาระเป็นงวดๆ ซึง่ใช้การชำาระเงนิมดัจำา 

      ล่วงหน้าในจำานวนร้อยละ 5 ในวันลงนามข้อตกลงสัญญาจะซื้อจะขาย และการชำาระเงินเป็นงวดจำานวนระหว่างร้อยละ 0  ถึง 

      ร้อยละ 10 ของราคาซื้อ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างก่อนถึงวันที่โอนห้องชุด 

      ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทมีการส่ือสารผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 

      รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบว์ชัวร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ ได้แก่  

      การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ และ ยูทูป

   1.2  โครงการบ้านจัดสรร

      โครงการบ้านจัดสรร ดำาเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด ได้แก่ โครงการเนอราวาน่า เป็นโครงการบ้าน 

      จัดสรรสไตล์รีสอร์ทชายทะเล ตั้งอยู่บนทำาเลรอบกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนัก อยู่ใกล้กับสนามบิน 

      สุวรรณภูมิ โดยชื่อของโครงการนี้มีที่มาจากรีสอร์ทริมชายหาดที่ได้รับความนิยมในมัลดีฟส์ ฮาวาย และบาหลี  

      ในปี 2556 โครงการบ้านจัดสรรนี้ได้มีการเปิดตัวภายใต้แบรนด์ “เอโทล” ซึ่งแต่ละโครงการมีคลับเฮ้าส์สำาหรับอำานวย 

      ความสะดวก และเพื่อพักผ่อนสำาหรับผู้พักอาศัย โดยมีราคาขายประมาณ  2.5 - 5 ล้านบาทต่อหลัง รายละเอียดของแต่ละ 

      โครงการมีดังต่อไปนี้

 1 เอโทล ลันตา รีสอร์ทไลฟ์ วงแหวนตะวันออก อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 34-3-1 ไร่ 

 2 เอโทล มัลดีฟส์ ปาล์ม วงแหวนตะวันออก อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 80-1-34 ไร่ 

 3 เอโทล ไวกิกิ ชอร์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บ้านเดี่ยว 38-1-45 ไร่ 

 4 เอโทล สิมิรัน รีฟ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บ้านเดี่ยว 53-0-4 ไร่ 

 5 เอโทล มัลดีฟส์ บีช ถนนหนามแดง อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 116-1-5 ไร่
   และทาวน์เฮาส์    

 6 เอโทล บาหลี บีช ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ตำาบลคลองหลวงแพ่ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  215-0-32 ไร่ 
   อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาวน์เฮาส์  

 7 เอโทล จาวา เบย์ ถนนกิ่งแก้ว อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว 57-0-11 ไร่

 โครงการ สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงการ พื้นที่โครงการ
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      รายละเอียดของโครงการแนวราบที่เปิดขายในเดือนมิถุนายน 2558

 อาร์เด้น ลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว ใกล้โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 6-3-7 ไร่ 2558 67 548 

 อาร์เด้น พระราม 3 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 7-3-66.8 ไร่ 2558 68 1,067 

 อาร์เด้น พัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 14-3-69.9 ไร่ 2558 159 1,306 

  ยอดรวม   294 2,921 

 โครงการ สถานที่ตั้ง พื้นที่โครงการ แล้วเสร็จ จำานวนห้อง มูลค่าโครงการ
      (ล้านบาท)

      บรษิทัพฒันาโครงการแนวราบ ภายใต้แบรนด์ “อาร์เด้น” และ “เอโทล” ทำาให้บรษิทัมแีบรนด์แนวราบทีห่ลากหลาย ด้วยราคา 

      ขายครอบคลุมตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท ถึง 12.5 ล้านบาทต่อหลัง

      แบรนด์ของโครงการแนวราย มีดังต่อไปนี้

 ประเภท แบรนด์

 High - end      

 Mid - scale      

      ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทพัฒนาโครงการแนวราบแบรนด์ใหม่ในนาม “อาร์เด้น”  เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่บน 3 ทำาเลใน 

      กรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนพระราม 3 ถนนพัฒนาการ 20 และถนนลาดพร้าว 71 โดยโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 มี 67 หลัง  

      ราคาขายเริ่มต้น 7.5 ล้านบาท โครงการอาร์เด้นพระราม 3 มี 68 หลัง ราคาขายเริ่มต้น 12.5 ล้านบาท และโครงการอาร์เด้น  

      พัฒนาการ 20 มี 159 หลัง ราคาขายเริ่มต้น 7.5 ล้านบาท เริ่มโอนตั้งแต่ปลายปี 2558
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร

      จากการที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อวัสดุได้ในราคาที่เหมาะสม ผู้รับเหมารับผิดชอบ 

      การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก ซึ่งราคาจะรวมตกลงไว้ในสัญญาการก่อสร้าง

      ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร โดยปกติบริษัทจะทำาสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำารวจ 

      ที่ดิน และเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น นำ้าประปา และไฟฟ้า โดยจำานวนของผู้รับเหมาสำาหรับการก่อสร้างโครงการบ้าน 

      ขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ และระยะเวลาทีใ่ช้ในการพฒันาโครงการจนเสรจ็สมบรูณ์ นอกจากนีเ้ฮลิกซ์ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ 

      บริษัทได้เป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรให้กับบริษัท โดยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการดำาเนิน 

      การก่อสร้างโครงการสิมิลัน รีฟ มัลดีฟส์ บีชโครงการบาหลี บีช และโครงการจาวาเบย์ 

      ในปี 2559 บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการดำาเนินการก่อสร้างโครงการเนอวานา แอทเวิร์ค  

      เพิ่มเติมจากปี 2558 บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการดำาเนินการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์  

      แบรนด์ใหม่ สำาหรับโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และอาร์เด้น พัฒนาการ 20

      บริษัทดำาเนินธุรกิจในรูปแบบ “สร้างและขาย” สำาหรับโครงการบ้านจัดสรร หรือใช้คำาว่าแนวราบ โดยราคาขายของแต่ละ 

      โครงการจะได้รับการกำาหนดขึน้จากการสำารวจความต้องการของตลาด ซึง่นำาไปเปรยีบเทียบกบัราคาขายของโครงการทีม่คีวาม 

      ใกล้เคียงกันของบริษัทคู่แข่ง และดำาเนินการขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน 

      ในตลาดปัจจุบัน พร้อมมีโปรโมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

      บริษัทกำาหนดให้มีการชำาระเงินมัดจำาล่วงหน้าในจำานวนร้อยละ 5 ของราคาซื้อขาย โดยเงินจำานวนที่เหลือกำาหนดให้ชำาระเมื่อ 

      โอนกรรมสิทธิ์ 

      โครงการบ้านจัดสรรอื่นๆ 

      โครงการบ้านจัดสรรของบริษัท ยังรวมถึงการพัฒนาที่ดินเปล่าสำาหรับสร้างบ้านการก่อสร้างบ้าน และการขายบ้านพร้อมที่ดิน  

      ซึ่งได้แก่โครงการ “อนันดา” และ “สิรินดา” และรวมถึงโครงการอนันดา สปอร์ตไลฟ์ โครงการสิรินดาพรานาลี และโครงการ 

      สิรินดาพรานา โดยโครงการเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ แหล่งชุมชน พร้อมบริเวณสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1 อนันดา สปอร์ตไลฟ ์ 99 หมู่ 16 ตำาบลบางพลีใหญ ่ บ้านเดี่ยว การพัฒนาที่ดิน 68-0-78.7 ไร่  
   อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างบ้าน  

 2 สิรินดา พรานาลี 88 หมู่ 17 ตำาบลบางพลีใหญ ่ การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างบ้าน 8-0-36 ไร่
   อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

 3 สิรินดา พรานาลี 199 หมู่ 12 ตำาบลราชาเทวะ บ้านเดี่ยว การพัฒนาที่ดิน 7-0-39.6 ไร่  
   อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างบ้าน  
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   1.3  การก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร 

      บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด (เฮลิกซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับ 

      เหมาหลักเพื่อดำาเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมของบริษัท ได้แก่ โครงการสิมิลัน รีฟ โครงการ 

      มัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย์ สำาหรับโครงการบ้านจัดสรร และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ  

      วฒุากาศทัง้นี ้การทีบ่รษิทัดำาเนนิการก่อสร้างผ่านเฮลกิซ์ สามารถช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พงิบรษิทัรบัเหมาจากภายนอก 

      เพียงอย่างเดียว โดยเฮลิกซ์ช่วยเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ใน 

      อนาคตทำาให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการพัฒนาและการโอน โดยเฮลิกซ์จะ 

      เตมิเตม็ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพย์ของบรษิทั พร้อมปรบัปรงุประสิทธภิาพการดำาเนนิงานของบรษิทัซึง่คาดว่าเฮลิกซ์จะสามารถ 

      ก่อสร้างได้หนึง่ในสามของโครงการของอนนัดา นอกจากนีบ้จ. เฮลกิซ์ ยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธรุกจิการก่อสร้างโครงการนอก 

      เหนือจากก่อสร้างโครงการให้กับอนันดา

      สำาหรับในปี 2559 เฮลิกซ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการดำาเนินการก่อสร้างโครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 และยูนิโอ  

      พระราม 2-ท่าข้าม พร้อมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาของโครงการเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา เพิ่มเติมจากปี 2558  

      เฮลกิซ์ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผูรั้บเหมาหลกัในการดำาเนินการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ สำาหรับโครงการอาร์เด้น  

      ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พฒันาการ 20 และโครงการคอนโดมเินยีมไอดโีอ โมบ ิสขุมุวทิ-อสีต์เกต และเพิม่ศกัยภาพ 

      ในการเป็นผูพ้ฒันาโครงการคอนโดมิเนยีมยนูโิอ จรญัฯ 3 และได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้รบัเหมาของโรงแรมปิซาทีเ่ขาใหญ่ และ 

      เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ที่สุพรรณบุรี

 2  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

   2.1  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด

      บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด (ดิเอเจ้นท์) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขาย 

      ห้องชุดพักอาศัยในตลาดรองและช่วยจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

      การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จำากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่าน้ัน แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทน 

      ซ้ือขายคอนโดมิเนียมชั้นนำาซ่ึงมีความเช่ียวชาญในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้หรือติดสถานีขนส่งมวลชน นอกจากนั้น  

      ดิเอเจ้นท์ ยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้เสริมสร้างสภาพคล่องตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทสำาหรับ 

      โครงการคอนโดมิเนียม

   2.2 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด

      บริษัท เดอะเวร์ิคส์ คอมมิวนติี ้แมนเนจเม้นท์ จำากดั (เดอะเวร์ิคส์) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ให้บรกิารด้านการบรหิารโครงการประเภท 

      คอนโดมิเนียมหลังการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในคอนโดมิเนียมเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะช่วยดำาเนินการบริหารโครงการ 

      เป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผู้พักอาศัยในอาคารชุดจะจัดต้ังนิติบุคคลแล้วเสร็จ ซึ่งการดำาเนินการเช่นนี้มีส่วนช่วยให้บริษัทม ี

      โอกาสในการส่งเสริมแบรนด์ ไอดีโอ และเอลลิโอได้ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการระดับสูงแก่ลูกค้าของบริษัท  

      โดยมคีวามมุง่มัน่มอบบรกิารทีม่คีณุภาพสงู เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัทีม่ต่ีอเดอะเวร์ิคส์ในการมส่ีวนร่วมกบับรษิทั 

      ในฐานะผู้จัดการบริหารคอนโดมิเนียม

      เดอะเวิร์คส์และดิเอเจ้นท์ทำางานประสานกัน โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรอง จะเลือกใช้บริการ 

      ผูจ้ดัการบริหารคอนโดมิเนยีมในการให้คำาแนะนำาเบือ้งต้นเกีย่วกบัขัน้ตอนการขาย การทำาหน้าทีบ่รหิารโครงการของเดอะเวร์ิคส์ 

      จึงมีส่วนช่วยในการแนะนำาการให้บริการของดิเอเจ้นท์ ให้กับบุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

 

      เดอะเวิร์คส์มุ ่งมั่นให้บริการด้านการบริหารโครงการให้กับโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่โครงการ 

      ของบริษัทเท่านั้น
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 3  ธุรกิจไลฟ์สไตล์

   3.1 บริษัท พีระเซอร์กิต วัน จำากัด / บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด/ บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำากัด 

      ในปี 2552 บริษัทลงทุนในบริษัท พีระเซอร์กิต วัน จำากัด (พีระเซอร์กิตวัน) และบริษัท พีระ คาร์ท จำากัด (พีระคาร์ท) 

      ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสนามแข่งรถ ภายใต้ชื่อสนามแข่งรถ “พีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” และให้บริการเช่า 

      สนามแข่งขันรถโกคาร์ท ในนามสนามแข่งรถโกคาร์ท “พีระ คาร์ท” ตามลำาดับ ซึ่งทั้งสองสนามตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุร ี

      ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนั้น บริษัทยังลงทุนในบริษัท อาร์ที พีระ คาร์ท จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจ 

      ขายชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ เพื่อสนับสนุนการแข่งรถและการแข่งโกคาร์ทของพีระเซอร์กิตวัน และพีระคาร์ท

   3.2 บริษัท บลู เด็ค จำากัด

      บริษัท บลู เด็ค จำากัด (บลูเด็ค) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ออกกำาลังกายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

      ภายใต้ชื่อ “บลูเด็ค สปอรต์คลับ” ซึ่งตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 19 จังหวัดสมุทรปราการ และประกอบธุรกิจร้านอาหารอิตาเลียน  

      ชื่อ “แบคโค่” ซึ่งอยู่ในพื้นที่สปอร์ตคลับอีกด้วย

      สินค้าหรือบริการของบลูเด็คช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม 

      การบรกิารสอดคล้องกบัวถิชีวีตินี ้ช่วยส่งเสรมิแบรนด์ของบรษิทัภายใต้แนวคดิ “คำาตอบของชวีติคนเมอืง” ให้ลกูค้าของบรษิทั
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รายงานประจ�าปี 2559

 ภาวะอุตสาหกรรม

 ในปี 2559 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จำากัด (AREA) ได้รายงาน 

 อุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจำานวน 110,557 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2558 ที่มีจำานวน 107,990  

 หน่วย โดยคอนโดมิเนยีมมสัีดส่วนสงูทีส่ดุ เท่ากับร้อยละ 53 ของโครงการท่ีเปิดใหม่ในปี 2559 อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นมลูค่าการเปิดโครงการ 

 ใหม่แล้ว พบว่ามีจำานวน 382,110 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 435,056 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของ 

 โครงการที่เปิดใหม่ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 14 อยู่ที่ระดับ 3.456 ล้านบาท จากระดับ 4.029 ล้านบาทในปีก่อนหน้าจากการที่ผู้ประกอบ 

 การพัฒนาสินค้าระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำาคัญ 
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 ทางด้านอุปสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2559 มีจำานวน 98,153 หน่วย ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2558 โดยส่วนใหญ่ยอดขายมาจาก 

 คอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 24.7 และร้อยละ 12.7 ตามลำาดับ ส่วนที่เหลือ 

 อีกร้อยละ 5.6 มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร   
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
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 จำานวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2559 จำานวน 110,557 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจำานวน 98,153 หน่วย ส่งผลให้อุปทานคงเหลือ 

 ทัง้ตลาด เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 จากส้ินปี 2558 ทีมี่จำานวน 171,905 หน่วย เป็น 184,329 หน่วย ณ ส้ินปี 2559 โดยทาวน์เฮ้าส์มอุีปทานคงเหลือ 

 เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปี 2558 ขณะที่บ้านเดี่ยวมีอุปทานคงเหลือลดลง โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้

 - ทาวน์เฮ้าส์ มีอุปทานคงเหลือในระดับ 54,654 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากปีก่อนหน้า

 - คอนโดมิเนียม มีอุปทานคงเหลือมากที่สุด ที่ระดับ 69,798 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า 

 - บ้านเดี่ยว มีอุปทานคงเหลือในระดับ 39,527 หน่วย ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8 จากปีก่อนหน้า

 สำาหรับแนวโน้มในปี 2560 นั้น AREA ยังรายงานว่าแนวโน้มการพัฒนาคอนโดมิเนียม ยังคงมีการพัฒนามากที่สุด แต่ในลักษณะชะลอ 

 ตัวลง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งปรับแผนในการพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้น นอกจากน้ีผู้ประกอบการเน้นพัฒนาโครงการโดยเน้นซื้อ 

 ที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนที่ดิน และแบ่งเฟสพัฒนาออกเป็นหลายโครงการ

 ผูป้ระกอบการรายใหญ่ครองส่วนแบ่งการตลาดสนิค้าใหม่เพิม่มากข้ึน โดย ปี 2559 มสัีดส่วนของยูนติมากถึงร้อยละ 84 ขณะทีผู่ป้ระกอบการ 

 รายกลาง และรายเล็ก อาจชะลอการเปิดโครงการออกไป ตามแนวโน้มเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว และส่วนหนึง่ยงัมสีต็อกรอการขายอยู ่นอกจาก 

 นี้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินค้าราคาตำ่ากว่า 2 ล้านบาท 

 จะถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงในระดับร้อยละ 30-50 อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ทำาให้ชะลอ 

 การตัดสินใจซื้อได้

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จำากัด (AREA)



57

รายงานประจ�าปี 2559

 การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2559

  เดือนกุมภาพันธ์

  • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 4 บริษัท ในชื่อบริษัท เจวี-โค1 จำากัด บริษัท เจวี-โค2 จำากัด บริษัท เจวี-โค3 จำากัด บริษัท 

   เจมไลน์-38 จำากัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุน 

   จดทะเบียน

  • บริษัทได้รับการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรเป็น BBB ตราสารหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันเป็น BBB จาก BBB- และ 

   ตราสารหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็น BB+ จาก BB พร้อมแนวโน้ม Stable จาก Positive 

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ 

  เดือนพฤษภาคม

  บรษิทัออกและเสนอขายหุน้กู ้ชือ่ “หุน้กูด้้อยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนกำาหนด  

  และมีสิทธิเลื่อนชำาระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559” (ANAN16PA)  

  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำาระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้ออก 

  หุ้นกู้ใชส้ทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นกำาหนดตามเงือ่นไขที่กำาหนดไวใ้นข้อกำาหนดสทิธิ ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูม้ีสทิธิเลือ่นการชำาระดอกเบี้ย พร้อมกับ 

  สะสมดอกเบี้ยค้างชำาระไปชำาระในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำากัดระยะเวลาและจำานวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว  

  ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท ไม่กำาหนดระยะเวลาไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ  

  8.50 ต่อปี ใน 5 ปีแรก และสำาหรับการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปมีรายละเอียดตามที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิ โดยมีอันดับ 

  ความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

  เดือนกรกฎาคม

  • การเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำากัด (Mitsui Fudosan 

   Co., Ltd.) ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51: 49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 3 โครงการผ่าน 3 บริษัทย่อย ดังนี ้

   (1) บรษัิท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เพชรบรีุ จำากดั ภายใต้ชือ่บรษิทัเดมิคอื บรษิทั เจม-ไลน์38 จำากดั (2) บรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี  

   บางจาก จำากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เจวี-โค2 จำากัด และ (3) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด ภายใต้ 

   ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี4 จำากัด

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่ง 

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2

  เดือนสิงหาคม

  • บริษทัจดทะเบยีนจัดตัง้บริษัทย่อย 1 บริษัท ในชือ่บรษิทั อนนัดา เอแพค บางจาก จำากดั เพ่ือรองรบัการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ 

   ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน

  • บริษัทได้ย้ายสำานักงานสาขามายังอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งสำานักงานใหม่ แห่งนี้เกิดจากการประสานความร่วม 

   มือระหว่างอนนัดา, Samsung, Cisco และซพัพลายเออร์อืน่ๆ ตลอดจนได้รวบรวมเทคโนโลยทีีไ่ม่เคยใช้มาก่อนนอกทวปีอเมรกิาเหนอื  

   มาใช้กับอนันดาฯ โดยเชื่อว่าสำานักงานแห่ง ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ “อนันดา 2.0” ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพใน 

   การทำางาน การเป็นพันธมิตรกับ Samsung และ Cisco ทำาให้สร้างสำานักงานในรูปแบบ Smart Office ที่มีการใช้เทคโนโลยี 
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   ชัน้นำาแสดงให้เหน็ถงึความมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างสรรค์นวตักรรมชัน้นำาอย่างต่อเนือ่ง และเชือ่ว่าเป็นส่ิงสำาคญัสำาหรบัการทำางานร่วมกันและ 

   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำางานให้ดียิ่งข้ึนและสะท้อน 

   ให้เห็นถึงดีเอ็นเอของชาวอนันดา ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

  เดือนกันยายน

  • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ในชื่อบริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด และบริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด เพื่อรองรับการพัฒนา 

   โครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน

 

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรี

  เดือนตุลาคม

  • บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท 

   อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559” จำานวน 3 ชุด มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบ 

   กำาหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2562  

   มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 มูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตรา 

   ดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

  • การเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำากัด (Mitsui Fudosan Co.,  

   Ltd.) ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51: 49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 1 โครงการผ่าน บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 

   อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 1 จำากัด

  • บริษัทได้เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จำานวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นย่าน 

   ศูนย์กลางธุรกิจใหม่ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อพัฒนาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โครงการดังกล่าวคาด 

   ว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 1/2563

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีบางจาก  

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข  

  • บริษัทเปิดตัวคอนโดมิเนียม โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานควาย  

  เดือนธันวาคม

  • การเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำากัด (Mitsui Fudosan 

   Co., Ltd.) ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51: 49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 2 โครงการผ่าน 2 บริษัทย่อย ดังนี ้

   (1) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เจวี-โค 3 จำากัด (2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ  

   เอเชีย วิคตอรี่ โมนูเม้น จำากัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จำากัด 

  • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ เอดีซี-เจวี 7 จำากัด และบริษัท เอดีซี-เจวี 8 จำากัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ 

   อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน
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รายงานประจ�าปี 2559

โครงสร้างรายได้

บรษิทัมรีายได้หลกัมาจาก 3 ธรุกจิ ได้แก่ ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิรบัจ้างบรหิารโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และค่านายหน้า

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง รายได้ค่า

บริการ รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม กำาไรจาการขายที่ดินโครงการและต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ โดย

มีรายละเอียดปรากฎตามตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

  2559 2558 2557

               ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ

 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   9,780.4 80.0 9,598.1 87.1 9,678.0 91.5 

 รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการ     1,242.8 10.2 961.2 8.7 522.1 4.9
     พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค่านายหน้า         

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 539.4 4.4 45.1 0.4 5.3 0.0 

 รายได้จากธุรกิจอื่น          

 - รายได้ค่าบริการและรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 167.4 1.4 147.6 1.3 122.8 1.2 

 รายได้อื่น/1    499.8 4.0 273.3 2.5 251.6 2.4 

  รวม   12,229.8 100.0 11,025.3 100.0 10,579.8 100.00

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหต ุ /1  รายได้อื่น รวมถึง กำาไรจาการขายที่ดินโครงการและต้นทุนอสังหาริมทรัพย์, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ

1
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ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำาเนินการธุรกิจมีดังต่อไปนี้

1  ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

  ในปี 2559 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีความผันผวน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัญหาภาวะการชะลอทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  

  การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือนทำาให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการเพิ่มความเข้มงวดของการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

  ส่งผลให้ภาครวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตมากนักและจากการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ผู้ประกอบการแต่ละรายนำากลยุทธ์ทางด้าน 

  การตลาดหรือการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสร้างและการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

  ด้วยชื่อเสียงของบริษัทซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทำาเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

  ปริมณฑล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกและช่วยลดเวลาในการเดินทาง ทำาให ้

  โครงการของบริษัทยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ และจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย บริษัทจึง 

  ทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงกำาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

  การขายต่างๆ และการวางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเพ่ือบริหารยอดขาย 

  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับสมาชิกอนันดา (หรือ Ananda Member Club)   

  แผนการพัฒนาคุณภาพของโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาการให้บริการทั้งก่อนและ 

  หลังการขายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย    

2  ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ทำาให้เกิดการแข่งขันในการซื้อที่ดินของผู้ประกอบการ 

  แต่ละราย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในทำาเลใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยบริษัทมีนโยบายการไม่ถือครองที่ดินเปล่าก่อนการลงทุนอันเป็น 

  ภาระต้นทุน อาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการจัดหาและจัดซื้อที่ดินได้ไม่เป็นตามแผนธุรกิจ และความเส่ียงจากราคา 

  ที่ดินที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการวางแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า ซึ่งจะนำาไปใช้เป็นกรอบ 

  ในการพิจารณาทำาเลและราคาทีเ่หมาะสมกบันายหน้าทีเ่ป็นพนัธมติรกบับรษิทั ทำาให้สามารถลดความเสีย่งอนัเนือ่งจากการไม่สามารถ 

  จัดหาที่ดินในทำาเลและราคาที่สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจของบริษัทได้ 

  สำาหรับประเด็นความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ เนื่องจากติดข้อจำากัดทางด้านกฎหมาย หรือ ต้นทุนสำาหรับ 

  การพฒันาโครงการนัน้ บรษิทัได้ดำาเนนิการลดปัจจยัความเสีย่งดงักล่าว โดยการจดัเตรยีมบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ 

  ออกสำารวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนที่เข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน รวมถึงการรังวัดสอบเขต หรือหากมีข้อสงสัยในประเด็นเรื่อง 

  ความกว้างเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นระเบียบ ข้อห้าม ของทางราชการ ผังเมือง แนวเวนคืนที่ดิน การเชื่อมทาง  

  หรือประเด็นอื่นๆ บริษัทมีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ประสานงานเพ่ือขอคำารับรองจากหน่วยราชการต่างๆ และจัดจ้างผู้ประเมินอิสระใน 

  การทำาประเมนิราคาทีด่นิ นอกจากน้ี กระบวนการสรรหาและจดัซือ้ทีด่นิ จะดำาเนนิการผ่านรปูแบบของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย  

  ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ดินและการพัฒนาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและข้อกำาหนดของราชการ  

  ด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถซื้อที่ดินที่มีคุณภาพและราคาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสามารถสร้างรายได้ตามแผน 

  ธุรกิจตามที่บริษัทกำาหนดไว้ได้ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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3  ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น

  ค่าวัสดุการก่อสร้างและค่าแรงงานถอืเป็นต้นทนุการก่อสร้างทีส่ำาคัญ หากราคาของวสัดกุารก่อสร้างหลักเพิม่ขึน้หรอืการปรบัอตัราค่าแรง 

  งานขั้นตำ่าเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำาคัญ  

  เพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงของความผันผวนสำาหรับปัจจัยดังกล่าว บริษัทเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าจนกลายเป็น 

  พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทเชื่อม่ันว่าพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจะช่วยลดความเส่ียงจากอัตราการปรับราคาต้นทุนก่อสร้าง 

  ในอนาคตได้ และจากความร่วมมือของผู้จัดจำาหน่ายที่เป็นพันธมิตรของบริษัท (หรือกลุ่มพันธมิตร SHINRAI) บริษัทมั่นใจว่าเครือข่าย 

  พันธมิตรดังกล่าวสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพภายใต้ราคามาตรฐานสำาหรับต้นทุนการก่อสร้างที่บริษัทกำาหนดไว้

  สำาหรับปี 2559 บริษัทไม่มีผลกระทบจากนโยบายอัตราค่าแรงงานขั้นตำ่าและความผันผวนของต้นทุนการก่อสร้างมากนัก เนื่องจาก 

  บริษัทมีการว่าจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)

4  ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ

  ปัญหาการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานภาคก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาใหญ่กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการ 

  ระหว่างก่อสร้างเป็นจำานวนมาก รวมทั้งมีงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกเป็นจำานวนมาก จึงอาจจะเกิด 

  ภาวะขาดแคลนผู้รบัเหมาและแรงงานฝีมอืในบางสาขาได้ ซึง่หากบรษิทัไม่สามารถจัดหาผูร้บัเหมาทีม่คีวามชำานาญเฉพาะด้านเพือ่เข้า 

  ดำาเนินงานในโครงการของบริษัทได้อาจทำาให้งานก่อสร้างของบรษิทัล่าช้า หรอืไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีบ่รษัิทกำาหนดไว้ ไม่สามารถ 

  โอนบ้านและห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

  บริษัทลดปัจจัยเส่ียงดังกล่าวด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจากระบบก่อสร้างเดิม (Conventional) มาเป็นการก่อสร้าง 

  ด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป (Precast) ทำาให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้นและสามารถลดการใช้แรงงาน นอกจากนั้น บริษัทยังคงสร้าง 

  ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา (หรือกลุ่มพันธมิตร KAIZEN) ในการวางแผนและบริหารโครงการร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถ 

  ดำาเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและส่งมอบงานได้ทันตามกำาหนด 

5  ความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือ 

  ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ จำานวนยูนิตจะถูกกำาหนดให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ 

  การขายและการตลาดท่ีได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและ 

  การอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ทำาให้อาจมี 

  จำานวนยูนิตที่สร้างเสร็จเหลือขายในบางขณะ 

  ทั้งนี้ บริษัทลดความเสี่ยงด้วยการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในโครงการแนวราบประเภทบ้านเดี่ยว 

  และทาวน์เฮาส์ จะทำาการพฒันาโครงการเป็นรายเฟส เพือ่ช่วยให้การบรหิารงานก่อสร้างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ หากยอดขายไม่เป็น 

  ไปตามประมาณการ บริษัทสามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทนัท่วงท ีหรอืในกรณท่ีีพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ามกีารเปล่ียนแปลง 

  อย่างมนัียสำาคญั บริษทัจะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกบัวถิกีารดำาเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นไปได้  สำาหรบัโครงการคอนโดมเินยีม บรษิทั 

  มีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการมียูนิตเหลือขาย โดยมุ่งเน้นการทำาวิจัยเชิงลึก เพ่ือพัฒนารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียม 

  ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก และเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

  ในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย
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6  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
  อสังหาริมทรัพย์

  เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อดูแล 

  ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งที ่

  จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ 

  สำาหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเข้าข่ายต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact  

  Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน 

  ปัจจุบันการพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  และยงัไม่มข้ีอกำาหนดเร่ืองการจดัทำามาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างชดัเจน จงึทำาให้บรษิทัมคีวามเสีย่งหากโครงการของบรษิทั 

  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่วางไว้ 

  ในการจัดทำารายงานดังกล่าว บริษัทว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำาเนิน 

  การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

  รวมทั้งบริษัทได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขที่กำาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ 

7  ความเส่ียงจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
  ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

  จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจาณาและอนุมัต ิ

  สินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) และสินเชื่อสำาหรับผู้บริโภค (Post-Finance) มากขึ้น

  สำาหรับผู้ประกอบการ (Pre-Finance) อาจส่งผลกระทบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ 

  ขึ้นด้วยการสร้างความน่าเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยอ้างอิงผลการดำาเนินการที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท 

  การบริหารสัดส่วนหนี้สิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2:1 เท่า เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนทางการเงินที ่

  เหมาะสม และบริษัทมีเงนิทนุและวงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอสำาหรบัการขยายตวัทางธรุกจิ ตลอดจนมสีถาบนัการเงนิทีเ่ป็นพนัธมติรทีพ่ร้อม 

  ให้การสนับสนุนสินเชื่อสำาหรับการพัฒนาโครงการของบริษัท 

  ในส่วนของสินเชื่อสำาหรับผู้บริโภค (Post-Finance) อาจได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งอาจส่ง 

  ผลกระทบต่อรายได้ของบรษัิท เน่ืองจาก ลูกค้าทีซ่ือ้อยูอ่าศัยจำาเป็นต้องอาศัยการขอสินเชือ่จากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ หลักเกณฑ์สำาหรบั 

  การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เป็นปัจจัยสำาคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งนี้ สัดส่วนการปฏิเสธสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อย สำาหรับ 

  การซื้ออสังหาริมทรัพย์ มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงจากการปฎิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงิน บริษัท 

  ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักล่าว จงึวางแผนบริหารความเสีย่งการเตรยีมความพร้อมให้แก่ลกูค้าในการขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิก่อน 

  ครบกำาหนดการโอนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยบริษัทได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

  ในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้ลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็วทั้งนี้ บริษัทยังได้กำาหนดกระบวนการในการนำา 

  ห้องชุดจากการถูกปฏิเสธสินเชื่อดังกล่าวกลับมาขายใหม่ให้กับลูกค้าที่ยังคงมีความต้องการห้องชุดของโครงการต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท          : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

สัญลักษณ์          : ANAN

ประเภทธุรกิจ        : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทะเบียนเลขที่        : 0107554000119

ทุนจดทะเบียน        : 333,300,000 บาท

ทุนชำาระแล้ว         : 333,300,000 บาท

ประเภทและจำานวนหุ้น    : หุ้นสามัญ จำานวน 3,333,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น          : หุ้นละ 0.10 บาท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่      : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) 

               ตำาบลบางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท ์          : (662) 317-1155

โทรสาร           : (662) 317-1100

ที่ตั้งสำานักงานสาขา     : เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ 

               แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท ์          : (662) 056-2222

โทรสาร           : (662) 056-2332

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

431,196,279

59,999,998

6,999,9981

39,998

9,998

100.00

100.00

100.00

100.00

99.98

5

5

100

100

100

431,196,281

60,000,000

7,000,000

40,000

10,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทบ้านจดัสรร บรเิวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 
ติดสถานีระบบขนส ่ง
มวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรบรเิวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ให้บริการเป็นตัวแทนใน
การซือ้ขายห้องชดุ พร้อม
ทั้งจัดหาผู้เช่าห้องชุด

ให้บริการรับจ้างบริหาร
โครงการแก่นติบิคุคลบ้าน
จัดสรร และนิติบุคคล
อาคารชุด

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

บริษัทย่อย

1  บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

2  บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ ท ูจำากดั

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

3  บริษัท บ้านนิราวานา จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

4  บริษัท ดิเอเจ้นท์
  (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2655-1177
  โทรสาร 0-2317-1100

5  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้
  แมนเนจเม้นท์ จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155 
  โทรสาร 0-2317-1100

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559
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1,921,998

998

998

998

997

100.00

99.80

99.80

99.80

99.70

100

100

100

100

100

1,922,000

1,000

1,000

1,000

1,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

รับเหมาก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทผสมผสาน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

6  บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

7  บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ 
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

8  บริษัท เจวี - โค 1 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

9  บริษัท เอดีซี - เจวี 2 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

10 บริษัท เอดีซี - เจวี 5 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

997

997

997

998

2,329,998

99.70

99.70

99.70

99.80

100.00

1,000

1,000

1,000

1,000

2,330,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 รับทำาสื่อโฆษณา

ศูนย์ออกกำาลังกายแก่
สมาชกิ และดำาเนนิธรุกจิ
ร้านอาหาร

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

11 บริษัท เอดีซี - เจวี 6 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

12 บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

13 บริษัท เอดีซี - เจวี 8 จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

14 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

15 บริษัท บลู เด็ค จำากัด

  189 หมู่ 12 ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอ 
  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

100

100

100

100

100
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449,998

179,998/2

9,000/3 

4,589,999

2,804,999

100.00

49.31

45.00 

51.00

51.00

100

100

100 

100

100

450,000

365,000

20,000 

9,000,000

5,500,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ให้บรกิารเช่าสนามแข่งรถ 
ชือ่ว่า สนามพรีะ เซอร์กติ 
ใกล้เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี

จำาหน่ายอะไหล่รถโก-คาร์ท

จำาหน่ายอะไหล่รถโก-คาร์ท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

16 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

17 บริษัท พีระ คาร์ท  จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

บริษัทร่วม

1  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

กิจการร่วมค้า

1  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

2  บรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซยี ราชเทวี  
  จำากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100
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4,334,999

5,099,999

3,187,499

2,039,999

3,059,999

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

100

100

100

100

100

8,500,000

10,000,000

6,250,000

4,000,000

6,000,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

3  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก 
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

4  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย 
  สามย่าน จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

5  บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี บางนา 
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

6  บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี ชดิลม  
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

7  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย 
  ช่องนนทรี จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100
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8  บรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซยี เตาปนู  
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

9  บรษิทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเซยี ท่าพระ  
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

10 บรษิทั อนันดา เอแพค บางจาก จำากดั

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155 
  โทรสาร 0-2317-1100

11 บรษัิท อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี เพชรบรุี  
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-110

12 บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี บางจาก  
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

100

100

100

100 

100

3,500,000

4,250,000

2,604,050

5,500,000 

9,500,000

1,784,999

2,167,499

2,578,049

2,804,999 

4,844,999

51.00

51.00

99.00

51.00 

51.00
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หมายเหตุ : 1   บริษัท บ้านนิราวานา จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำานวน 6,999,998 หุ้น หรือร้อยละ 100.00 
     2  บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 179,998 หุ้น หรือร้อยละ 49.31 และถือหุ้นโดยบริษัท พีระ 
       เซอร์กิต วัน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำานวน 185,000 หุ้น หรือร้อยละ 50.69
     3  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ คาร์ท จำากัด จำานวน 9,000 หุ้น หรือร้อยละ 45.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จำานวนหุ้น
ที่ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

13 บรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซยี อดุมสขุ  
  จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

14 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย  
  สะพานควาย จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

15 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย 
  พระรามเก้า จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

16 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย 
  วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำาบล 
  บางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

100

100

100

100

4,500,000

4,500,000

1,000

1,000

2,294,999

2,294,999

510

510

51.00

51.00

51.00

51.00
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 นายทะเบียน

 1  ตราสารทุน (หุ้นสามัญ) 
   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 0-2009-9999

   โทรสาร  0-2009-9991

 2  ตราสารหนี้

 ชื่อหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ นายทะเบียน

• หุ้นกู้

 1 หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)  
  ครั้งที่ 1/2557 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
  (ANAN175A)

 2 หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
  ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2561 
  (ANAN185A)

 3 หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
  ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2560 
  (ANAN170A) 

 4 หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
  ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562  
  (ANAN190A)

 5 หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
  ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 
  (ANAN210A)

ธนาคากรุงไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0-2298-0821 ต่อ 120, 123   
โทรสาร  0-2298-0835

-

-

         
         -

        
         -

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด 
(มหาชน) 
เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0-2638-8000   
โทรสาร  0-2657-3333
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 ผู้สอบบัญชี        

 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 

 เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์ 0-2264-0777

 โทรสาร 0-2264-0789-90

 1  นายโสภณ     เพิ่มศิริวัลลภ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

 2  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

 3  นายชยพล     ศุภเศรษฐนนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 

 4  นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 

 5  นางสาวรสพร   เดชอาคม     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659  

 ที่ปรึกษากฎหมาย 

 บริษัท วีระวงค์. ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด
 เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 โทรศัพท์ 0-2264-8000 

 โทรสาร 0-2657-2222

 ชื่อหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ นายทะเบียน

• หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

 1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท  
  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนด และมีสิทธิ 
  เลือ่นชำาระดอกเบีย้โดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ของบริษทั อนนัดา  
  ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
  (ANAN15PA)

 2 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท  
  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนด และมีสิทธิ 
  เลือ่นชำาระดอกเบีย้โดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ของบริษทั อนนัดา  
  ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
   (ANAN16PA)

ธนาคากรุงไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0-2298-0821 ต่อ 120, 123   
โทรสาร  0-2298-0835

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120
โทรศัพท์  0-2296-4788 
     0-2296-5004

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด
(มหาชน) 
เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  0-2638-8000   
โทรสาร  0-2657-3333
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีดังนี้  

 1 กลุ่มเรืองกฤตยา    1,836,015,400 55.09
  1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 หุ้น หรือร้อยละ 50.13
  1.2 น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา 86,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.60    
  1.3 น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 77,250,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.32
  1.4 น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา 828,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.03
  1.5 นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา 438,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.01
        

 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 106,463,500 3.19 

 3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 96,363,700 2.89 

 4 หม่อมหลวงกมลสวัสดิ์ วิสุทธิ 80,000,000 2.40 

 5 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 64,222,400 1.93 

 6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)-เคแทม โกรท 40,056,800 1.20
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด   

 7 นายพีรนาถ โชควัฒนา 38,169,700 1.15 

 8 กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 37,216,700 1.12 

 9 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 28,762,250 0.86 

 10 น.ส.สุพัตรา ติรกานันท ์ 28,104,500 0.84 

 รวม 2,355,374,950 70.67

รายชื่อผู้ถือหุ้นลำาดับ จำานวนหุ้น ร้อยละ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น 

 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นครัง้คราวเมือ่เหน็ว่าบรษิทัมผีลกำาไรสมควร 

 พอจะทำาเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท 

 จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำารองเงินไว้ 

 เพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

 ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2555 บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

• บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด  

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและ 

 หลงัหกัสำารองตามกฎหมาย ทัง้นีจ้ะต้องพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดยพจิารณาจากเงนิสดและกำาไรสะสม 

 ประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

 บริษัทย่อยอื่นๆ  

 สำาหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยอืน่ๆ นัน้ ไม่มกีารกำาหนดว่าจะจ่ายเงนิปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษ ี

 และหลงัหักสำารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการของบรษัิทย่อยและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยนัน้ๆ จะพจิารณาจ่ายเงนิปันผล  

 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559 504,103 0.040 9 ก.ย. 59 

 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2558 1,176,481 0.068 12 พ.ค. 59 

 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 282,693 0.032 10 ก.ย. 58 

 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557 736,681 0.068 8 พ.ค. 58 

 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 217,960 0.030 12 ก.ย. 57 

 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556 174,180 0.050 6 พ.ค. 57

 ผลประกอบการ กำาไรสุทธิเฉพาะกิจการ (พันบาท) อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) วันที่จ่าย
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การจัดการ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริษัท

สำานักตรวจสอบภายใน
นายชัชวาลย์ อุปนิ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชานนท์ เรืองกฤตยา

เลขานุการบริษัท
นางสุวรรณา วานิชสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์

กรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจบ้านจัดสรร

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ควบคุมการผลิต

นายสันทัด ณัฎฐากุล

กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม
นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

ผู้บริหารสูงสุดประจำาสำานักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายเริงชัย อิงคภากร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนากลยุทธ์
ดร.จอร์น เลสลี่ มิลลาร์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร
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 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 4 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 5 นายฉัตรชัย บุนนาค กรรมการ 

 6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ   

 7 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ  

 8 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการ  

 ชื่อ ตำาแหน่ง

โครงสร้างการจัดการบริษัท

โครงสร้างการจัดการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการย่อย 5 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร    

 1  คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 8 ท่าน ดังนี้ 

   โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

   •  ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

     1  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

       ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

     2  พิจารณา กำาหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

       เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ 

       ฝ่ายจัดการจัดทำา และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี

     3  กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ  

       ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

     4  ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณของบริษัท

     5  ดำาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 
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     6  จัดให้มีการทำางบดุล และงบกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว 

       เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     7  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกำาหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการ 

       ตรวจสอบนำาเสนอ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     8  จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว 

       อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

     9  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  

       พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข 

       เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำารงตำาแหน่ง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลง 

       เพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ และพจิารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการ 

       กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนนำาเสนอเพือ่นำาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

       เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     10 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

       ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใดและกำาหนดอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

       ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

     11 พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้

     12 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำานิยามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ 

       กำากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและ 

       พิจารณาค่าตอบแทนนำาเสนอ

     13 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

     14 จดัให้มีและตดิตามระบบควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียงทีค่รอบคลุมทกุด้าน ทัง้ด้านการเงนิและการปฎบิตั ิ

       งานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

       ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง และจดัให้มกีลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษา 

       ทรัพย์สินของบริษัท

     15 จัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ด ี

       เพือ่ความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

     16 ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้ความสำาคัญกับ 

       การพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู่ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

     17 จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

     18 จดัให้มีระบบทีส่นบัสนนุการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความสำาคญั 

       กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

     19 จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจ 

       และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่



78

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 

 3 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการตรวจสอบ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)

 ชื่อ ตำาแหน่ง

     20 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

       กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริม 

       ความรู้ ความสามารถให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนว 

       ปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  

     ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือ 

     มอบอำานาจช่วงทีท่ำาให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนมุติัรายการทีต่นหรอืบคุคล 

     ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วน 

     ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น 

     เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

     กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทน 
     ชือ่และจำานวนกรรมการซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัคอื นายชานนท์ เรอืงกฤตยา นายธญัลักษณ์ นันท์ธนาวรสริ ินางสาว 

     พัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

     อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
     คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติ               

     ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 

     • การกำาหนดและทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และหรือ พันธกิจ รวมทั้งค่านิยม เพื่อเป็นเป้าหมายหรือแนวทางปฏิบัติงาน 

      ร่วมกันสำาหรับทุกคนในองค์กร 

     • การกำากับดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

     • โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย  

     • แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำาปี   

     • การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้   

     • งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

     • งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และกำาไรขั้นต้น เป็นต้น

 2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน

   โดยนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน 

   ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�าปี 2559

   •  ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

     1  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

     2  สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 

       และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 

       แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

     3  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

       และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

     4  พิจารณา คัดเลือก เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

       ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 

       ปีละ 1 ครั้ง

     5  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ 

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

     6  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

       (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

       (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

       (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์

          แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

       (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

       (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       (ฉ)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

       (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

       (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

          จากคณะกรรมการบริษัท

     7  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

     8  ในการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทำา 

       ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

       รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

       (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       (ข)  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

       (ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืกฎหมาย 

          ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

       หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจ 

       สอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่า มรีายการหรอืการกระทำาตามวรรคหนึง่ต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และ 

       ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     9  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 1 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5 นายเริงชัย อิงคภากร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ชื่อ ตำาแหน่ง

   โดยมีนายรชฎ นันทขว้าง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   •  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1  อำานาจ
       1.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำานาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน 

          ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหาร 

          ความเสี่ยง สำาหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

          เห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล  

          หรอืเชญิเข้าร่วมประชมุ ถอืเป็นหน้าทีใ่นการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด 

          อย่างเคร่งครัด

       1.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำานาจในการแต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียงในทุกๆ ด้าน  

          เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบกำาหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าท่ีพิเศษอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการ 

          บริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

     2  หน้าที่และความรับผิดชอบ
       2.1  พจิารณานโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิซึง่ครอบคลมุ 

          ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ ได้แก่ 

          1  ความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม (Corporate Risk) 

          2  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

          3  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

          4  ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk)

          5  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

          6  ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

          7  ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น (Corruption Risk)  

          8  ความเสี่ยงด้านโครงการลงทุน (Project Risk)

          9  ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นต้น

 3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้ 
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รายงานประจ�าปี 2559

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 5 นายฉัตรชัย บุนนาค กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ชื่อ ตำาแหน่ง

       2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สมำ่าเสมอ  

          และอนมัุตคิูมื่อการบริหารความเสีย่งให้ฝ่ายจดัการนำาไปปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นไปตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทีก่ำาหนด

       2.3  ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 

          ได้ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผลความคืบหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ 

          ปรับปรุงแผนการดำาเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

       2.4  สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ

       2.5  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำาคัญ 

 4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 6 ท่าน ดังนี้ 

   โดยมีนางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   •  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     1  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำาหนดค่า 

       ตอบแทนและผลประโยชน์ สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  

       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

     2  พจิารณางบประมาณประจำาปีของบริษทัและหลกัเกณฑ์ ในเรือ่งการขึน้เงนิเดอืน การจ่ายเงนิโบนสัประจำาปี และค่าตอบแทน 

       ระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 

     3  พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจำาปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธาน 

       เจ้าหน้าที่บริหาร 

     4  พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการประเมินผลงานประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจำาสายงาน กรรมการผู้จัดการสายงาน 

       ธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 2 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 3 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ชื่อ ตำาแหน่ง

 5  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

   คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

   โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   •  ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

     1  กำากับดูแลให้องค์กรมีการดำาเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำาหนด

     2  พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานการดำาเนนิกจิกรรมส่งเสรมิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษามาตรฐาน 

       และพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อความไปยัง 

       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการอย่างสมำ่าเสมอ 

     3  ดูแลการดำาเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

     4  ทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจ  

       และจรรยาบรรณพนกังาน เพือ่ให้เป็นปัจจบุนั เหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทั และสอดคล้องกบัแนวปฏบัิติของตลาดหลักทรพัย์ 

       แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

     5  ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

       กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

     6  กำาหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการในรายงานประจำาปี

     7  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำากับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

       สารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำากับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของ 

       บริษัทในอนาคต
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รายงานประจ�าปี 2559

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหาร  

 3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

 4 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร   

 5 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร กรรมการบริหาร  

 ชื่อ ตำาแหน่ง

 6  คณะกรรมการบริหาร 

   คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

   โดยมีนางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

   •  ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

     1  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้  

       ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำาสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด  

       นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

       พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

     2  จัดทำาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และ 

       งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

     3  ตรวจสอบ ติดตาม การดำาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

       บริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

     4  มีอำานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำาเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ 

       ประจำาปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำานาจดำาเนินการตามท่ีกำาหนดไว้ โดยในการดำาเนินการใดๆ 

       ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท  

       และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำากับ 

       สถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

     5  ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำาเนินงานในเรื่องและภายในกำาหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

       5.1  รายงานผลการดำาเนนิงานของบรษิทั รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

       5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำาปีและงบการเงินรายไตรมาส  

          ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       5.3  รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  
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     6  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารเพือ่พจิารณาดำาเนนิการใดๆ ตามอำานาจหน้าทีข่องตนทีก่ำาหนดในคำาส่ังนี ้จะต้องประกอบ 

       ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จงึจะถอืว่าครบเป็นองค์ประชมุในอนัทีจ่ะ 

       สามารถดำาเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

     7  ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง)  

       เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

     8  การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำาต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงทั้งหมด 

       ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

     9  ให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริหารตามความจำาเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรยีกให้มกีารประชมุ 

       เป็นกรณพีเิศษต่างหากจากการประชมุตามปกตกิไ็ด้ แต่ท้ังนี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชมุล่วงหน้าแก่กรรมการอืน่ในระยะ 

       เวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

     10 คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพ่ือทำาหน้าที่กล่ันกรองงานที่นำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

       บริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินการ 

       ใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

     11 ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำานาจช่วง  

       และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไป 

       ตามระเบยีบ ข้อกำาหนด หรือคำาสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดไว้ ทัง้น้ี การมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

       ของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอำานาจหรอืมอบอำานาจช่วงทีท่ำาให้คณะกรรมการบรหิาร หรอื 

       ผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน 

       ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย 

       หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 
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รายงานประจ�าปี 2559

   •  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     1  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลเรือ่งการดำาเนนิกจิการ และ/หรอื การบรหิารงาน 

       ประจำาวนัของบรษิทัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกจิการของบรษิทั  ทัง้นี ้ในการบรหิารกจิการของบรษิทัดงักล่าว 

       จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำาสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำาหนด

     2  นำาเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และ 

       งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำาเรื่องดังกล่าวเพื่อนำาเสนอต่อ 

       คณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

     3  มีอำานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำาเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ 

       ประจำาปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำานาจดำาเนินการตามท่ีกำาหนดไว้ โดยในการดำาเนินการใดๆ 

       ตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่ม ี

       มูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง 

       สินเชื่อโครงการที่บริษัททำากับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 3 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน 

 4 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 
 
 5 นายสันทัด ณัฎฐากุล ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคุมการผลิต 

 6. นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 

 7 นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร 

 8 ดร.จอร์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนากลยุทธ์ 

 9 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 10 ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย Dean of Ananda Academy and Chief Learning Officer 

 11 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า 

 12 นายเริงชัย อิงคภากร ผู้บริหารสูงสุด ประจำาสำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชื่อ ตำาแหน่ง

 7  ผู้บริหาร 

   ผู้บริหาร 4 อันดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 
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     4  นำาเสนอเรื่องที่สำาคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

       อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

     5  ดำาเนินงานอืน่ใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

     6  เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว 

       เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลั่นกรอง 

       และหาข้อสรุป

     ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจม ี

     ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อยของ 

     บริษัทได้

 8  เลขานุการบริษัท

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัต ิ

   แต่งตัง้ นางสวุรรณา วานชิสมบัต ิเป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

   พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยมีหน้าทีห่ลกัคอืการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านทีเ่กีย่วข้องกบักฎระเบยีบ  

   จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง และการประชมุผูถ้อืหุน้ 

   ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้ง 

   การจัดทำาและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของ 

   บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 

   ผูบ้ริหาร ดำาเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำากับตลาดทนุประกาศกำาหนด และจดัสง่สำาเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียตามมาตรา  

   89/14 ซึ่งจัดทำาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ 

   รายงานนั้น

   •  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

     1  จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

       (ก) ทะเบียนกรรมการ

       (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท  

       (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

     2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

     3  ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
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การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละคณะ มีการประชุมตามตารางต่อไปนี้

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี 10/11 - - 2/2 1/1 - 1/1 

2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 11/11 13/13 20/22 2/2 - - 1/1 

3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 11/11 13/13 20/22 2/2 - - 1/1 

4 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 5/9 7/10 0/10 - - - 1/1 

5 นายนพพร เทพสิทธา 7/11 - 18/22 1/2 0/1 - 1/1 

6 นายฉัตรชัย บุนนาค 10/11 - - 2/2 - - 1/1 
 
 7 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 11/11 - - 2/2 1/1 32/35 1/1 

8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 10/11 - 22/22 - - 33/35 1/1 

9 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 10/11 - - - - 34/35 1/1 

10 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง - - - - - 34/35 - 

11 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร - - - - - 35/35 - 

12 นายเริงชัย อิงคภากร - - 21/22 - - - - 

ชื่อ
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : ครั้ง

ค่าตอบแทน

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   •  กรรมการบริษัท

     ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับ 

     ปี 2559 เป็นจำานวนเงนิไม่เกนิ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) มากกว่าค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 จำานวน 1,000,000 บาท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการบริษัท 150,000 5,000 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 5,000 

 กรรมการตรวจสอบ 50,000 5,000 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 50,000 5,000 

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 30,000 -

 รายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง

ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

     ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2559

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี 1,800,000 50,000 - - 10,000 5,000 150,000 2,015,000 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ ์ 720,000 55,000 65,000 100,000 10,000 - 360,000 1,310,000 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 600,000 55,000 65,000 100,000 10,000 - 150,000 980,000 

 4 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 500,000 25,000 35,000 - - - 150,000 710,000 

 5 นายนพพร เทพสิทธา 600,000 35,000 - 90,000 5,000 - 150,000 880,000 

 6 นายฉัตรชัย บุนนาค 600,000 50,000 - - 10,000 - - 660,000 

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

 8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิร ิ 360,000 - - - - - - 360,000 

 9 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 
 
   รวม 5,900,000 270,000 165,000 290,000 45,000 5,000 960,000 7,635,000

ค่าตอบแทนชื่อ

ค่าเบี้ยประชุม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

โบนัส รวม

หน่วย : บาท

     โดยท่ีปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำาหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตามภาระหน้าที ่

     ความรับผิดชอบ และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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     การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2559
     1  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

     2  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และลาออกจาก 

       กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559

     3  นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559

     4  ดร. จอร์น เลสลี่ มิลลาร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนากลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559

     5  ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย เข้ารับตำาแหน่ง Dean of Ananda Academy and Chief Learning Officer ตั้งแต่วันที่ 1  

       พฤศจิกายน 2559

     6  นายนพพร เทพสิทธา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 

     7  นายฉัตรชัย บุนนาค ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

   •  ผู้บริหาร

     ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559

 เงินเดือน 12 60,655,845.00 

 โบนัส 11 17,342,190.00 

 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ค่านำ้ามัน ค่าโทรศัพท์) 12 913,646.00

จำานวนเงิน (บาท)จำานวนรายประเภทค่าตอบแทน

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

   •  กรรมการบริษัท

     ไม่มี  

   •  ผู้บริหาร

     ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ผู้บริหาร 

     ของบริษัท รวม 11 ราย เป็นจำานวน 1,869,920.00 บาท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
  / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 
 / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) / ทีป่รึกษาการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์

บรษิทั ไทย-เยอรมนัโปรดกัส์ จำากดั (หมาชน) / ผูผ้ลติและจำาหน่ายสแตนเลส

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 
 / ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลไม้ และ นำ้าผลไม้กระป๋อง

บรษิทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จำากดั (มหาชน) / ผูผ้ลติและจำาหน่ายสแตนเลส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 
 / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

ต.ค.58 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2555 - 2557

2555 - 2557

2549 - 2557

2547 - 2557

1  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

  อายุ
  71 ปี

  ประเภท
  กรรมการอิสระ

  ตำาแหน่ง
  ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการสรรหาและ   
   พิจารณาค่าตอบแทน
  ประธานกรรมการกำากับดูแล 
   กิจการที่ดี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
   เป็นกรรมการครั้งแรก
  1 กันยายน 2558

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  ไม่มี

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
 Johns Hopkins University, U.S.A. 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins  
 University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of  
 Western Australia, Australia

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
-  Directors Accreditation Program
 รุ่นที่ 5/2003

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

  ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษ อันเนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ 

  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2546 - 2557 ประธานกรรมการ บรษิทั บรุค๊เคอร์ กรุป๊ จำากดั (มหาชน) / ทีป่รกึษาการลงทนุและอสังหารมิทรัพย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน 

ต.ค.58 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2527 - ปัจจุบัน

2557 - 2558

2555 - 2557

2554 - 2557

2550 - 2557

2548 - 2557

2540 - 2557

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย

นายกคณะกรรมการสภา

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
และรองประธานสภา

สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษากิตตมิศักดิ์ 

สมาชกิคณะกรรมการ และกรรมการสภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำากัด / ประกันชีวิต ประกันภัย 

บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน

สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนำ้าโขง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กระทรวงพลังงาน

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำากัด / ประกันภัย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

บรษิทั เอฟ พ ีอาร์ ไอ แอดไวเซอรี ่จำากดั / ทีป่รึกษาด้านการบรหิารจัดการ
บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำากัด / สนามกอล์ฟ

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำากัด / ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำาหน่าย

บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน



92

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

  อายุ
  58 ปี

  ประเภท 
  กรรมการอิสระ

  ตำาแหน่ง
  รองประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
   ตอบแทน

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
   กรรมการครั้งแรก
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Accreditation Program
 รุ่นที่ 50/2006 
- Audit Committee Program
 รุ่นที่ 31/2010
- Directors Certification Program
 รุ่นที่ 144/2011
- Anti-Corruption for Executive Program 
 รุ่นที่ 13/2014
- Role of the Chairman Program
 รุ่นที่ 35/2014

ธ.ค.58 - ปัจจบัุน

2548 - ปัจจบุนั

ส.ค.58 - ธ.ค.58

ธ.ค.57 - ส.ค.58

ก.ย.57 - ธ.ค.57

ม.ิย.57 - ก.ย.57

2554 - ม.ิย.57

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจกาจที่ดี

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 / ผู้นำาเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์



93

รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจบุนั

2539 - ปัจจบุนั

2532 - ปัจจบุนั

2554 - 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เอฟเอ็น แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จำากดั
 / ค้าปลกี ค้าส่ง และส่งออก สิง่ทอและเส้ือผ้าสำาเรจ็รูป

บรษิทั สรรพกจิธุรการ จำากดั / สำานกังานกฎหมาย บญัช ีภาษอีากร

บรษิทั บ.ีบราเดอร์ส จำากดั / สำานกังานตรวจสอบบญัชี

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ ท ูจำากดั
 / พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ประเภทดอนโดมเินยีม

3  นายวบูิลย์ รศัมีไพศาล

  อาย ุ 
  55 ปี

  ประเภท 
  กรรมการอิสระ

  ตำาแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง
  กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่า ตอบแทน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Accreditation Program
 รุ่นที่ 28/2004 
- Directors Certification Program    
 รุ่นที่ 147/2011
- Role of the Compensation Committee  
 รุ่นที่ 13/2011
- Monitoring Fraud Risk Management 
 รุ่นที่ 8/2012

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.ย.58 - ปัจจบัุน

2546 - ปัจจบุนั

ธ.ค.57 - ส.ค.58

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง
กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั (มหาชน)
 / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และรบัจ้างบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัย์

บรษิทั ปุย๋เอน็เอฟซ ีจำากดั (มหาชน) / ผลิตและจำาหน่ายปุย๋

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั (มหาชน)
 / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และรบัจ้างบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัย์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็น
   กรรมการครัง้แรก
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- Monitoring of the Quality of Financial  
 Reporting รุ่นที่ 16/2012
- Monitoring the Internal Audit Function 
 รุ่นที่ 13/2012
- Monitoring system of Internal
 Control and Risk Management
 รุ่นที่ 13/2012
- Audit Committee Program รุน่ที ่41/2012
- Anti-Corruption for Executive Program  
 รุ่นที่ 13/2014
- Role of the Chairman Program
 รุ่นที่ 35/2014

ม.ิย.57 - ธ.ค.57

2554 - ม.ิย.57

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่า 
 ตอบแทน

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่า
 ตอบแทน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

2558 - 2559

2554 - 2559

2554 - 2555

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เทคนอร์ จำากัด / นำาเข้า จำาหน่าย และติดตั้ง
 อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม

บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำากัด / นำาเข้า จำาหน่าย
 และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และอุปกรณ์เทคโนโลยี

บริษัท สำานักงาน วรัชญ์ไพศาล จำากัด / สำานักงานสอบบัญชี

บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด / สำานักงานสอบบัญชี

บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จำากัด / ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด
 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  
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รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4  นายนพพร เทพสิทธา

  อายุ  
  62 ปี

  ประเภท 
  กรรมการอิสระ

  ตำาแหน่ง
  กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
   ความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน
  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Certification Program
 รุ่นที่ 62/2005 
- Directors Accreditation Program
 รุ่นที่ 43/2005
- Finance for Non- Finance Directors 
 Program รุ่นที่ 21/2005
- Audit Committee Program
 รุ่นที่ 14/2006

ธ.ค. 59 - ปัจจุบัน

ธ.ค.57 - ธ.ค.59

2555 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 57 - พ.ย.57

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
 กำาหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
 / ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
 / ผู้นำาเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2554 - มิ.ย.57

2556 - 2557

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำากัด (มหาชน) / ขนส่งและโลจิสติกส์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ประธานสภา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด 
 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5  นายฉัตรชัย บุนนาค

  อาย ุ 
  60 ปี

  ประเภท
  กรรมการ

  ตำาแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

- ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาองค์กร 
 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ด้านพฤติกรรมทาง 
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 
 สหรัฐอเมริกา
- ปรญิญาตร ีด้านพฤตกิรรมทางเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
-  Directors Certification Program
 รุ่นที่ 0/2000 

ธ.ค.58-ธ.ค.59 กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

 ตอบแทน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

บรษิทั ซ ีบ ีโปรเฟสชัน่แนลดเีวลอปเมนท์เซอร์วสิ จำากดั / ทีป่รกึษาธรุกจิ
บริษัท น้องณท จำากัด
 / ซื้อ จัดหา ครอบครองและถือลิขสิทธิ์ในหนังสือและบทความ 

บริษัท พีเพิลแอสเซ็ท จำากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ
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รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก
  15 ธันวาคม 2558

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

-  Directors Accreditation Program 
   รุ่นที่ 26/2004
-  Directors Certification Program
   รุ่นที่ 51/2004

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
6  นายชานนท์ เรอืงกฤตยา

  อายุ  
  43 ปี

  ประเภท 
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

  ตำาแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็น
   กรรมการครัง้แรก
  29 เมษายน 2554

- ปริญญาโท การบัญชีและการเงิน
 ระหว่างประเทศ  London School of 
 Economics, U.K.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  University of 
 California at Berkeley, U.S.A.

ประวติัการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
-  Directors Accreditation Program 
  รุ่นที่ 23/2004

ธ.ค.58-ปัจจุบัน

ธ.ค.57 - ธ.ค.58

มิ.ย. 57 - พ.ย.57

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  พี่ชายของ
   น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

2554 - มิ.ย. 57 กรรมการ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบุรี จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อุดมสุข จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด
บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จำากัด
บริษัท เจวี-โค1 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี2 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวึ7 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด / รับทำาสื่อโฆษณา

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2543 - 2555

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด
 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าออาคารขุด
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บรษิทั บ้านนริาวานา จำากดั / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจดัสรร
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำากัด / จำาหน่ายอะไหล่รถโกคาร์ท
บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จำากัด / ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ นำาเที่ยวทางเรือ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท
บรษิทั บล ูเดค็ จำากดั / ศนูย์ออกกำาลงักายแก่สมาชกิ และธุรกจิร้านอาหาร

บริษัท มาดูโร จำากัด /  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บรษิทั คลอเสท็ ดไีซน์ จำากดั / ค้า ออกแบบ เสือ้ผ้าสำาเรจ็รปู เครือ่งแต่งกาย

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พีระ เซอร์กิต จำากัด / จัดตั้งสนามแข่งรถ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
7  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

  อาย ุ 
  52 ปี

  ประเภท
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

  ตำาแหน่ง
  กรรมการ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหาร
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก 
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท การจัดการ
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Accreditation Program  
 รุ่นที่ 85/2010

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

2554 - ส.ค.58

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ
 เชิงพาณิชย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบุรี จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อุดมสุข จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด
บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จำากัด
บริษัท เจวี-โค1 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี2 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวึ7 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด / รับทำาสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จำากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บรษิทั บ้านนริาวานา จำากดั / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจดัสรร
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด / รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จำากัด 
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด
 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บรษิทั บล ูเดค็ จำากดั / ศนูย์ออกกำาลงักายแก่สมาชกิ และธรุกจิร้านอาหาร
บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท



102

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2547 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท มาดูโร จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

8  นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

  อายุ  
  35 ปี

  ประเภท 
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

  ตำาแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   
     ประจำาสำานักงานเจ้าหน้าที่ 
   บริหาร

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  น้องสาวของ
   นายชานนท์ เรืองกฤตยา

- ปริญญาตรี  Hospitality
Administration, 
Boston University, U.S.A.

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Accreditation Program 
 รุ่นที่ 85/2010   

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจำาสำานักงานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบุรี จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อุดมสุข จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด
บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จำากัด
บริษัท เจวี-โค1 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี2 จำากัด
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รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวึ7 จำากัด
บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จำากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด / รับทำาสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จำากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บรษิทั บ้านนิราวานา จำากดั / พัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  
บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด / รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด
 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบัน

2546 - 2556

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บลู เด็ค จำากัด
 / ศูนย์ออกกำาลังกายแก่สมาชิก และธุรกิจร้านอาหาร
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ
บริษัท มาดูโร จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จำากัด / จัดทำาสื่อโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์

9  นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

  อาย ุ 
  57 ปี

  ตำาแหน่ง
  กรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่ 
   สายงานการลงทุน

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Certification Program
 รุ่นที่ 18/2002

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

2554 - ส.ค.58

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ธนสถาปนา จำากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จำากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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รายงานประจ�าปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

11 นายสันทัด ณัฎฐากุล

  อาย ุ  
  52 ปี

  ตำาแหน่ง 
  ประธานเจ้าหน้าที่
   สายงานควบคุมการผลิต

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์อุตสาหกรรม 
 เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Corporate Governance for Executives 
 รุ่นที่ 4/2015

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556
2549 - 2553

ประธานเจ้าหน้าที่
 สายงานควบคุมการผลิต

ผู้อำานวยการโครงการ
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

10 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

  อายุ  
  49 ปี

  ตำาแหน่ง 
  กรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าท่ี สายงานการเงิน

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Accreditation Program  
 รุ่นที่ 93/2011
- Directors Certification Program
 รุ่นที่ 173/2013

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

ก.ย.57 - ส.ค.58

2554 - ก.ย.57

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทคูณ แทรคเตอร์ จำากัด / ตัวแทนจำาหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

12 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา

  อายุ
  56 ปี

  ตำาแหน่ง
  กรรมการผู้จัดการ 
   สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

13 นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

  อายุ
   58 ปี

  ตำาแหน่ง
  กรรมการผู้จัดการ
    สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส.ค. 58 - ปัจจุบัน

2552 - 2557

มิ.ย. 59 - ปัจจุบัน

ม.ค.59 - พ.ค.59

2553 - 2558

กรรมการผู้จัดการ
 สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ
 สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร

ที่ปรึกษา

รองกรรมการผู้อำานวยการ 
 สายงานธุรกิจ 4

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด / รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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รายงานประจ�าปี 2559

15 นายเท็ด โปษะกฤษณะ 
   ถิระพัฒน์

  อาย ุ  
  45 ปี
  
  ตำาแหน่ง 
  ประธานเจ้าหน้าที่ 
   สายงานพัฒนาธุรกิจ

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Boston College, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 North Carolina State University, U.S.A.

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

2553 - 2555

2548 - 2555

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที ่สายงานพฒันาธรุกจิ

ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 ระหว่างประเทศแผนกกลยุทธ์องค์กร

หวัหน้าฝ่ายพฒันาธรุกจิอาวโุส (ทีป่รกึษา)

Managing Director

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จำากดั (มหาชน) / ผลติและจำาหน่ายปนูซีเมนต์  

บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

14 ดร. จอร์น เลสลี่ มิลลาร์

  อายุ
  46 ปี

  ตำาแหน่ง
  ประธานเจ้าหน้าที่ 
   สายงานพัฒนากลยุทธ์

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์
 University of Aberdeen, Scotland มิ.ย.59 - ปัจจุบัน

2555 - พ.ค.59

ประธานเจ้าหน้าที่ 
 สายงานพัฒนากลยุทธ์

ผู้บริหารสูงสุด สายงานกลยุทธ์
 ทางการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

บริษัท โซเชียล อิงค์ จำากัด / ซอฟต์แวร์

บริษัท ยู.ที.ซี.โฮลดิ้ง จำากัด / ที่ปรึกษา

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
16 ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย
 
  อายุ  
  39 ปี

  ตำาแหน่ง
  Dean of Ananda Academy 
   and Chief Learning Officer

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์
 คอมพิวเตอร์, University College London
- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร, Institute of
 Education, University of London
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม), 
 University College London

พ.ย. 59 - ปัจจุบัน Dean of Ananda Academy and 
 Chief Learning Officer

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2551-2559

2549-2559

กรรมการ

Chief Information Officer

โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น

สถานศึกษากลุ่มเซนต์จอห์น

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

17 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

  อาย ุ  
  45 ปี

  ตำาแหน่ง 
  ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน
   โลจิสติกส์และคลังสินค้า

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 University of Southern California, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 California State University, Long Beach 
 U.S.A.

พ.ย.58 - ปัจจุบัน

2556 - 2558

2556

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจิสติกส์
 และคลังสินค้า

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
 และบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 

บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
 / ผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง และนำ้าผลไม้

2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 และธุรการ

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จำากัด / พัฒนาและผลิตวัคซีนเด็ก

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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รายงานประจ�าปี 2559

18 นายเริงชัย อิงคภากร
 
  อายุ  
  60 ปี

  ตำาแหน่ง
  ผู้บริหารสูงสุด
   ประจำาสำานักประธานบริหาร

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ University of Phoenix
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การเงิน),
 San Francisco State University

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Directors Accreditation Program
 รุ่นที่ 97/2012

2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2545 - 2556

ผู้บริหารสูงสุดประจำาสำานักประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

กรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ

Supply Chain Business Development 
Manager

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน)
 / บริการติดตามเร่งรัดหนี้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)
 / ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ตำาแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ตำาแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
19 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ

  อาย ุ  
  53 ปี

  ตำาแหน่ง 
  เลขานุการบริษัท

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Strayer University, U.S.A.
- ปริญญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
- Company Secretary Program 
 รุ่นที่ 41/2011
- Company Reporting Program รุน่ที ่1/2011
- Corporate Secretary Development 
 Program 

2556 - ปัจจุบัน

2543 - 2555

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
 กรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผน  
 นกัลงทนุสมัพันธ์ และประชาสมัพนัธ์
เลขานุการบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) / เงินทุน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)  Q	 v	 u	 u	 m	 m	 mls	ms	 ;s	 ;s	 ;s	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	  

 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด       m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  3 บริษัท บ้านนิราวานา จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  6 บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด      	 	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  8 บริษัท บลู เด็ค จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  10 บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  11 บริษัท เจวี-โค1 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  12 บริษัท เอดีซี-เจวี2 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  13 บริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  14 บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  15 บริษัท เอดีซี-เจวี7 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  16 บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  17 บริษัท เอเอช - เอสพีวี1 จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  1 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำากัด      	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  1 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  2 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  3 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  4 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  5 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  6 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  7 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  8 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  9 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  10 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  11 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบุรี จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  12 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางจาก จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  13 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อุดมสุข จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  14 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  15 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  16 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด      	 m	 m	 m	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

2  สรุปการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม ในการเป็นกรรมการ
  หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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บร
ิษัท

ย่อ
ย

กิจ
กา

รร
่วม

ค้า
บร

ษิทั ร่ว
ม



111

รายงานประจ�าปี 2559

หมายเหตุ  :   1.  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. 

       2.  Q = ประธานคณะกรรมการบริษัท  v = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  u = กรรมการตรวจสอบ     

         m = กรรมการ  s = กรรมการบริหาร  ; = ผู้บริหาร  l = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
       3. * หมายถึง บริษัทที่กรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไปถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญในบริษัทดังกล่าว สำาหรับการที่กรรมการและผู้บริหาร 
         ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น สามารถดูรายละเอียดในข้อ 1. 

  1 บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำากัด 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 2 บริษัท ซี บี โปรเฟสชั่นแนลดีเวลอปเมนท์ เซอร์วิส จำากัด      l              

  3 บริษัท พีเพิลแอสเซ็ท จำากัด      l               

  4 บริษัท น้องณท จำากัด      l               

  5 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด       l              

  6 บริษัท เดอะ วัลเล่ จำากัด       l  l            

  7 บริษัท มาดูโร จำากัด         l            

  8 บริษัท ชานนท์ สุรินทร์ จำากัด       l  l            

  9 บริษัท มิตซู ณัฐดนัย จำากัด         l            

  10 บริษัท เข็มลักษณ์ จำากัด         l            

  11 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำากัด         l            

  12 บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อินทีเรีย จำากัด         l            

  13 บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำากัด         l            

  14 บริษัท วิลล่า วิลเล่ จำากัด         l            

  15 บริษัท โซเชียล อิงค์ จำากัด                 l    

  16 บริษัท ยู.ที.ซี. โฮลดิ้ง จำากัด                 l   
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และ
  เลขานุการบริษัท 

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ ์ - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 4 นายนพพร เทพสิทธา - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 5 นายฉัตรชัย บุนนาค - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,670,998,400 1,670,998,400 - 50.13
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 7 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 5,658,800 6,158,800 (500,000) 0.17
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 8 นางสาวพัชราวลัย  เรืองกฤตยา 86,500,000 86,500,000 - 2.60
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 9 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 2,427,000 2,427,000 - 0.07
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 10 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร 2,650,000 2,650,000 - 0.08
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 11 นายสันทัด  ณัฎฐากุล - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 12 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 13 นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ - N/A N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

 14 ดร. จอร์น เลสลี่ มิลลาร ์ 893,000 N/A N/A 0.03
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 15 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ 10,000 10,000 - 0.00
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 16 ดร.รัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย - N/A N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

 17 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 18 นายเริงชัย อิงคภากร - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 19 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

ลำาดับ รายชื่อ
จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2559

(ร้อยละ)
ณ 31 ธันวาคม 

2559
ณ 31 ธันวาคม 

2558

หมายเหตุ  : รายชื่อลำาดับที่ 13 ลำาดับที่ 14 และลำาดับที่ 16 เข้าเป็นผู้บริหารในปี 2559 จึงไม่แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อการเปรียบเทียบ
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รายงานประจ�าปี 2559

  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)  D D D D    

 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด  D D D D    

 2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด  D D D D    

 3 บริษัท บ้านนิราวานา จำากัด  D D D D    

 4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด  D D D D    

 5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด  D D D D    

 6 บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด   D D D D D  

 7 บริษัท เอเอช – เอสพีวี1 จำากัด  D D D D    

 8 บริษัท เจวี-โค1 จำากัด  D D D D    

 9 บริษัท เอดีซี-เจวี2 จำากัด  D D D D    

 10 บริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด  D D D     

 11 บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด  D D D     

 12 บริษัท เอดีซี-เจวี7 จำากัด  D D D     

 13 บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด  D D D     

 14 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด  D D D D    

 15 บริษัท บลู เด็ค จำากัด  D D D D    

 16 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด  D D D D   D 

 17 บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด  D D D D   D

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสำาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีดังนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสำาคญัต่อการปฏบิตัติามหลักการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยตระหนกัถงึบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการ

กำาหนดนโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นประเภท

สถาบนั ซึง่เป็นสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ทำาหน้าทีแ่ทนตนและมสีทิธิในการตดัสนิใจเกีย่ว

กับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท 

บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การซื้อขาย

หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่กระทบต่อบริษัท เป็นต้น โดยไม่กระทำาการใดๆ อัน

เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายต่อไปนี้

1  กำาหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุ 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วง 

  หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน 

2  อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดิน 

  ทางสะดวก แนบแผนทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่าง 

  เพียงพอ 

3  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า

4  ไม่กระทำาการอันใดที่จะจำากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท 

  จะไม่กำาหนดเงื่อนไขที่ทำาให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น แต่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งม ี

  รปูแบบทีก่ำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ตามท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า ซึง่ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุหรอื 

  ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

5  กำาหนดให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำานวนกรรมการ โดยมปีระธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

  ชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผู้บรหิารสงูสดุสายการเงนิ เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ เพือ่พบปะหรอืตอบคำาถามทีเ่กีย่วข้อง 

  ของผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นและมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6  ก่อนเร่ิมการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแถลงให้แก่ผูถ้อืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ วธิกีารใช้สทิธลิงคะแนน และสทิธิ 

  ในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำาถามใด ๆ  ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาส 

  ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และต้ังคำาถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรร 

  เวลาให้อย่างเหมาะสม 
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7  สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้ถือหุ้นที ่

  เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

8  สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง

9  สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่าง 

  แท้จริง

10 เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนราย 

  ละเอียดไว้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั โดยเฉพาะในกรณหีนงัสือเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุล่วงหน้า เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถ 

  ดาวน์โหลด ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 

  อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท 

11 การบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผล  

  รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็น 

  ซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำารายงานการประชุม 

  ผูถื้อหุ้นแผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้ได้พจิารณา รวมถงึส่งรายการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

  ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

12 เพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นในการได้รับเงนิปันผลโดยการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคาร (ในกรณทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล) เพือ่อำานวยความ 

  สะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ในปี 2559 บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินด้านต่างๆ และไม่กระทำาการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ของผู้ถือหุ้น  ดังนี้

1  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการ 

  พิจารณาคำาถามและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำาถามมาล่วงหน้า 

2  บริษัทเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และสถานที่จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยหรือสถาบันสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่าง 

  สะดวก พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการแยกวาระการประชุมอย่างชัดเจน มีความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วย 

  รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ 

  การประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

  เพียงพอในการศึกษาข้อมูล 

3  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททั้งหมด พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและ 

  ตอบคำาถามที่เกี่ยวข้อง ไม่เพิ่มหรือสลับวาระการประชุม บริษัทจัดหาตัวแทนจากสำานักงานกฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบหนังสือมอบ 

  ฉนัทะและการนบัคะแนนเสียงตามทีไ่ด้สนบัสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ สำาหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั บริษทั 

  กำาหนดให้เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช ้

  บัตรลงคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ทราบ ในระหว่างการประชมุประธานในทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาให้ผูถ้อืหุน้แสดงความเหน็หรอืซกัถามในแต่ละ 

  วาระอย่างเพียงพอ  

4  บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัท
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะดแูลการใช้เงนิของผูถ้อืหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจงึกำากบัดแูลให้

ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามหมวดที่ 1 ดังนี้

1  ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือ 

  ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน

2  กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3  กำาหนดให้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท (ถ้ามี)

4  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำารงตำาแหน่ง 

  เป็นกรรมการของบริษัท ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน เป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณา 

  ว่าจะเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

  เว็บไซต์ของบริษัท

5  กำาหนดให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ทั้งฉบับผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 

  อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

6  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำาหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมูลสำาคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ 

  ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

7  กำาหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้เป็นแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน  

  โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง 

  หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

8  กำาหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำาเนิน 

  การตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำาไปสู ่

  การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้  

9  กำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 

  ประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ โดยข้อ 

  กำาหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาท่ีใช้สำาหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และ 

  เปรยีบเทยีบได้กบัราคาตลาด ในกรณทีีไ่ม่มรีาคาเปรยีบเทยีบ ราคาสำาหรบัการทำารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องเป็นราคาทีเ่หมาะ 

  สมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2559 บรษัิทปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร หรอืผูถื้อหุ้น 

ชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 

  การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจนเผยแพร่ในเว็บต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู ้

  ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือรับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได ้

  เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ  โดยแนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู ้

  ถือหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล 
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2  สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มีการกำาหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะสำาหรับให้ผู้อ่ืนเข้าร่วม 

  ประชุมแทน ซึ่งแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตามแบบ 

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทไม่จำากัดสิทธิการเข้าร่วมประชุมสำาหรับ 

  ผู้ถือหุ้นที่มาสาย

3  ในปี 2559 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนักงาน ที่เข้างานใหม่ ในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ทุกคนถือเป็น 

  แนวปฏิบัติ สำาหรับกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่จะยื่นรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

  การถอืครองหลกัทรัพย์ จะยืน่รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ (แบบ 59-2) ต่อสำานกังานกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

  ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผล 

  ประโยชน์ให้แก่ตนเอง

4  ในปี 2559 มีผู้บริหารได้รับแต่งตั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำาหนด 

  เพื่อการพิจารณาการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์      

 

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการ

สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำาไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้

กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายกำาหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติควบคู่ไปกับข้อ

บังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิธีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

    บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำาหนดให้พนักงานต้อง 

    ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

    3.1.1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อ 

        ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

    3.1.2)  กำากบัดแูลการดำาเนนิการ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบรษิทั มสีถานะทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานท่ีด ีและมกีารนำาเสนอรายงาน 

        สถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชแีละรายงานอืน่ๆ โดยสมำา่เสมอและครบถ้วนตาม 

        ความเป็นจริง

    3.1.3)  รายงานให้ผูถ้อืหุน้ทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 

        ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

    3.1.4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการ 

        ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

    3.1.5)  บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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3.2)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

    บริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท้ังในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำาธุรกรรม  

    บรษิทัหลกีเลีย่งการกระทำาทีอ่าจจงูใจให้รฐั หรอืพนักงานของรฐัดำาเนนิการทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ 

    อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำาได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีใน 

    วาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

    3.2.1)  ดำาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

    3.2.2)  ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที ่

        แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3.3)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

    บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้า 

    หมายของบริษัท บริษัทจึงกำาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจน 

    การพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

    3.3.1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

    3.3.2)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

    3.3.3)  การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

        ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

    3.3.4)  ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสมำ่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม 

        สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน 

    3.3.5)  กำาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน  

        และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

    3.3.6)  หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

    3.3.7)  เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำางาน และกำาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  

        และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

3.4)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

    บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำาเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการ 

    บริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำาเนินงานดังนี้

    3.4.1)  มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

    3.4.2)  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
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    3.4.3)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการ 

        กล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ 

        ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

    3.4.4)  จดัให้มีกระบวนการทีส่ามารถให้ลกูค้าแจ้งถงึปัญหาหรอืการให้บรกิารท่ีไม่เหมาะสม เพือ่ทีบ่รษิทั จะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหา 

        ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

    3.4.5)  รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

3.5)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

    บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำาเร็จทางธุรกิจที่สำาคัญประการหนึ่งด้วยความ 

    เสมอภาค และคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

    3.5.1)  บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

        •  มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

        •  มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

        •  จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

        •  จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน 

          การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

        •  จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน  

    3.5.2)  บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ 

        สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

    3.5.3)  ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

        โดยบริษัทกำาหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำานัล ซึ่งรวมถึงไม่มีนโยบายมอบของขวัญ/ของกำานัลใดๆ ให้แก่คู่ค้า 

        และคู่สัญญา เพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ

    3.5.4)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

3.6)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

    บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    3.6.1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

    3.6.2)  หากเกดิกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ได้ บรษิทัจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหา 

        แนวทางแก้ไขปัญหา 

3.7)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

    บรษิทัมุง่ดำาเนนิธุรกจิโดยประสงค์ทีจ่ะประสบความสำาเรจ็อย่างยัง่ยนื และเป็นบรษิทัชัน้นำาในธรุกจิ ภายใต้การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

    อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้ 
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    3.7.1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

    3.7.2)  ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม เพือ่ผลประโยชน์ในการดำาเนนิ 

        ธุรกิจของบริษัท 

    3.7.3)  ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

    3.7.4)  ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

3.8)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

    บริษัทให้ความสำาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การ 

    พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ 

    ดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

    3.8.1)  มนีโยบายในการประกอบธรุกิจโดยคำานงึถงึสภาพสิง่แวดล้อมเป็นสำาคญั และปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกับส่ิง 

        แวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

    3.8.2)  มีนโยบายการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

    3.8.3)  ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

    3.8.4)  เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ

    3.8.5)  ดำาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพ 

        ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

    3.8.6)  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

    3.8.7)  ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมชมุชน ชวีติและทรพัย์สนิ อันเนือ่งมา 

        จากการดำาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    3.8.8)  มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบุคคลากรของบริษัท ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ  

        ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้คำามัน่สญัญา การเรยีกร้อง การร้องขอ การให้หรอืรบัสนิบน หรอื 

        มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  

        แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน ์

        อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณ ี

        ท้องถิ่น

        นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

        บรษัิทและบรษิทัย่อยมีนโยบายทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยี 

        ทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

        กลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization)
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        ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทจึงเข้าแนวร่วมปฏิบัติ 

        ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้ผู้มี 

        ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายเกดิความม่ันใจย่ิงขึน้ว่าบรษิทัมกีารบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีคณะกรรมการบริษทัจึงกำาหนด  

        “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้ 

        บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการปลูกจิตสำานึกให้พนักงานและผู้บริหารทุก 

        ระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมท้ังสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส และได้จัดตั้ง 

        คณะทำางานภายใต้ชือ่ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปชัน่” ขึน้ในเดอืนสิงหาคม 2557 ทัง้นี้  

        คณะทำางานมีหน้าทีห่ลกัในการรับผดิชอบการกำากบัดแูล จดัทำานโยบาย กำาหนดระเบยีบปฎบิตังิาน การสือ่สารภายในและ 

        ภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น กำาหนด 

        ช่องทางในการแจ้งเบาะแส กำาหนดขั้นตอนการปฎิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น 

        นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำาหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ ์

        อกัษร โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้ำากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้าน 

        การทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำาการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รายงานเกี่ยวกับ 

        ความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสอบทานการประเมินความเส่ียง และให้คำา 

        แนะนำาต่อคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีค่วรมเีพือ่ลดความเสีย่งนัน้ โดยผูบ้รหิารจะนำาคำาแนะนำาไปปฏบิตั ิทัง้นี้  

        เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลที่ดี

        นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทนี้ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย  

        บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกำาหนดหลักปฎิบัติที่สำาคัญ  

        กล่าวคือ ห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การ 

        ให้คำามั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or  

        Accepting Bribes) หรือมพีฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจรติหรือคอร์รปัชั่น เพือ่ให้ไดม้าหรือรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใด 

        ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

        •  ผู้ถือหุ้น          :-  ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

        •  พนักงาน         :-  ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไป 

                         ยังคณะกรรมการอิสระ

        •  คู่ค้า           :-  ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

        •  ลูกค้า           :-  ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี

        •  ผู้รับเหมา         :-  ได้รับการอำานวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น  

                         การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำาหนด การตรวจรับงาน  

                         และการจัดเส้นทางลำาเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า - ออกในพื้นที่ก่อสร้าง

        •  สังคมและประเทศชาติ   :-   รัฐได้รับชำาระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำาเงินรายได้ภาษีไปบริหาร 

                         ประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการสร้างวัฒนธรรมแห่ง 

                         ความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กรซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง

        นิยาม 

        การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำานาจในตำาแหน่ง 

        หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำาเสนอ หรือการให้คำามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการ 

        เรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  

        กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดำาเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศหรือ 

        ต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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        การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือ 

        สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจน 

        กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

        ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ 

        บริษัท และบริษัทในเครือ

        การนำาไปปฏิบัติ

        บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ดังนี้

        1  ปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ การให้หรือรบัสินบน จรรยาบรรณธรุกิจ รวมทัง้กฎ ระเบยีบ และ  

          ข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

        2  ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที ่

          เกีย่วข้องกบักลุม่บริษทั ในเร่ืองทีต่นมีหน้าทีร่บัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอืโดยอ้อม เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์แก่องค์กร  

          ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

        3  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย 

          บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และ 

          ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

        4  ในการดำาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย  

          บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

          4.1  การให้ หรือรับของขวัญ ของกำานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี 

             ที่กำาหนดไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้าน 

             การทุจริต การให้หรือรับสินบนของกลุ่มบริษัท

          4.2  การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำาในนามบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ แก่องค์กร 

             ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำาเนินการ 

             ด้วยความโปร่งใสผ่านข้ันตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่ำาหนดไว้และถกูต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการตดิตาม 

             และตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

          4.3  การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท 

             บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ  

             ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทในเครือ และต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส 

             ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ที่กำาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

          4.4  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอด 

             จนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไม่ว่าใน 

             ประเทศหรือต่างประเทศจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

             ที่เกี่ยวข้อง  

          4.5  บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่ 

             พึงตระหนักที่จะไม่ดำาเนินการหรือดำาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำาทรัพยากรใดๆ ของบริษัท บริษัทย่อย  

             บริษัทร่วม และบรษัิทในเครือ ไปใช้เพือ่ดำาเนนิการหรอืกจิกรรมทางการเมอืงอนัจะทำาให้กลุม่บรษิทัสญูเสียความ 

             เป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
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        ข้อกำาหนดในการดำาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

        บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำาแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำาหนดไว้ใน 

        คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of Conduct)  

        จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

        ที่ดี (Good Corporate Governance Policy) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Internal Controls  

        and Risk Management) นโยบายไม่รับของขวัญของกำานัล (No Gift Policy) และระเบียบการปฎิบัติงานอื่นๆ ที่บริษัท 

        จะกำาหนดข้ึน ท้ังนี ้นโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่นี ้ยงัครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล  

        ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร การเลือ่นตำาแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันา การประเมนิผลการปฏบิตังิานพนักงาน 

        และการให้ผลตอบแทนพนักงาน โดยกำาหนดให้ผูบ้งัคบับัญชาทุกระดบัสือ่สารทำาความเข้าใจกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตั ิ

        ตามได้อย่างถูกต้องและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

        การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

        บรษิทัให้ความสำาคญัแก่การสือ่สารภายในด้วยส่ือต่างๆ เช่น ระบบเครอืข่ายภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประกาศ และ 

        การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ของบรษิทัเพือ่ปลกูฝัง ถ่ายทอดและเสรมิสร้างจรยิธรรมและจรรยาบรรณแก่พนกังาน ผูบ้รหิาร  

        เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเพื่อ 

        ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการแจ้งหรือรายงานการทุจริตและคอรรัปชั่นต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทได ้

        สื่อสารนโยบายในการดำาเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกำาหนดให้การดำาเนิน 

        การทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระ 

        ทำาทุจริต (Whistle-blowing Channels) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำาทุจริต ท้ังนี้  

        รายละเอียดของนโยบายและการดำาเนินการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ใน 

        เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ananda.co.th/ir/company/index.php) ภายใต้หัวข้อนโยบายต่อต้านการทุจริตและ 

        คอร์รัปชั่น

        บริษัทจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เก่ียวกับการต่อต้านทุจริต 

        ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้รับรู้ -เข้าใจ- ปฎิบัติ โดยเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล์ และอินทราเน็ต 

        ของบรษิทั รวมถงึการเรยีนรูน้โยบายการต่อต้านการทจุรติ ผ่านเกมส์ปฐมนเิทศ ให้กบัพนกังานใหม่ทนัททีีเ่ริม่งาน ทำาข่าว 

        ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรูเ้กีย่วกับมาตรการตอ่ต้านการทุจริต โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสมัพนัธ์ จัดกิจกรรมตอบปญัหา 

        ชิงรางวัล การทดสอบความรู้ วัดความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยว 

        กับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทอย่างเป็น 

        ลายลักษณ์อักษร

        การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง 

        บรษิทัให้ความสำาคญัของกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่บ่งชีค้วามเสีย่งด้านการทุจรติทีเ่กีย่วข้องในการดำาเนนิ 

        ธุรกิจของบริษัท เช่น การยักยอกทรัพย์ การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน และการทุจริตอื่นๆ โดยพิจารณาทั้งในด้าน 

        โอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม  

        กระบวนการตดิตามผลการควบคมุภายใน ซึง่รวมถงึการตดิตามประเมินผลความสามารถในการป้องกนัและค้นหารายการ 

        ทุจริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น โดยตัวอย่างของ 

        การทุจริตในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เช่น การทุจริตด้านการเงิน การขาย การตลาด การบริการอื่นๆ เงินสด และ 

        เอกสารสำาคัญ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
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        ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทมีการกำาหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของในทุกหน่วยงานของบริษัท 

        และบริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ระดับคะแนนของโอกาสเกิด 

        และผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู ้

        ประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำาเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม  

        เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือประกอบนโยบายที ่

        เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง 

        บริษัทมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

        1  การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานทำาการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

        2  การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินทำาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ว่ามีผลกระทบต่อ 

          การบรรลุวตัถปุระสงค์ต่อองค์กรอย่างไร โดยพจิารณาระดับของโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และระดบัผลกระทบทีอ่าจ 

          จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

        3  การวางแผนป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง โดยกำาหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพ่ือจัดการความเส่ียงให้สอดคล้องกับ 

          ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งทำาการประเมินว่าการจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถ 

          ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้

        4  การบริหารความเสี่ยงหรือกิจกรรมควบคุม คือการนำานโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำาเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ  

          การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าท่ี เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเส่ียงได้มีการดำาเนินการ 

          อย่างเหมาะสมและทันเวลา

        5  การตดิตามและรายงานความเสี่ยง เพือ่ตดิตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการดำาเนินการ 

          อย่างต่อเนื่องโดยมีการรวบรวมและนำาเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

          โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง กำาหนดแนวทาง มาตรการ  

          หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึง รายงานผลการประเมินความ 

          เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

        กระบวนการดำาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

        บริษัทให้ความสำาคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดย 

        วีธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและ 

        คอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกรายการ 

        สำานักตรวจสอบภายในมีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานให้เป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตาม 

        นโยบาย แนวปฏิบัติ อำานาจดำาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อให้มั่นใจ 

        ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุทีมี่ความเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งด้านคอร์รปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะ 

        กรรมการตรวจสอบ

        โดยสำานักตรวจสอบภายในมีการกำาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต   

        ดังนี้

        1  กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท 

          ในเครือที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด  
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        2  การตดิตามและประเมินผลการปฏบิติัตามมาตรการต่อต้านการทจุรติ โดยทำาการสอบทานกระบวนการทำางานในแต่ละ 

          ขัน้ตอนทีอ่าจพบจดุบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน ซึง่อาจก่อให้เกดิการทจุรติ เพือ่หาแนวทางการป้องกนัและ 

          กำาหนดเป็นหลักปฏิบัติ

        3  การปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตั ิโดยการนำาผลการสอบทานกระบวนการทำางานมาปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตั ินำาความเห็น  

          ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้ให้ความเหน็จากการสอบทานความครบถ้วนเพยีงพอของกระบวนการ 

          ปฏบัิตจิากการพิจารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมนิความเสีย่งด้านการทจุรติ ตลอดจนความเห็น 

          ของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมล์ที่กำาหนดไว้ โดยนำาไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัต ิ

          และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

        4  การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้นำา 

          เสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายได้มีการนำาไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา

        5  การรายงานผลการตดิตามและผลการประเมนิการปฏบิติัตามมาตรการต่อต้านการทจุรติ รวมทัง้ข้อปรบัปรงุการปฏบิตัิ 

          และผลการปรบัปรงุ นำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาไตรมาส เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาการสอบ 

          ทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ 

          ต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาไป 

          ปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

        บริษัทมีนโยบายดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good  

        Governance) จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำาเนินธุรกิจของ 

        บริษัทในเรื่องต่างๆ โดยผ่านช่องการร้องเรียนที่บริษัทกำาหนดไว้  โดยที่

        การร้องเรียน       หมายถึง การแจ้งเบาะแสถงึการกระทำาใดๆ ทีต้่องสงสยัว่าเป็นการกระทำาผิด เช่น การปฏบิติั 

                          ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ฉ้อฉล ฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สิน 

                          ทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวน 

                          และดำาเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

        ผู้มีสิทธิร้องเรียน      หมายถึง ผู ้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือ 

                          จรรยาบรรณในการทำาธุรกิจของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกกล่ันแกล้ง ข่มขู่ 

                          ถูกลงโทษทางวนิยัหรอืถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยวธิกีารอนัไม่ชอบอนัเนือ่งมาจากการทีต่น 

                          ได้ร้องเรยีน ให้ข้อมลูหรอืจะให้ข้อมลูช่วยเหลอืในขัน้ตอนการสบืสวนสอบสวน หรอื 

                          รวบรวมข้อเทจ็จรงิให้แก่ผู้รบัข้อร้องเรยีน รวมไปถงึ การฟ้องร้องคด ีการเป็นพยาน  

                          การให้ถ้อยคำาหรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อบริษัท หน่วยงานของรัฐหรือศาล

        ผู้มีส่วนได้เสีย       หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรง 

                          จากการดำาเนินงานของบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

                          คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ

        ผู้รับข้อร้องเรียน      หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

                          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                          ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

        ช่องทางการร้องเรียน    หมายถึง 1  จดหมาย  

                            บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

                            99/1 หมู่ 14 ถนนบางนา - ตราด กม. 10.5

                            ตำาบลบางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี 

                             สมุทรปราการ 10540

  

                          2  อีเมล์ของผู้รับข้อร้องเรียน

                               2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ     E-mail : auditcommittee@ananda.co.th

                            2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                              นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์    E-mail : poolsak@ananda.co.th

                            2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                              นายชานนท์  เรืองกฤตยา   E-mail : chanond@ananda.co.th

                            2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

                              นายชัชวาลย์ อุปนิ      E-mail : chatchawan@ananda.co.th

                          3  เว็บไซต์ของบริษทั

                            http://www.ananda.co.th/ir/company/whistle-blowing.php

                          4  ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)

        การตรวจสอบข้อเท็จจริง  หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ  

                          เพื่อจะทราบความจริงในเรื่องนั้นๆ และพิสูจน์ความจริงว่า เรื่องใดเป็นเรื่องจริง  

                          หรือเป็นเรื่องเท็จและชี้มูลความจริงว่าเป็นประการใด

        การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

        1  ผู้ร้องเรียนสามารถเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยชือ่ของตนเองได้หากเหน็ว่า จะทำาให้ตนเองได้รบัความเสยีหาย แต่จะต้องระบุ 

          รายละเอียด ข้อเทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงให้เหน็ว่า มเีหตอุนัควรทีเ่ชือ่ได้ว่ามกีารกระทำาทีเ่ป็นการ 

          ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น

        2  กรณผีูร้้องเรียนเหน็ว่าตนอาจไม่ได้รบัความปลอดภยั หรอือาจได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหาย ผูร้้องเรยีนสามารถร้องขอ 

          ให้ผู้รับร้องเรียนกำาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้รับร้องเรียนอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้อง 

          เรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

        3  หากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนถูกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม 

          จากพนกังานของบรษิทัหรอืผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน ให้ถอืว่าพนกังานหรอืผูร้บัเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวกระทำาผดิวนิยัร้ายแรง 

          ที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ หากการกระทำานั้นเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย

        4  ผู้ทีไ่ด้รับความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยวธิกีารหรอืกระบวนการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ 

   ของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมำ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการ 

   ที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท 
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4.2)  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ 

   ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร ่

   ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท  

   ได้อย่างทั่วถึง และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะ 

   กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

4.3)  บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนัก 

   ลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล 

   ขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วย 

   งานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอ ทั้ง 

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำาผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมี 

   การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำาปี โครงสร้างบริษัท  

   และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4.4)  บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่ 

   บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

4.5)  บรษิทัได้เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทั  

   จำานวนครั้งของการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของ 

   กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

4.6)  บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดทางกฎหมาย  

   ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำาที่ไม่ชอบด้วย 

   กฏหมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและ 

   แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ครองและเกบ็ไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบจะดำาเนนิการสัง่การตรวจสอบ 

   ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2559 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

 การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน) 316 

 การนำานักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโครงการของบริษัท (ครั้ง) 2 

 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง) 4 

 การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง) 7 

 การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ครั้ง) 4 

 การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง) 2

 รูปแบบกิจกรรม จำานวนคน / จำานวนครั้ง
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   นอกจากนี ้บรษิทัได้จดักจิกรรมแถลงข่าวต่อสือ่มวลชน (Press Conference) และเชิญสือ่มวลชนเพือ่เข้าร่วมกจิกรรมของบรษิทั เพือ่ 

   นำาเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำาคัญของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

   ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

     ดร.จอห์น มิลลาร์ หรือนายคมสัน อัตถพลพิทักษ์

     หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

     บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

     เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 

     ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

     โทรศัพท์ : 0-2056-2222  โทรสาร : 0-2056-2332

     จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@ananda.co.th เว็บไซต์ : www.ananda.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

    1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

      คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทีมี่คณุสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 

      ในการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

      1  จำานวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และ 

        ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด 

        ทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกีย่วข้อง ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจำานวนกรรมการทัง้หมด 

        จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

      2  กรรมการแต่ละคนต้องดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นับรวม 

        บรษิทัย่อย หากจะมีการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทั 

        ทราบล่วงหน้าก่อนการรับการดำารงตำาแหน่งดังกล่าว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ 

        บริษัท 

      3  กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัทดังกล่าว 

        เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

      4  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม  

        เพือ่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบรษิทั  ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้ำาของคณะกรรมการบรษิทั และมีหน้าท่ีในฐานะ 

        เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหาร 

        จัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

      5  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

        บริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ 

        คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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รายงานประจ�าปี 2559

      คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
      คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตำ่าของประกาศคณะกรรมการกำากับ 

      ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

        รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

      2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ 

        ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจ 

        ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม ่

        รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 

        ควบคุมของบริษัท

      3  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู ่

        สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ม ี

        อำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

      4  ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ 

        ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือ 

        เคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม  

        ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

        ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำารายการทางการค้าทีก่ระทำาเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอื 

        ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ 

        หรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท 

        หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20  

        ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของ 

        รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เก่ียวโยงกันโดย 

        อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง 

        ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

      5  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

        บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 

        บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการม ี

        ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

      6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

        ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจ 

        ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ 

        ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

      7  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ 

        เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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      8  ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

        ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือ 

        ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ 

        เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

      9  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

    2) วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

      ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นอัตราจำานวนหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที ่

      จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งใน 

      ปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น 

      เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

      นอกจากน้ี เพื่อความโปร่งใส่และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพ่ือให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการ 

      พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือ 

      ผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดหลักการจำากัดจำานวนปี ในวาระการ 

      ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน

      นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

      1  ตาย

      2  ลาออก

      3  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

      4  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง  

        และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

      5  ศาลมีคำาสั่งให้ออก

      การถ่วงดุลอำานาจ
      บริษัทกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคน 

      เดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละตำาแหน่งมีความชัดเจนในหน้าท่ีและสามารถแสดงความเห็นอย่าง 

      เป็นอิสระ อันทำาให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจ และความโปร่งใสของการดำาเนินงานภายในอย่างเหมาะสม

      ประธานกรรมการ
      ประธานกรรมการบริษทัต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ประธานกรรมการบรษัิท 

      เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

      การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้ควบคุมการประชุมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำา 

      สอดส่องดูแล รวมทั้งให้เกิดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัท 

      ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

      การสรรหากรรมการ
      การสรรหากรรมการนั้น บริษัทให้ความสำาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการทำางานที่ดี และม ี

      ภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง 

      เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ 

      องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให ้

      แก่ผู้ถือหุ้น
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      ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะทำาหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบคุคล 

      ที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

      ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราช 

      บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็น 

      กรรมการอสิระ ต้องมีคุณสมบตัขิองกรรมการอิสระ ซึง่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

      ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง 

      การพจิารณาถงึความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำางานด้วย ซึง่ข้อบงัคับของบรษิทักำาหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเลอืก 

      ตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

      (1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

      (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ 

         แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

      (3)  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะ 

         พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที ่

         จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5.2)  โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

    คณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้กรรมการจำานวนหนึง่จากคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ 

    ทำาหน้าทีพ่เิศษในการศกึษาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ปัจจบุนับรษิทัมคีณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

    และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการ 

    ทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

    5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการ 

        อิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

        1  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

          บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้บริษัท 

        2  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

        3  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมการตรวจสอบ 

          อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ 

          การเงินได้

        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ 

        ทัง้หมดทำาการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผูอ้ำานวยการสำานกัตรวจสอบภายในเป็น 

        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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        คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี สำาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น 

        ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่ง 

        ตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม 

        วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี 

        จำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที ่

        เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

    5.2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอย่างน้อย  

        4 ท่าน ประกอบด้วย 

        1  กรรมการบรษัิทจำานวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารอย่างน้อย 1 ท่าน 

        2  ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 1 ท่าน 

        3  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการบริษัท 

        ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี  

        (ปีปฏิทิน) นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เม่ือพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้  

        หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารแต่มิได้เป็นกรรมการ 

        บริษัทด้วย 

    5.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

        คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 

        ไม่ตำา่กว่า 3 คน โดยมีสมาชกิท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

        ค่าตอบแทน และให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนขึน้เป็น 

        ประธานคนหนึ่ง

        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

        บริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

    5.2.4  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

        คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยคัดเลอืกจาก 

        กรรมการของบริษัท และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

        ที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ 

        กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  

        โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

    5.2.5  คณะกรรมการบริหาร

        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ 

        บรษิทัทีส่ามารถบรหิารงานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบริหารของบรษิทั และสามารถกำาหนด 

        นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท 

        ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
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5.3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    ในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ 

    กรรมการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารทบทวนอย่างสมำา่เสมอ (บทบาท หน้าที่  

    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ)

5.4)  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

    บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

    1)  คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุม 

      พิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมา 

      ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องม ี

      กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จำานวนกรรมการทั้งหมด

    2)  มีการกำาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการ 

      ประชมุคณะกรรมการและจะต้องมีการกำาหนดวาระให้ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัมหีน้าทีด่แูลให้กรรมการได้รบัเอกสารการ 

      ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 5 วันทำาการ สำาหรับการศึกษา และพิจารณาเร่ืองเพ่ือการให ้

      ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

    3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกคร้ัง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 

      สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที ่

      เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

    4)  ประธานกรรมการมีหน้าทีจ่ดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพือ่การอภปิราย และเพยีงพอสำาหรบั 

      คณะกรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็สำาคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ก่อนสรปุความ 

      เห็นที่ได้จากที่ประชุม

    5)  คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นเพื่ออภิปรายปัญหา 

      ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึง 

      ผลการประชุมด้วย 

    6)  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ 

      กรรมการเพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีดต่างๆ เพิม่เตมิในฐานะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และเพือ่มโีอกาสทำาความรูจ้กัผูบ้รหิาร 

      ระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

    7)  ในการพจิารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งทีพ่จิารณาจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและต้องไม่อยูใ่นท่ีประชมุ 

      ในวาระดังกล่าวๆ 

    8)  การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก 

      คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้



134

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

5.5)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และการ 

    ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบบประเมนิผลจะมคีวามสอดคล้องกบัหลกั 

    การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลประเมินที ่

    ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัต ิ

    หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

    และเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป  

    ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จำานวน 6 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงาน 

    ประจำาปี โดยแบ่งเป็น 

    1)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

    2)  แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 

    3)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

    4)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความเสี่ยง

    5)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    6)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความกำากับดูแลกิจการที่ดี

    กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

    กระบวนการในการประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ในทกุสิน้ปีส่วนงานเลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิผลการ 

    ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจำาปี ซึ่งภายหลังจากท่ีคณะกรรมการแต่ละคน 

    ประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานกลบัมายงัส่วนงานเลขานกุารบรษิทั และเลขานกุารชดุย่อย  

    เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะทุกรอบปี  

    เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดังนี้:-

 มากกว่าร้อยละ 90 ดีเยี่ยม 

 มากกว่าร้อยละ 80  ดีมาก 

 มากกว่าร้อยละ 70  ดี 

 มากกว่าร้อยละ 60  พอใช้ 

 ตำ่ากว่า ร้อยละ 60  ควรปรับปรุง 

 ระดับคะแนน ระดับ
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    โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละคณะมีดังนี้ :-

    1)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ 

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

        2      บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

        3      การประชุมคณะกรรมการ 

        4      การทำาหน้าที่กรรมการ 

        5      ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

        6      การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

      สรุปผลการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพรวม 6 หมวด มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก เท่ากบั 

      ร้อยละ 87.47 สรุปได้ว่า คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท หมวดที่ได ้

      รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการผู้จัดการใหญ ่

      สามารถขอคำาแนะนำาจากกรรมการได้เมื่อจำาเป็น และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวด 6 การพัฒนาตนเองของ 

      กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการได้กำาหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การ 

      ทำาหน้าที่ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำาเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

    2)  แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 8 หมวด คือ 

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ 

        2      การกำาหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 

        3      การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

        4      การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

        5      การติดตามรายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน 

        6      การประชุมคณะกรรมการ 

        7      กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

        8      การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

      สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 8 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ  

      88.69 หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวด 4 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หัวข้อที่ได้รับคะแนน 

      มากที่สุดคือ ในการพิจารณาตัดสินใจของกรรมการได้คำานึงถึงการมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่อาจขัดกันแล้วทุกครั้ง เช่น  

      กรรมการทีมี่ส่วนได้เสยีไม่อยู่ในท่ีประชมุในระหว่างพิจารณาและลงมติ เป็นต้น หมวดทีไ่ด้รบัคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ หมวด 7 

      กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หัวข้อท่ีได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ กระบวนการจัดการเก่ียวกับการสืบทอด 

      ตำาแหน่งในระดับจัดการของบริษัทมีความเหมาะสม

    3)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

        2      การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

        3      กฎบัตรและการประชุม
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      โดยในหมวดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ แบบประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ 

      1  การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

      2  การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน และมีระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

        ตรวจสอบภายใน 

      3  การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

      4  การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน 

      5  การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 

        ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

      6  การจัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท 

      สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับ 

      ร้อยละ 92.50 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิในการสอบทานการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง  

      ต้องดำาเนินการประสานงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการจัดระบบการควบคุม 

      ภายในให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงรายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงิน 

      ต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำาหนด และในปี 2559 คณะ 

      กรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    4)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ (ประเมินทั้งคณะ) ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแบบประเมิน 

      ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด คือ

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แต่ละคณะ)

        2      การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

        3      กฎบัตรและการประชุม

      สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

      •  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบัร้อยละ 93.40 จากผลการประเมนิ คณะกรรมการ 

        บรกิารความเสีย่งมีข้อเสนอแนะว่า ฝ่ายจดัการควรปรบัปรงุมาตรการและแผนปฏบิติังานเพือ่จดัการความเส่ียงให้สอดคล้อง 

        กับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

        ทกุประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร ซึง่รวมถงึความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การดำาเนนิงาน การรายงาน   

        การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก เท่ากบัร้อยละ 84.84 จากผลการประเมนิ 

        สรุปได้ว่า ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำาเนินการทบทวนแนวทางการทำางานโดยการจัด 

        ทำาแผนพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ และผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับธุรกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

        ของกรรมการและผู้บรหิาร รวมถงึการทบทวนแผนการสบืทอดงานของกรรมการผูจ้ดัการหรอืผู้บรหิารระดบัสงูเพือ่ให้การ 

        บริหารงานสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

      •  คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่มีีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบัร้อยละ 91.86 โดยคณะกรรมกำากบัดแูลกจิการ 

        ทีด่ ีได้มกีารทบทวนนโยบายกำากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้ความสำาคัญและยดึมัน่ในการปฎบิตัติามหลกัการ 

        กำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard  

        นำาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
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รายงานประจ�าปี 2559

    การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัด 

    ทำาตามเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ ความคืบหน้าของแผน 

    กลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน และความพัฒนาตนเอง  โดยผลการประเมินดังกล่าวจะนำาไปพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน  

    โบนัสประจำาปี หรือสวัสดิการต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำาไปสู่แผนการพัฒนาองค์กรและพัฒนากรรมการผู้จัดการ 

    ใหญ่ในปีถัดไป

5.6)  ค่าตอบแทน

    คณะกรรมการกำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทางในการกำาหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    1)  ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน 

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

    2)  ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

    3)  ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

    4)  ค่าตอบแทนที่กำาหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำาเป็นและ สถานการณ์ของบริษัท 

      มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

    นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทัง้รูปแบบตัวเงิน และสวสัดกิาร 

    ต่างๆ ตามลักษณะของธุรกิจประเภทเดียวกัน สอดคล้องผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินในแต่ละปี เพื่อนำาเสนอให ้

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

5.7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

    คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิและอำานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วข้องในระบบ 

    การกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เป็นต้น เพือ่ให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง 

    ต่อเนือ่ง และในกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

    ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก ่

    กรรมการใหม่

    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับตำาแหน่งบริหารระดับสูง อันได้แก่ ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีทุกสายงาน ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ท่ีม ี

    ความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มี 

    ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมที่จะดำารงตำาแหน่งบริหาร 

    ระดับสูง จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้สำาหรับรองรับตำาแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งตำาแหน่ง หรือ เตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจาก 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

    ภายนอกถ้าจำาเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูคั้ดเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามพร้อมเพียง 

    คนเดยีว ให้เป็นผูส้บืทอดตำาแหน่งบรหิารระดบัสงูทันททีีม่ตีำาแหน่งว่าง และนำาเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้งาน 

    ในความรับผิดชอบของตำาแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถนำาพาบริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้

    ในปี 2559 บริษัทคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจบ้าน 

    จัดสรร และดร.จอร์น เลสลี่ มิลล่าร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนากลยุทธ์ โดยให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการปฐมนิเทศ แนะนำา 

    ธุรกจิบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธรุกจิ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการเปิดเผยข้อมลู ลกัษณะการดำาเนนิ 

    ธุรกิจ 

    ด้านการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทในปี 2559 บริษัทได้นำาผู้บริหารกว่า 10 ราย ไปศึกษาและดูงานใน Silicon Valley ประเทศ 

    สหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นศนูย์กลางนวตักรรมและการพฒันาไฮเทคชัน้นำา แหล่งธรุกจิไฮเทคทัง้หมดของสหรฐัอเมรกิา เพือ่ส่งเสรมิและ 

    สนบัสนนุให้ผูบ้รหิาร เพิม่ประสบการณ์และการเรยีนรู ้รวมถงึการมคีวามคดิสร้างสรรนำาเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในงานมากยิง่ขึน้ 

    แผนสืบทอดตำาแหน่ง

    บริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเมื่อตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานเจ้าหน้าที่ประจำาสายงานหรือเทียบเท่า ว่าง 

    ลงหรอืผูอ้ยู่ในตำาแหน่งดงักล่าวไม่สามารถปฏบัิตหิน้าทีใ่นตำาแหน่งได้  โดยให้คำานงึถงึงานในความรบัผดิชอบของตำาแหน่งดงักล่าว 

    มคีวามต่อเนือ่งและสามารถนำาพาบรษัิทไปสูค่วามเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้  จงึกำาหนดให้ผูบ้รหิารระดบัใกล้เคยีงกนัหรอืระดบัรองเป็น 

    ผู้รักษาการในตำาแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้ง ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

    ตอบแทนกำาหนดไว้ดงันี ้สรรหาบคุลากรภายในองค์กรทีม่ศีกัยภาพสงู ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมในด้านคุณวุฒ ิคอื มคีวามรูแ้ละ 

    ประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานทีด่เีลศิสงูกว่าความคาดหวงัขององค์กร มทีศันคติและพฤติกรรมทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร  

    รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่พร้อมจะดำารงตำาแหน่งที่ว่างลง จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คนเพ่ือรองรับตำาแหน่งที่ว่างลงหนึ่ง 

    ตำาแหน่ง หรือเตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจำาเป็น โดยตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงคนเดียวเพ่ือนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำาหรับ 

    ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ประจำาสายงานหรือเทียบเท่า กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสม

5.8 )  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

    คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ความเสีย่งขององค์กรใน 

    ภาพรวม ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร  ความเสีย่งด้านโครงการ  

    และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัด 

    ให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ 

    และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำาหนดลำาดับขั้นของอำานาจ 

    อนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

    ลายลกัษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ทำาหน้าทีต่รวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบยีบ 

    ที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

5.9 )  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

    คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถงึความสำาคัญของการกำากับดแูลกจิการทีด่แีละเพ่ือความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ 

    ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2559

    1  ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น 

      ไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

      ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง 

      พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

    2  บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ 

      ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำาและนำาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

      ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให ้

      จดัทำาและนำาส่งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปล่ียนแปลง 

      การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

    3  บริษัทกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย 

      ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 

      หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะ 

      การเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร  

      รวมถงึผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า งดการซือ้ขายหลกั 

      ทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควร 

      รอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระสำาคญั 

      นั้นต่อบุคคลอื่น

      บริษัทกำาหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื  

      ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำาและ 

      ความร้ายแรงของความผิดนั้น 

5.10) รายงานประจำาปี

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน 

    ประจำาปี การจัดทำารายงานทางการเงนิเป็นการจดัทำาตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม 
    และถือปฏิบัติสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา รวมทั้งกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ 

    ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ 

    รายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

    นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำาและเผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณของผู้บริหารและ 

    พนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” และ ”การกำากับดูแลกิจการที่ดี” และไว้บนระบบ Intranet  
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

1   การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

   1.1  บริษัทกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน 

      ทุกระดับ และกำาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบ 

      เทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 

   1.2  บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและม ี

      การกำาหนดอำานาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำาดับขั้น ทำาให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม 

      สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ 

   1.3  บริษัทกำาหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจัด 

      อบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารกำาหนดให้มีระเบียบปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ 

      ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

   1.4  บริษทักำาหนดนโยบายให้บรษิทัเป็นส่วนหน่ึงท่ีเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรปัชัน่ (Anti-Corruption) และ 

      ฝ่ายบริหารดำาเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อกำาหนด และแนวทางปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ใน 

      การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีแผนงานนำาไปปฏิบัติ ในกลุ่มบริษัท อนันดา

   1.5  บริษทักำาหนดนโยบายและวธิบีริหารทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การฝึกอบรม การเลือ่นตำาแหน่ง  

      การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้

      มีศักยภาพสอดคล้องกับความจำาเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงานในอนาคต

   1.6  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการ 

      ฝึกอบรม โดยบริษัทกำาหนดการสำารวจความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละตำาแหน่งงาน และมีการจัด 

      ทำาแผนการฝึกอบรมประจำาปี พร้อมกับจัดทำารายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมตามแผน

   1.7  บริษัทสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่ง (succession plan) ที่สำาคัญไว้ระหว่างปี 2559-2561

2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

   2.1  โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการฝ่ายบริหาร  

      กำาหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ง และโครงสร้างการบรหิารความเส่ียง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน 

      การบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการกำากับดูแลติดตามและสอบ 

      ทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ และ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงดำาเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง  

      และการพิจารณาโครงการลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ เฉพาะโครงการ 

      ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจคอนโดมิเนียมและธุรกิจบ้านจัดสรรของบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงกำาหนดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

      รับทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ
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   2.2  บริษัทดำาเนนิโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ เพือ่นำาไปปฏบิตัใินปี 2560 และคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำาเนินการเพื่อป้องกันหรือ 

      แก้ไขการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง

3   การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

   3.1  บริษัทกำาหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอำานาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

      รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการ 

      จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

   3.2  บริษัทกำาหนดให้มีนโยบาย คู่มืออำานาจดำาเนินการ (Table of Authority) ตามแต่ละลำาดับขั้น ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัต ิ

      งานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท และเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

      รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร 

   3.3  บริษัทกำาหนดมาตรการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความ 

      ซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ ดังนี้ 

      1)  บริษัทปรับปรุงคู่มืออำานาจดำาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจยิ่งขึ้น

      2)  บริษัทมีระบบ Customer Relationship Management and Real Estate Management (CRM-RE), Systems  

        Applications and Products in Data Processing (SAP), Human Resource Management System (HRMS),Building  

        Information Modelling (BIM)  และโปรแกรม Qlik Sense (BI Report) พร้อมการกำาหนดสิทธิการเข้าถึง โดยแบ่งแยก 

        หน้าที่ความรับผิดชอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน 

      3)  บริษัทจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น Design Standard (DS) & Key Quality Item (KQI) ในโครงการ ATQPM เพื่อ 

        พัฒนาคุณภาพการก่อสร้าง และคู่มือปฏิบัติงาน (Operating Manual) ของทุกส่วนงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

        ร่วมกัน

      4)  บริษัทกำาหนดนโยบายพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกับ ผู้รับเหมา ผู้ขาย และผู้ให้บริการในหว่งโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

        เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

      5)  บริษัทนำาระบบลีน (LEAN System) เข้ามาพัฒนา เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

   3.4  บริษัทจัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำาคัญออกจากกันชัดเจนเช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผล 

      ข้อมูล การดแูลรักษาทรัพย์สนิ เพือ่ให้สามารถสอบทานรายการซึง่กนัและกนัได้ตามหลกัการของการตรวจสอบและถ่วงดลุการ 

      ใช้อำานาจ (Check and Balance) 

   3.5  บริษัทกำาหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทั้งระดับบริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยจัดทำากระบวนการท้ังหมด  

      (Business Process) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำาหนดให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทั้งแบบไม่ใช้เครื่อง 

      คอมพิวเตอร์ (Manual) และ แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated) ดังนี้ การจัดทำาทะเบียนคุม การตรวจสอบเอกสาร 

      ประกอบการปฏิบัติงาน การกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ และการควบคุมงบประมาณในระบบ Systems  

      Applications and Products in Data Processing (SAP)

   3.6  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกนัและทีเ่กีย่วโยงให้ปฏบิติัตามหลักเกณฑ์ทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

      และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการ 

      ตดิตามและสอบทานรายการระหว่างกนัซ่ึงหน่วยงานบญัชรีบัผดิชอบในการทำารายงานรายการทีเ่กีย่วโยง และรายงานต่อคณะ 

      กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
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   3.7  บริษทักำาหนดดชันวีดัผลการปฏบัิตงิาน (KPIs) เป็นเครือ่งมอืในการวางแผนและควบคมุตดิตามการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทกุ 

      ระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด

4   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

   บรษิทัจัดระบบสารสนเทศให้มข้ีอมลูสำาคญัเพียงพอต่อการปฏบิตังิานอย่างมปีระสิทธภิาพ และเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ 

   ข้อมูลให้กับพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

   4.1  บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Facebook at Work, Jabber, We Present และจัด Town Hall  

      ทำาให้พนกังานทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัเป้าหมายองค์กร นโยบาย ระเบยีบ/คำาสัง่ของบรษิทั เพือ่นำาไปปฏบิตั ิ

      งาน และทำาให้ผู้บรหิารตดิตามผลการขายของโครงการลงทุนต่างๆ เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายประจำาวนั และจัดให้มกีารรายงาน 

      การขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบประจำาเดือน

   4.2  บริษทัมรีะบบสารสนเทศ จากโปรแกรม CRM-RE (CRM and Real Estate Management System) โปรแกรม SAP (Systems,  

      Applications and Products in Data Processing) มาใช้กับบริษัท และบริษัทใช้โปรแกรม Qlik Sense เพื่อจัดการและนำา 

      เสนอข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร                                                 

   4.3  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจัดประชุมคณะจัดการ (Management Committee Meeting) 

      คณะผู้บริหารประจำาสัปดาห์ (Management Weekly Meeting) รวมถึงการประชุมฝ่ายบัญชีและการเงินประจำาสัปดาห์  

      (Accounting/Finance Weekly Meeting) เพื่อนำานโยบายไปปฏิบัติ กำากับควบคุม ติดตาม ความก้าวหน้าของงาน แก้ไข 

      ปัญหา (ถ้ามี) ทำาให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ และในปี 2559 คณะกรรมการ 

      บริหารจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมเติมเพื่อช่วยกล่ันกรองการปฏิบัติงาน เช่น คณะอนุกรรมการกล่ันกรองความเส่ียงใน 

      การทำานิติกรรมและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Sub-Risk Committee) และ 

      คณะอนุกรรมการกำาหนดราคาขาย เป็นต้น                                                                    

   4.4  บรษิทัจดัเกบ็เอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำารายงานการเงนิ การบันทกึบญัชี และเอกสารสำาคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่              

   4.5  บริษทักำาหนดระเบยีบการปฏบิตังิานในการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ (whistle-blower hotline)  

      โดยบรษิทัได้ส่ือสารให้พนกังานทุกคนทราบว่า กรณพีบเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติภายในบรษิทัขอให้แจ้งไปยงัประธาน 

      คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน โดยตรงผ่านช่องทำางาน  

      Intranet ที่ส่ง Email ได้โดยตรงหรือโทรศัพท์                                                             

   4.6  การจดัการประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ คณะกรรมการจะได้รบัหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุทีม่ข้ีอมลู 

      ที่จำาเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูล 

      อ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ

   4.7  คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร  เพื่อทบทวนการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐานการ 

      บัญชีที่รับรองทั่วไป 

   4.8  บริษทัเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิทัมช่ีองทำางานการสือ่สารทีเ่หมาะสม  

      ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th และ Call  

      Center 02-3162222 ซึ่งเป็นสายด่วนบริการข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

      นักลงทุน สามารถรับข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
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5   ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

   5.1  บริษัทกำาหนดเป้าหมายปี 2559 ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการกำาหนด 

      ตวัชีว้ดั (KPIs) และกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจดัประชมุคณะผูบ้ริหารประจำาสปัดาห์ (Management  

      Weekly Meeting) ฝ่ายบัญชีและการเงินประจำาสัปดาห์ (Accounting/Finance Weekly Meeting) และคณะจัดการ  

      (Management Committee Meeting ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 

   5.2  บริษทัมีการตรวจตดิตามจากภายนอกโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ประจำาปี 2559 บรษิทัคดัเลอืก บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั  

      ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ทำาหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการ 

      เงนิของบริษัท และสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด้านบญัชแีละการเงนิ เพือ่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

   5.3  บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดยสำานักตรวจสอบภายใน  

      ดำาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถโดยมีหัวหน้าสำานักงานที่ได้รับ 

      พิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายใน 

      ประจำาปี 2559 และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบและ 

      รายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทั้งนี้รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ 

      กรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ ซึง่ผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในทีผ่่านมาไม่พบว่ามข้ีอบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคญั 

      ต่อระบบการควบคุมภายใน 

   5.4  บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2559 โดยใช้แบบประเมินท่ีจัดทำาขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำากับ 

      หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในปี 2559 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ ์

  ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

  1  บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำากัด
    เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา 
    น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา  
    น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 
    บริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84 
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย
 

  2  นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
    เป็นกรรมการผู้มอีำานาจลงนามและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิท

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
เกิดจากบริษัททดรองจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน
ของลูกบ้านในโครงการที่ดำาเนิน

งานโดย บริษัท กรีนวัลเล่ 
พรอพเพอร์ตี้ส์ จำากัด

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

รายได้จากการขายคอนโด

2,146,195.07

-

15,043,133.00

2,146,195.07

1,020,000.00

-

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิข้ึนในปี 2547 ระหว่างบรษิทักบับรษิทั กรนีวลัเล่ 
พรอพเพอร์ตีส์้ จำากดั ทีก่รรมการของบรษิทัเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิทั กรนีวลัเล่ พรอพ
เพอร์ตีส์้ จำากดั รายการดงักล่าวเป็นค่าซ่อมแซมบ้านของลกูบ้านในโครงการของบรษิทั 
กรนีวัลเล่ พรอพเพอร์ตีส์้ จำากดั ซึง่เป็นรายการให้หรอืรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำาชับให้บริษัทระมัดระวังในเร่ืองดังกล่าวไม่ให้มี
การดำาเนนิการดงักล่าวอกี บรษิทัดำาเนนิการเรยีกเกบ็ตามทีบ่รษิทัได้จ่ายจรงิ และตัง้สำารอง 
ไว้เต็มจำานวนและมีการยื่นคำาร้องขอรับชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 

ในปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่ง
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นเงินรับ
ล่วงหน้า การขายอาคารชุดจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันเป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้า
ทั่วไป ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่ง
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายได้
จากการขายอาคารชดุจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็นรายได้จากการขายอาคารชดุที่
เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 58ณ 31 ธ.ค. 59
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รายงานประจ�าปี 2559

  3  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
    เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัท

  4  บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์  จำากัด
    เป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้โดยถอืหุ้นโดย น.ส.ณฐัวภิา เรอืงกฤตยา   
    น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  น.ส.เข็มทอง เรืองกฤตยา  
    นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา   
    และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น 
    ใหญ่ในบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 99.5

  5  บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่  จำากัด
    เป็นบริษัทที่ถือหุ ้นโดยน.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ ่
    ในบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 85

  6  บริษัท ทัสคัน ฮิลล์ จำากัด
    เป็นบริษัทที่ถือหุ ้นโดย น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 
    นายชานนท์ เรืองกฤตยา น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา  
    นายณฐัดนยั เรอืงกฤตยา  น.ส.พชัราวลยั เรอืงกฤตยา  
    ซ่ึงเป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัถอืหุน้รวมกนัร้อยละ 10 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

217,100.00
   

1,468,076.22
   

9,424,444.09

27,600.00

27,600.00

115,100.00

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับนายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ ซึ่ง
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า การขาย
อาคารชดุจากบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นราคาทีข่ายให้กบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำากัด ที่ผู้
ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัท คลอเส็ท 
ดีไซน์ จำากัด รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับของขวัญที่รวมค่าออกแบบ
เพื่อแจกคู่ค้าของกิจการในเทศกาลปีใหม่เป็นราคาท่ีซื้อขายกับร้านค้าทั่วไป ซึ่ง
เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จำากัด ที่ผู้ถือ
หุน้และกรรมการของบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการในบริษทั คลอเสท็ คาเฟ่ 
จำากัด รายการดังกล่าวเป็นค่าอาหารกลางวันที่เป็นสวัสดิการของบริษัทให้กับ
พนักงานทุกคน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติของกิจการ และมีความจำาเป็นต้องเข้าทำารายการดังกล่าวตา
มโนยบายสวสัดกิารของกจิการ ซึง่ได้จดัให้พนกังานทกุคนโดยไม่เลอืกปฎบิตั ิ และ
ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลจากการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั ทสัคนั ฮลิล์ จำากดั ทีก่รรมการ
ของบริษัทเป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท ทัสคัน ฮิลล์ จำากัด รายการดังกล่าว
เป็นรายการรบัรองคูค้่าของกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายทีใ่ห้บรกิารกับลกูค้าทัว่ไป ซึง่
เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั ทสัคนั ฮลิล์ จำากดั ทีก่รรมการ
ของบริษัทเป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท ทัสคัน ฮิลล์ จำากัด รายการดังกล่าว
เป็นรายการค้างจ่ายค่ารับรองคู่ค้าของกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายทีใ่ห้บริการกับลูกค้า
ทั่วไป ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 58ณ 31 ธ.ค. 59
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  7  บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำากัด
    เป็นบริษทัถอืหุ้นโดย นายชนฏั เรอืงกฤตยา น.ส.ณฐัวภิา   
    เรืองกฤตยา  นายชานนท์ เรืองกฤตยา  น.ส.มลลิกา  
    เรอืงกฤตยา นายณฐัดนยั เรอืงกฤตยา และน.ส.พชัราวลยั  
    เรืองกฤตยา ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทถือหุ้น 
    รวมกันร้อยละ 45

  8  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยะล 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เงินมัดจำา

82,250.01

82,250.01

6,462,478.13

237,983.00

406,488.00

-

-

8,083,060.88

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ 
จำากัด ทีก่รรมการของบรษิทัเป็นญาตสินิทของกรรมการในบรษิทั ทอสกานา วลัเล่ 
คันทรีคลับ จำากัด รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรองคู่ค้าของกิจการและเป็นค่า
ใช้จ่ายที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ 
จำากัด ทีก่รรมการของบรษิทัเป็นญาตสินิทของกรรมการในบรษิทั ทอสกานา วลัเล่ 
คันทรีคลับ จำากัด รายการดังกล่าวเป็นรายการค้างจ่ายค่ารับรองคู่ค้าของกิจการ
และเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากดั 
ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นลกูหนีก้ารค้าทีเ่กดิจากรายการค้างชำาระ
ค่าบรหิารโครงการและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสัญญา ซึง่เป็นรายการธรุกจิ
ปกติของบริษัท 

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากดั 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหน้ีอื่นที่เกิดจากการทดรองจ่ายค่า
ธรรมเนียมเครื่องรูดบัตรแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัดและเป็นค่า
ธรรมเนียมของธนาคารที่เรียกเก็บ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากดั 
ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นเงนิมดัจำาการเช่าพืน้ทีส่ำาหรบัทำาโครงการ
ห้องสมุด TCDC คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจำาเป็นต้อง
เข้าทำารายการดงักล่าว เพราะเป็นการสนับสนุนให้จดัทำาโครงการแหล่งเรียนรู้ร่วม
กบัหน่วยงานเอกชน ของสำานกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลตามความเห็นของผู้
ประเมินอิสระ รายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายได้ที่ไม่ได้เรียกชำาระ

เจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

-

175,335.76

18,582,983.89

54,158,671.72

47,270,155.38

22,920,657.27

2,800,969.18

-

-

153,318,592.03

-

17,289,000.00

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากัด 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าบริหารโครงการ ที่ยังเรียก
เก็บชำาระไม่ครบและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากัด 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจากการขาย
อาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด ที่ต้องชำาระคืนตามจำานวน
เงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากัด 
ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัเงนิล่วงหน้าค่าบรหิารโครงการ
ที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตามเง่ือนไขที่
กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากัด 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการ
ตามอตัราความสำาเรจ็ของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึรายได้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี  จำากัด 
ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าทีบ่รษิทัให้บรกิารขาย
โครงการให้แก่กิจการร่วมค้าและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากัด 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ยมืระยะ
ยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขที่กำาหนดในสัญญาเงิน
ให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

เงินปันผล

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเช่า

254,999,944.44

-

-

437,652.12

-

288,150,000.00

30,865,339.73

-

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษัิท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย  จำากดั 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุน
ในกิจการร่วมค้าเป็นไปตามสัดส่วนเงินลงทุนที่กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากดั 
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นเงินให้กู้ยมืระยะยาวทีก่ำาหนดในสญัญา
ร่วมทนุและคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อกำาหนดในสญัญาร่วม
ทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากดั 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษิทัเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดใน
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี จำากดั 
ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นค่าเช่าพืน้ทีส่ำาหรบัทำาโครงการห้องสมดุ 
TCDC คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจำาเป็นต้องเข้าทำา
รายการดังกล่าว เพราะเป็นการสนับสนุนให้จัดทำาโครงการแหล่งเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน ของสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลตามความเห็นของผู้
ประเมินอิสระ รายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  9  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และ 
    มีกรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

186,264,712.55

60,647,929.20

-

16,876,109.59

280,500,000.00

34,955,260.27

161,075,929.20

81,918,503.15

781,322.50

14,382,000.00

280,500,000.00

18,079,150.65

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัเงนิล่วงหน้าค่าบรหิาร
โครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหาร
โครงการตามอัตราความสำาเรจ็ของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึรายได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้
บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้
ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดใน
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำาหนดใน
สัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อกำาหนดใน
สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักับบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก 
จำากัด ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษัิทเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนด
ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  10 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายได้จากการบริหารโครงการ

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

69,863,302.67

16,188,657.53

280,500,000.00

31,429,972.60

85,383,465.54

51,613,633.27

13,770,000.00

229,500,000.00

15,241,315.07

94,743,071.41

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ราชเทวี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการตามอัตราความสำาเร็จ
ของงานทีท่ำาเสร็จ รายได้ดงักล่าวบนัทกึรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสญัญา ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกตขิองบรษิทั

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ราชเทวี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ราชเทวี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่
กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อ
กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ราชเทวี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าที่ค้างชำาระกับบริษัทเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทาง 
การเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ราชเทวี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินล่วงหน้า
ค่าบรหิารโครงการทีส่ทุธจิากการรบัรูร้ายได้เป็นรายการทีค่งเหลอืจากการเรียกเกบ็
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  11 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และ 
    มีกรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

 
ดอกเบี้ยรับ

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

502,017.25

86,855,340.39

11,382,280.00

-

23,608,109.59

408,000,000.00

1,586,568.48

129,659,726.81

99,579,314.89

24,286,602.74

12,005,260.27

204,000,000.00

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สามย่าน จำากัด ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นลกูหน้ีการค้าทีเ่กิดจาก
รายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สามย่าน จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได ้
ค่าบริหารโครงการตามอัตราความสำาเร็จของงานที่ทำาเสร็จรายได้ดังกล่าวบันทึก
รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สามย่าน จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่
บรษิทัให้บรกิารขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  
สามย่าน จำากัด ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้จากการให้บรกิาร
จัดหาที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  
สามย่าน จำากัด ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  
สามย่าน จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่
กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อ
กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สามย่าน 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษิทัเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนด
ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี สามย่าน 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัเงนิล่วงหน้าค่าบรหิาร
โครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

35,613,369.86

230,470,302.46

12,005,260.27

192,842,621.71

   12 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด

    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และ 

    มกีรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกนั คอื นายชานนท์  

    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 

    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิด

จากรายการค้างชำาระค่าบรหิารโครงการ และเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนดใน

สัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้อื่นที่เกิดจาก

การทดรองจ่ายค่าธรรมเนยีมเครือ่งรดูบัตรแทนบรษิทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียกเก็บ ซึ่งเป็นรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าบริหาร

โครงการ ทีย่งัเรยีกเกบ็ชำาระไม่ครบและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสญัญา 

ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

รายได้ที่ไม่ได้เรียกชำาระ

1,464,244.07

29,967.42

-

14,301,227.39

21,315.02

2,201,770.25

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหาร

โครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

1,286,600.00

44,497,846.38

5,466,917.75

-

8,517,698.63

826,200.00

  

84,585,280.55

19,560,674.71

14,222,420.40

3,025,000.14

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับ

ล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม 

จำากัดที่ต้องชำาระคืนตามจำานวนเงินที่ได้รับ ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้

ค่าบริหารโครงการตามอัตราความสำาเร็จของงานที่ทำาเสร็จรายได้ดังกล่าว

บนัทกึรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นไปตามเงือ่นไขที่

กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชดิลม จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่

บริษัทให้บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้

บรกิารจดัหาทีด่นิโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั ซึง่เป็นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตาม

สญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าเป็นอตัราทีเ่หมาะสมตามเงือ่นไข

ทีก่ำาหนดในสญัญาเงนิให้กูย้มืระยะยาว ซึง่เป็นรายการช่วยเหลอืทางการเงิน

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชดิลม จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นเงนิให้กูย้มืระยะยาว

ทีก่ำาหนดในสญัญาร่วมทนุและคดิดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ

ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีให้แก่กิจการร่วมค้าท่ีค้างชำาระกับบริษัทเป็น

ไปตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วย

เหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

ชิดลม จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินล่วง

หน้าค่าบริหารโครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจาก

การเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 

ดอกเบี้ยค้างรับ

 

เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

153,000,000.00

10,881,863.01

38,085,745.27

102,000,000.00

2,364,164.38

-

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายงานประจ�าปี 2559

  13 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

1,922,618.03

3,548.30

287,200.00

85,485,889.97

25,319,844.71

-

2,838,537.95

31,284.86

490,826.49

82,591,076.23

23,772,235.94

25,832,771.40

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักบับริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากรายการ
ค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กำาหนดในสัญญา ซ่ึงเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักบับริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้อ่ืนท่ีเกิดจากการทดรอง
จ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตรแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด 
และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียกเก็บ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักบับริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจาก
การขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัดเป็นรายการ
ที่ต้องชำาระคืนตามจำานวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักบับริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหาร
โครงการตามอัตราความสำาเรจ็ของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึรายได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักบับริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้
บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักบับริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหา
ที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้
ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเง่ือนไขที่กำาหนดใน
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำาหนดใน
สัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อกำาหนดใน
สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษิทัเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนด
ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางนา 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัเงนิล่วงหน้าค่าบรหิาร
โครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

11,104,027.40

216,750,000.00

11,298,945.20

73,037,543.52

1,006,314.79

12,750,000.00

194,917.80

21,771,920.51

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  14 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด 
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

 
เจ้าหนี้อื่น

 
รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

 

230,991.60

30,826.48

1,906,200.00

110,009,652.36

27,922,223.88

43,556,153.22

253,262.96

4,697,101.79

65,873,610.07

40,706,685.25

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิด
จากรายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้อื่นที่เกิดจาก
การทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตรแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียกเก็บ ซึ่งเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วง
หน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด
เป็นรายการที่ต้องชำาระคืนตามจำานวนเงินท่ีได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทร ีจำากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่า
บริหารโครงการตามอตัราความสำาเร็จของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึราย
ได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่
บรษิทัให้บรกิารขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้
บรกิารจดัหาทีด่นิโครงการ โดยเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนั ซึง่เป็นรายการธรุกจิ
ปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อ
กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทร ีจำากดั ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบ้ียรบัตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าที่ค้างชำาระกับบริษัทเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
ช่องนนทรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินล่วง
หน้าค่าบริหารโครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการ
เรียกเก็บตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

 
เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

-

13,983,780.86

255,000,000.00

16,125,780.86

109,693,242.51

8,871,452.34

2,142,000.00

178,500,000.00

2,142,000.00

39,696,651.78

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  15 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด
       เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ 
    เรืองกฤตยา  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

64,601.25

3,547.16

151,100.00

49,966,834.20

8,551,217.53

4,355,891.53

117,410.32

1,817,600.00

31,890,501.10

9,201,489.86

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดังกล่าวเป็นลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากรายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ 
และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
รายการดงักล่าวเป็นลูกหนีอ้ืน่ทีเ่กดิจากการทดรองจ่ายค่าธรรมเนยีมเครือ่งรดูบตัร
แทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารที่เรียกเก็บ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจาก
การขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัดเป็นรายการ
ที่ต้องชำาระคืนตามจำานวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหาร
โครงการตามอัตราความสำาเรจ็ของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึรายได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้
บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหา
ที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้
ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเง่ือนไขที่กำาหนดใน
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำาหนดใน
สัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อกำาหนดใน
สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษิทัเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนด
ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษัิทกบับรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชยี เตาปนู 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัเงนิล่วงหน้าค่าบรหิาร
โครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

-

9,423,123.30

178,500,000.00

9,968,054.80

51,867,147.42

11,835,616.82

544,931.50

25,500,000.00

544,931.50
  

7,638,119.58

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  16 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด
       เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
       กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
       เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ และ 
       น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

227,508.75

17,143.02

365,715.50

69,378,898.51

-

-

-

20,000.00

14,540,333.81

22,686,485.05

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากรายการ
ค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซ่ึงเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้อ่ืนท่ีเกิดจากการทดรอง
จ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตรแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด 
และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เรียกเก็บ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วงหน้าจาก
การขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด เป็นรายการ
ที่ต้องชำาระคืนตามจำานวนเงินที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่าบริหาร
โครงการตามอัตราความสำาเรจ็ของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึรายได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดในสัญญา ซึ่ง
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการจัดหา
ที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่บริษัทให้
บริการขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้
ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเง่ือนไขที่กำาหนดใน
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำาหนดใน
สัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อกำาหนดใน
สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษิทัเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนด
ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบริษทักับบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี ท่าพระ 
จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัเงนิล่วงหน้าค่าบรหิาร
โครงการที่สุทธิจากการรับรู้รายได้เป็นรายการที่คงเหลือจากการเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

15,522,654.00

10,110,575.34

267,750,000.00

10,695,328.76

65,445,367.68

-

584,753.43

38,250,000.00

584,753.42

8,944,666.19

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายงานประจ�าปี 2559

  17 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด
       เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ 
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

 
รายได้ค่าบริการอื่น

 
รายได้ค่านายหน้า

2,051,939.25

10,000,000.00

56,712,734.72

19,417,614.95

34,624,873.40

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจาก
รายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการค้างชำาระที่ต้อง
จ่ายคืนเงนิมดัจำาค่ารือ้ถอนทีด่นิ โครงการให้กับกจิการร่วมค้าทีเ่ป็นไปตามสญัญา
จะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่า
บริหารโครงการตามอตัราความสำาเร็จของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึราย
ได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบรุ ีจำากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้จากการให้บรกิาร
จัดหาที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่
บรษิทัให้บรกิารขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่
กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อ
กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าที่ค้างชำาระกับบริษัทเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
เพชรบุรี จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการท่ีสทุธจิากการรับรู้รายได้เป็นรายการทีค่งเหลอืจากการเรียกเก็บ
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

7,054,409.31

25,500,000.00

599,424.66

9,186,425.28

-

-

-

-

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายงานประจ�าปี 2559

  18 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ 
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

 
เจ้าหนี้อื่น

 
รายได้จากการบริหารโครงการ

 
รายได้ค่าบริการอื่น

 

8,924,503.53

23,170.36

336,307.52

80,234,238.25

44,673,260.75

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจาก
รายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการ
ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองรูดบัตรแทนบริษทั อนันดา เอม็เอฟ เอเชยี บางจาก 
จำากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารทีเ่รียกเก็บ ซึง่เป็นรายการสนับสนุนธรุกิจ
ปกติ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับล่วง
หน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด 
เป็นรายการที่ต้องชำาระคืนตามจำานวนเงินท่ีได้รับ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่า
บริหารโครงการตามอตัราความสำาเร็จของงานทีท่ำาเสรจ็รายได้ดงักล่าวบนัทกึราย
ได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้จากการให้บรกิาร
จัดหาที่ดินโครงการ โดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่
บรษิทัให้บรกิารขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่
กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อ
กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าที่ค้างชำาระกับบริษัทเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
บางจาก จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการท่ีสทุธจิากการรับรู้รายได้เป็นรายการทีค่งเหลอืจากการเรียกเก็บ
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายได้ค่านายหน้า

 
ดอกเบี้ยรับ

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 
ดอกเบี้ยค้างรับ

 
เงินรับล่วงหน้า

ค่าบริหารโครงการ

75,056,701.27

1,798,273.97

76,500,000.00

1,798,273.97

48,938,171.25

-

-

-

-

-

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  19 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

2,420,448.93

34,862,325.30

11,303,314.50

11,901,332.45

9,842,206.95

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
อุดมสุข จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจาก
รายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
อุดมสุข จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้ค่า
บรหิารโครงการตามอตัราความสำาเรจ็ของงานทีท่ำาเสรจ็ รายได้ดงักล่าวบันทกึราย
ได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
อดุมสขุ จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้จากการให้บรกิาร
จัดหาที่ดินโครงการโดยเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
อุดมสุข จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่
บรษิทัให้บรกิารขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
อุดมสุข จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินล่วงหน้า
ค่าบรหิารโครงการทีส่ทุธจิากการรบัรูร้ายได้เป็นรายการทีค่งเหลอืจากการเรียกเกบ็
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

รายได้ค่านายหน้า

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  20 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

26,793,906.16

411,986.27

4,145,494.74

23,235,726.00

11,805,812.15

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัดซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิด
จากรายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นลกูหน้ีอืน่ทีเ่กิดจาก
การทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตรแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด และเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารทีเ่รียกเกบ็ ซึง่เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับ
ล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จำากดั เป็นรายการท่ีต้องชำาระคืนตามจำานวนเงนิทีไ่ด้รบั ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกติ
ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้
ค่าบริหารโครงการตามอัตราความสำาเร็จของงานที่ทำาเสร็จ รายได้ดังกล่าวบันทึก
รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้
บรกิารจดัหาทีด่นิโครงการ โดยเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนั ซึง่เป็นรายการธรุกจิ
ปกติของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 
ดอกเบี้ยค้างรับ

12,315,800.00

213,780.83

25,500,000.00

213,780.83

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าที่
บรษิทัให้บรกิารขายโครงการให้แก่กิจการร่วมค้า และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ย
ตามสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าเป็นอัตราทีเ่หมาะสมตามเงือ่นไข
ที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวที่กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
สะพานควาย จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญาเงนิกูย้มืระยะยาวท่ีให้แก่กจิการร่วมค้าท่ีค้างชำาระกบับริษทัเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงิน

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  21 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำากัด
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ51 และมี 
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ 
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

121,840,111.16

300,000.00

18,258,202.02

95,611,060.75

1,266,183.77

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเก้า จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่เกิด
จากรายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดในสญัญา 
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเก้า จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับเงินรับ
ล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทนบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า 
จำากดั เป็นรายการท่ีต้องชำาระคืนตามจำานวนเงนิทีไ่ด้รบั ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกติ
ของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเก้า จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้
ค่าบริหารโครงการตามอัตราความสำาเร็จของงานที่ทำาเสร็จ รายได้ดังกล่าวบันทึก
รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเก้า จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้
บรกิารจดัหาทีด่นิโครงการ โดยเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนั ซึง่เป็นรายการธรุกจิ
ปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเกา้ จำากดั ซึง่เป็นกิจการรว่มค้า รายการดังกลา่วเปน็รายไดด้อกเบีย้ตาม
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 ดอกเบี้ยค้างรับ

ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

1,503,600,000.00

20,445,711.48

16,883,402.49 

8,685,909.98

7,092,970.81

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเก้า จำากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นเงินให้กู้ยมืระยะยาว
ที่กำาหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อ
กำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
พระรามเก้า จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญาเงนิกูย้มืระยะยาวท่ีให้แก่กจิการร่วมค้าท่ีค้างชำาระกบับริษทัเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการ
เงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
วิคตอรี่โมนูเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้า
ที่เกิดจากรายการค้างชำาระค่าบริหารโครงการ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กำาหนด
ในสัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิค
ตอรี่โมนูเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ราย
ได้ค่าบริหารโครงการตามอตัราความสำาเร็จของงานทีท่ำาเสร็จรายได้ดงักล่าวบันทึก
รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดใน
สัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิค
ตอร่ีโมนูเม้นท์ จำากัด ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้จากการให้
บรกิารจดัหาทีด่นิโครงการ โดยเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนั ซึง่เป็นรายการธรุกจิ
ปกติของบริษัท

  22 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้นท์  จำากัด    
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ 
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตย

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 58ณ 31 ธ.ค. 59



172

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

2,454,263.23

121,140,000.00

2,454,263.23

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
วิคตอรี่โมนูเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีให้แก่กิจการ
ร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเง่ือนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
วิคตอร่ีโมนูเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวทีก่ำาหนดในสญัญาร่วมทนุและคดิดอกเบี้ยในอัตรารอ้ยละ 6 ต่อปเีปน็ไป
ตามข้อกำาหนดในสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  
วคิตอรีโ่มนเูม้นท์ จำากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้
รับตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าที่ค้างชำาระกับบริษัทเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่กำาหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือ
ทางการเงิน

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  23 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด    
    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99 และม ี
    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  
    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ 
    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

257,754,000.00

278,113.15

153,805,000.00

278,113.15

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุนค้างชำาระที่ต้องชำาระ
ให้เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้
ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการร่วมค้าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดใน
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก 
จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า รายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำาหนดใน
สัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีเป็นไปตามข้อกำาหนดใน
สัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก 
จำากัด ซ่ึงเป็นกจิการร่วมค้า รายการดงักล่าวเป็นรายได้ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวทีใ่ห้แก่กจิการร่วมค้าทีค้่างชำาระกบับรษัิทเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีกำาหนด
ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน

เจ้าหนี้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

(2) รายการระหว่างกันของบริษัท บ้านนิราวานา จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด 

  1  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด 

    เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยะ 51 และม ี

    กรรมการผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์  

    เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และ  

    น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายได้ค้างรับ 518,475.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท บ้านนิราวานา จำากัด กับบริษัท 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด ซึ่งมีกรรมการผู้มีอำานาจร่วมกัน และ

เป็นกรรมการของบรษิทั รายการดงักล่าวเป็นการโอนย้ายรายได้ค้างรบัเนือ่งจาก

ลูกค้าเปลี่ยนโครงการที่จองซื้อและเป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติของบริษัท

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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(3)  รายการระหว่างกันของบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลอื่น 

(4)  รายการระหว่างกันของบริษัท เฮลิกซ์ จำากัด (“เฮลิกซ์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลอื่น หรือ นิติบุคคลอื่น

  1  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

    เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัท

  1  บริษัท ทอสกานา พิอาซา จำากัด

    เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ  

    ซึ่งเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท

  2  บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำากัด

    ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร 

    ของบริษัท

รายได้ค่าบริการ

ลูกหนี้การค้า

รายได้ที่ไม่ได้เรียกชำาระ

เงินมัดจำารับล่วงหน้า

เงินประกันผลงาน

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้าง

-

61,285,838.12

11,741,417.71

733,021.02

2,541,954.97

94,367,020.56

803,738.32

65,420.56

17,606,378.03

4,638,082.88

9,141,630.71

281,095.45

28,175.046.73

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์

เพิร์ท) จำากัด กับ นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท 

รายการดงักล่าวเป็นรายได้ค่านายหน้าทีบ่รษัิทให้บรกิารให้แก่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

กนัและเป็นไปตาม ราคาท่ีบรกิารให้กบัลกูค้าท่ัวไป ซ่ึงเป็นรายการธรุกจิปกติ

ของบริษัท

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างเฮลิกซ์กบับรษิทั ทอสกานา พอิาซา จำากดั 

ซึ่งมีกรรมการเกี่ยวข้องเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท 

รายการดังกล่าวเป็นการบริการรับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นธุรกิจหลักของเฮลิกซ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายการก่อสร้างอาคารให้บริษัท 

ทอสกานา พิอาซา จำากัด เป็นรายการค้าตามธรุกจิปกต ิโดยใช้หลกัพจิารณา 

คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เป็นไปตามนโยบายที่

บริษัทได้กำาหนดไว้   2) เปรียบเทียบราคาการให้บริการก่อสร้างกับบริษัทอื่น 

(บริษัทมหาชน) ซึ่งเฮลิกซ์ กำาหนดอัตรากำาไรขั้นต้นจากต้นทุนการก่อสร้าง

ใกล้เคียง (สูงกว่า) กับบริษัทอื่น (บริษัทมหาชน)

รายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างเฮลกิซ์กบับรษิทั ทสัคาน ีวลิล์ จำากดั ซึง่

มีกรรมการเก่ียวข้องเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท รายการดังกล่าว

เป็นการบริการรับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นธุรกิจหลักของเฮลิกซ์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้จากการก่อสร้างดังกล่าวเป็น ไปตาม

สัญญาที่ตกลงกัน และกำาหนดราคาที่มีอัตราผลตอบแทนกำาไรขั้นต้นสูงกว่า

งานบริการก่อสร้างลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของเฮลิกซ์

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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  3  นายชานนท์ เรืองกฤตยา

    ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิารของ 
    บริษัท

3,574,254.65

2,184,996.14

1,422,156.69

6,942,569.52

55,960.47 

-

-

-

-

-

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างเฮลิกซ์กับนายชานนท์ เรืองกฤตยา ซึ่งมี
กรรมการเกี่ยวข้องเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นการ
บริการรับจ้างก่อสร้าง ที่เป็นธุรกิจหลักของเฮลิกซ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วว่ารายการก่อสร้างอาคารให้นายชานนท์ เรืองกฤตยา เป็นรายการ
ค้าตามธุรกิจปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการก่อสร้างกับบริษัทที่
เกี่ยวโยงกัน เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 2) เปรียบเทียบราคาการให้
บริการก่อสร้างกับบริษัทอื่น (บริษัทมหาชน) ซึ่งเฮลิกซ์ กำาหนดอัตรากำาไรขั้นต้น
จากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคียง (สูงกว่า) กับบริษัทอื่น (บริษัทมหาชน)

ลูกหนี้การค้า

เงินมัดจำาล่วงหน้า

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้าง

เงินประกันผลงาน

(5) รายการระหว่างกันของบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับนิติบุคคลอื่น

  1  บริษัท พีระ เซอร์กิต จำากัด 

    เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ 

    เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

ค่าเช่าที่ดิน

3,865,157.41

2,391,629.63

4,676,857.22

3,326,209.07

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด กับ 

บรษิทั พรีะ เซอร์กติ จำากดั ซึง่มกีรรมการเกีย่วข้องเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร

ของบริษัท รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2550 โดยบริษัทกำาหนดค่าเช่า

ตามแผนธรุกจิทีไ่ด้จดัทำาในการพจิารณาการลงทนุในปี 2550  อย่างไรกต็าม 

รายการดังกล่าวเป็นการทำาสัญญาระยะยาวซ่ึงมีผลผูกพันกับบริษัทต่อไปใน

อนาคต กรรมการตรวจสอบได้กำาชบัให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามผลการดำาเนนิ

งานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทบทวนสัญญาเช่าเป็นระยะ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 

2555 บรษิทัได้แก้ไขสัญญาเพือ่ให้บรษิทัมทีางเลือกท่ีจะสามารถยกเลิกสัญญา

ดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาชับให้ฝ่ายจดัการใช้ความระมดัระวงั

เกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการนำาเสนอแผนธุรกิจ และ

การประเมนิความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบคุคลท่ี 3 และผ่านกระบวนการ

พิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งในปี 2555 ปัจจุบันรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกนัโดยบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั แต่ไม่มกีารเปลีย่นแปลง

มลูค่าของรายการ (ค่าเช่า) ซึง่สญัญาเช่าจะครบกำาหนดอายสุญัญาในปี 2560

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับนิติบุคคลอื่น 

  1  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จำากัด 

    เป็นกจิการทีเ่กีย่วข้องผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการเป็น 

    ญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

ค่าเช่าที่ดิน

2,882,901.04

1,262,460.52

2,620,440.52

1,262,460.52

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท พีระ คาร์ท จำากัด กับบริษัท 

พีระ เซอร์กิต  จำากัด  ซึ่งมีกรรมการเกี่ยวข้องเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของ

บริษัท รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทกำาหนดค่าเช่าตาม

แผนธุรกิจท่ีได้จัดทำาในการพิจารณาการลงทุนในปี 2548 อย่างไรก็ตาม 

รายการดงักล่าวเป็นการทำาสญัญาระยะยาวซึง่มผีลผกูพนักบับรษิทัต่อไปใน

อนาคต กรรมการตรวจสอบได้กำาชับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามผลการ

ดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังทบทวนสัญญาเช่าเป็นระยะ ซ่ึงในเดือน

มิถุนายน 2555 บริษัทได้แก้ไขสัญญาเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่จะสามารถ

ยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้ หากผลประกอบการ ไม่เป็น

ไปตามแผนธรุกจิ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาชับให้ฝ่ายจดัการ

ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการนำา

เสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบุคคล

ที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอีกครั้ง

ในปี 2555 ปัจจุบันรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการ (ค่าเช่า) ซึ่งสัญญา

เช่าจะครบกำาหนดอายุสัญญาในปี 2559

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 58ณ 31 ธ.ค. 59



177

รายงานประจ�าปี 2559

2  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจเกิดข้ึน  

  โดยได้พิจารณารายการดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

  หากเหน็ว่ามีเรือ่งใดทีก่รรมการท่านใดเข้าข่ายทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะไม่อยูร่่วมพจิารณาในทีป่ระชมุ 

  และงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำาหนดมาตรการที่จำาเป็นเพื่อยึดถือปฏิบัติดังนี้ :-

  1  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

    กรณีทีมี่รายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยี คณะกรรมการตรวจสอบ 

    จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ โดยข้อกำาหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ 

    ราคาตลาด และราคาทีใ่ช้สำาหรบัรายการดงักล่าวต้องประเมนิได้และเปรยีบเทยีบได้กบัราคาตลาด ในกรณทีีไ่ม่มรีาคาเปรยีบเทยีบ  

    ราคาสำาหรับการทำารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องเป็นราคาทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษัิท  

    หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

    เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

    ลงมติในการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ 

    หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 

  2  นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำารายการระหว่างกันในอนาคต

    ในกรณีทีมี่การเข้าทำารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัจะปฏบิติัให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบั  

    ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 

    ซึ่งกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี.ในพระนรมราชูปถัมภ์ และระเบียบของบริษัท 

    นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

    รายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัด 

    ให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ 

    ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสิน 

    ของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท 

    ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำารายการที่ได้คำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

    ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าทำารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท 

    หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปใน 

    สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ม ี

    ความเกี่ยวข้อง

    คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาการทบทวนรายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้อง และรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นประจำาทกุไตรมาส 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1  การวิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน

  ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได ้       

 รายได้จากการขายบ้านและห้องชุด  9,780.4   80.0   9,598.1   87.1   182.3   1.9  

 รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า  1,242.8   10.2   961.2   8.7   281.6   29.3  

  รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง  539.4   4.4   45.2   0.4   494.3   1,096.0  

 รายได้จากการขายและบริการ  167.4   1.4   147.6   1.3   19.8   13.4  

 รายได้อื่นๆ  499.9   4.0   273.3   2.5   226.5   82.9  

รวมรายได้  12,229.8   100.0   11,025.4   100.0   1,204.5   10.9  

ต้นทุน       

 ต้นทุนขายบ้านและห้องชุด  6,472.9   52.9   6,002.2   54.4   470.7   7.8  

 ต้นทุนการบริหารโครงการและค่านายหน้า  604.9   4.9   450.4   4.1   154.5   34.3  

 ต้นทุนจากการให้บริการงานก่อสร้าง  492.6   4.0   41.4   0.4   451.2   1,088.5  

 ต้นทุนขายและบริการ  116.6   1.0   101.6   0.9   15.0   14.8  

รวมต้นทุน  7,687.0   62.8   6,595.6   59.8   1,091.4   16.5  

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  4,542.8   37.2   4,429.8   40.2   113.1   2.5  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  2,515.6   20.6   2,152.1   19.5   363.5   16.9  

  ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,016.0   8.3   1,150.7   10.4  (134.7) (11.7) 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,499.6   12.3   1,001.4   9.1   498.2   49.8  

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน  2,027.2   16.6   2,277.7   20.7  (250.4) (11.0) 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ  334.8   2.7   253.6   2.3   81.2   32.0  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  306.3   2.5   340.8   3.1  (34.5) (10.1) 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น 1,386.1   11.3   1,683.3   15.3  (297.1) (17.7) 
และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน        

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้า  115.4   0.9  (476.6) (4.3)  592.0  (124.2) 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  1,501.5   12.3   1,206.6   10.9   294.9   24.4  

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  2.2   0.0   -     -     2.2   100.0  

กำาไรขาดทุนเบ็ดสร็จรวมสำาหรับงวด  1,503.7   12.3   1,206.6   10.9   297.1   24.6

 2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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รายงานประจ�าปี 2559

  รายได้ 

  สำาหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 12,229.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,204.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อ 

  เทียบกับรายได้รวมของงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 182.3  

  ล้านบาท รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้า 281.6 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้าง 494.3 ล้านบาท และ 

  รายได้จากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้เท่ากบั 19.8 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงเป็นรายได้หลกัของบรษิทัและ 

  บริษัทย่อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.0 ของรายได้รวม

  สำาหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้ห้องชุดและบ้านเดี่ยวจำานวน 3,392 หน่วย ลดลง 45 หน่วยจากงวดเดียวกันของปีก่อน  

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิจำานวน 9,780.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 182.3 ล้านบาท หรือร้อยละ  

  1.9 เนื่องจากในปี 2559 มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการ 

  คอนโดมิเนียมของบริษัทที่ทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 

  สำาหรับปี 2559  รายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน 281.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ 

  รับรู้รายได้จากการรับจ้างบริหารโครงการของบริษัทกิจการร่วมค้าของบริษัทจำานวน 15 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 โครงการ

 

  สำาหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 494.3 ล้านบาท หรือร้อยละ  

  1,096.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้างของบริษัท เฮลิกซ์ จำากัด (เฮลิกซ์) ซึ่งในอดีตรายได้ของ 

  เฮลกิซ์ส่วนใหญ่ได้มาจากการรับจ้างก่อสร้างให้โครงการของอนนัดา อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ปี 2559 เฮลกิซ์เริม่รบัจ้างก่อสร้างจากภายนอก 

  มากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีสาระสำาคัญ

  ต้นทุนขาย

  สำาหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 7,687.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,091.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5  

  จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัรายได้ทีเ่พิม่สงูขึน้ สำาหรบัปี 2559 บรษิทัมต้ีนทนุขายอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบั  

  6,472.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในงวด 

  เดียวกันของปี 2558 เท่ากับ 470.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 โดยต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 เท่ากับ 6,002.2 ล้านบาท  

  หรอืคดิเป็นร้อยละ 62.5 ของรายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ โดยในปี 2559 มสัีดส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ 

  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2559 เริ่มมีการรับรู้รายได้ของโครงการยูนิโอ จรัญฯ 3 และ ม ี

  การรับรู้รายได้ของโครงการทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยต้นทุนขายของโครงการยูนิโอ จรัญฯ 3 และโครงการ 

  ทาวน์เฮาส์มีต้นทุนขายสูงกว่าต้นทุนขายฉลี่ยของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

  ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
 
 2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,016.0   40.4   1,150.7   53.5  (134.7) (11.7) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,499.6   59.6   1,001.4   46.5   498.2   49.8  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  2,515.6   100.0   2,152.1   100.0  363.5  16.9 
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  สำาหรับในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 2,515.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 ของ 

  รายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 363.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.9 

  ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2559 เท่ากบั 1,016.0 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีก่อนจำานวน 134.7 ล้านบาท หรอืเท่ากับร้อยละ 11.7  

  มีสาเหตุหลักคือบริษัทมีการเลื่อนเปิดโครงการ และเลื่อนการจัดงาน Ananda Urban Pause ที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นงานส่งเสริม 

  การขายหลักของบริษัท ที่บริษัทจัดเป็นประจำาในทุกๆ ปี 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นสำาหรับปี 2559 เท่ากับ 1,499.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 498.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 

  ร้อยละ 49.8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิของ 

  บริษัทในอนาคตประกอบกับมีค่าเช่าอาคารสำานักงานเพิ่มขึ้น กล่าวคือในระหว่างไตรมาส 3/2559 บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดได้ย้าย 

  สำานักงานมาเช่าพื้นที่อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ โดยการย้ายสำานักงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน 

  และการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

  ต้นทุนทางการเงิน

  สำาหรับต้นทุนทางการเงินสำาหรับปี 2559 เท่ากับ 334.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน 

  ของปีก่อน 81.2 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท 

  ทั้งนี้ ในระหว่างไตรมาส 2/2559 บริษัทออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 

  กำาหนดและมีสิทธิเลื่อนชำาระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไข (หุ้นกู้) จำานวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 5 ปีแรกร้อยละ 8.5  

  และสำาหรับการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไป  โดยมีรายละเอียดตามที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยบริษัทจะนำาเงินดัง 

  กล่าวเข้าร่วมลงทุน กับ SEA Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำากัด (Mitsui  

  Fudosan Co., Ltd.) เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมลงทุนในปี 2558 เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทในอนาคต และในระหว่าง 

  ไตรมาส 4/2559 ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน จำานวน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ลำาดับ จำานวน (ล้านบาท) ระยะเวลา (ปี) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) วันครบกำาหนด

 1 1,000 1 3.05 2560 

 2 500 3 3.50 2562 

 3 1,500 5 4.00 2564

  ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวและระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 9,000 ล้านบาท และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 

  ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.4 ต่อ 1 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing  

  Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.0 ต่อ 1 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

  ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Cash Interest Bearing Debt to Equity Ratio) สิ้นงวดเท่ากับ 0.8 ต่อ 1 เท่า

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนมาจากการร่วมค้า ระหว่างบริษัทกับ SEAI5 ซึ่งเป็น 

  บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง 

  ในญ่ีปุน่ เพ่ือพัฒนาโครงการคอนโดมเินยีมร่วมกนั โดยบรษิทัจะถอืหุน้ในบรษิทัทีพ่ฒันาโครงการข้างต้นในสดัส่วนไม่ตำา่กว่าร้อยละ 51  

  โดยโครงการท่ีบรษิทัลงทนุร่วมกบั SEAI5 จะเร่ิมมีการรับรูร้ายได้ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นไป ทัง้นี ้โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ 

  ไม่สามารถรับรู้รายได้ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจ�าปี 2559

  สำาหรับปี 2559 บริษัทเริ่มมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากโครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 6,917 ล้านบาท ซึ่ง 

  โครงการเสร็จสมบูรณ์และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/2559 ณ 31 ธันวาคม 2559 โครงการไอดิโอ คิว จุฬา- สามย่าน  

  ได้รับรู้รายได้ไปแล้วร้อยละ 88.0 และจะทยอยรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือในปี 2560

  และในระหว่างไตรมาส 3/2559 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในสัดส่วนเดิมคือร้อยละ 51 กับ SEAI5 เปิดตัว 4 โครงการ 

  ในปี 2559 ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการไอดีโอ โมบิสุขุมวิท 66 โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 และโครงการไอดีโอ  

  พหลโยธิน-จตุจักร คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมเท่ากับ 14,463 ล้านบาท

  สำาหรับในปี 2559 มีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำานวน 115.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป ี

  ก่อนร้อยละ 124.2 ที่มีผลขาดทุนเท่ากับ 476.6 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้ของโครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 เท่ากับ 306.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้รวม ลดลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของป ี

  ก่อนจำานวน 34.5 ล้านบาท เนือ่งจากรายได้บางส่วนของโครงการยนูโิอ จรญัฯ 3 ได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลจากคณะกรรมการ 

  ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  กำาไรสุทธิ

  สำาหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ เท่ากับ 1,501.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได้รวม เพิ่มข้ึน 

  จากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 294.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้ โดยปัจจัยหลัก 

  มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายบ้านและห้องชุด และรายได้จากบริการงานก่อสร้าง เช่น โครงการอาร์เด้น พระราม 3 

  โครงการอาร์เด้น พัฒนาการ โครงการไอดโีอ คิว ราชเทวี โครงการยนูโิอ จรญัฯ 3 รวมทัง้ได้รบัส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า  

  จากโครงการไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน

  งบแสดงฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย์

  ณ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 25,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 4,895.4 ล้านบาท  

  ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 20,470.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน  

  (Return on Asset) เท่ากับร้อยละ 6.7  ทั้งนี้ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำาคัญมีดังนี้

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า สำาหรับเงินจอง เงินมัดจำา และเงินทำาสัญญา  

   จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีลูกหนี้การค้าจากรายได้จากการ 

   ขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ 

   กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

   ณ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 369.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2558  

   เท่ากับ 247.2 ล้านบาท โดยส่วนประกอบหลัก คือ รายการลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคือค่าบริการงานก่อสร้างค้างรับของ 

   บริษัท ทอสกาน่า พิอาซา จำากัด เท่ากับ 61.3 ล้านบาท และค่านายหน้าและค่าบริหารโครงการค้างรับของกลุ่มบริษัทร่วมค้าของ 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย พระรามเก้า จำากัด และบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย จำากัด เท่ากับ 187.2 ล้านบาท 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  • ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบ 

   แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมี 

   การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ณ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 12,352.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

   48.7 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 292.2 ล้านบาท ที่มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

   สุทธิเท่ากับ 12,059.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4  

  • เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 1,647.6 ล้านบาท โดยเป็น 

   เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ เท่ากับ 1,524.0 ล้านบาทของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำากัด เพื่อใช้สำาหรับโอน 

   กรรมสิทธิ์ที่ดินย่านถนนพระราม 9 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม และเป็นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทบริษัท อนันดา  

   เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด เพื่อมัดจำาที่ดินย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเท่ากับ 123.6 ล้านบาท

  • เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
   ในปี 2560 โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี และโครงการไอดีโอ  

   โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ ที่บริษัทร่วมทุนกับ SEAI5 จะสร้างเสร็จสมบูรณ์และจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ลูกค้า โดย 

   ภายหลังข้างต้นมีการชำาระเงินกู้และดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหมดสิ้นแล้ว ทางบริษัทร่วมทุนจะทยอยคืนเงินกู้และดอกเบี้ยกับทาง 

   บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด  311.9 31 มีนาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด  315.5 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด  163.9 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด  188.4 31 ธันวาคม 2560 

 รวม  979.8 

 บริษัท ยอดเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ วันครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้น
  (ล้านบาท) และดอกเบี้ย

  • เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
   ตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทรับ 

   เหมาก่อสร้างจะมีการเก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่บริษัทและบริษัทย่อยจะหักเงินดังกล่าวออกจากเงิน 

   ค่าจ้างที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแต่ละงวด เพ่ือชดเชยกับเงินจ่ายล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน พร้อมทั้งหักเงินค่า 

   ประกันผลงานของบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างไว้อกีส่วนหนึง่ และจะคนืเงนิประกนัผลงานให้แก่บรษิทัรบัเหมาก่อสร้างเมือ่หมดระยะเวลา 

   ประกันผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำานวน 148.2 ล้านบาท ลดลง 80.4  

   ล้านบาท จากปี 2558 ที่มียอดรายการเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 228.6 ล้านบาท

  • เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการมัดจำาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 38.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 599.3  

   ล้านบาท โดยที่ดินบางส่วนจะเริ่มมีการพัฒนาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นต้นไป
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 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จำากัด ไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน 680.8 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด ไอดิโอ คิว สยาม-ราชเทวี 135.5 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด แอชตัน อโศก 211.9 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำากัด แอชตัน จุฬา-สีลม 329.6 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด ไอดิโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี 120.3 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด ไอดิโอ โอท ู 198.5 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด แอชตัน สีลม 187.9 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด ไอดิโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 125.5 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด ไอดิโอ  ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ 156.9 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด ไอดิโอ โมบิ อโศก 203.3 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด ไอดีโอ สุขุมวิท 93 390.8 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 203.3 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด ไอดิโอ พหลโยธิน-จตุจักร 202.6 

 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด ไอดิโอ สุขุมวิท 93 257.4 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำากัด โครงการในปี 2560 ย่านพระราม 9 (66.9) 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด โครงการในปี 2560 ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (8.3) 

  รวม  3,329.1

 บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
   (ล้านบาท)

  • เงินลงทุนในการร่วมค้า
   ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEAI5 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ 

   บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพื่อ 

   พัฒนาโครงการคอนโดมเินยีมร่วมกนั โดยบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัทีพ่ฒันาโครงการข้างต้นในสัดส่วนไม่ตำา่กว่าร้อยละ 51 โดยโครงการ 

   ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEAI5 ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 3 

   โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา-สีลม ในปี 2558 บริษัทได ้

   เข้าร่วมลงทุนเพิ่มอีก 5 โครงการ และในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มอีก 6 โครงการ

   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินทุนในการร่วมค้ารวม 15 โครงการ ดังต่อไปนี้
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 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จำากัด - 319.0 31 พฤศจิกายน 2559 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด  311.9 244.7 31 มีนาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด 315.4 298.6 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำากัด 443.6 216.0 31 กรกฎาคม 2561 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด 163.9 104.4 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด 228.0 12.9 30 กันยายน 2561 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด 271.1 180.6 30 พฤศจิกายน 2561 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด 188.5 26.0 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด 278.4 38.8 31 พฤษภาคม 2561 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด 26.1 - 28 ธันวาคม 2561 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด 78.3 - 30 พฤศจิกายน 2562 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด 25.8 -  

 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด 154.1   

 หัก  ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี  (979.7) (319.0)  

 รวม 1,505.4 1,122.2  

บริษัท
ยอดเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ 

(ล้านบาท)
วันครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ย
ณ  31 ธ.ค. 59 ณ  31 ธ.ค. 58

  • เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 1,505.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

   จากปี 2558 เท่ากับ 383.3 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นของกลุ่มบริษัทร่วมค้า ซึ่งเป็นไปตาม 

   สัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมค้าต้องให้การสนับสนุนการเงินเพื่อพัฒนาโครงการโดยเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันและคิด 

   ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในส่วน 

   ที่เป็นพื้นที่เช่าของร้านค้าในโครงการคอนโดมิเนียมมาเป็นรายการ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมิได้เป็น 

   พื้นที่ที่มีไว้เพื่อขาย แต่เป็นพื้นที่ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีไว้เพื่อปล่อยเช่าแก่ร้านค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย 

   มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 267.6 ล้านบาท 

  • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   ณ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 902.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.6  

   จากปี 2558 ที่มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 516.8 ล้านบาท โดยรายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทได้ย้ายสำานักงาน 

   มาเช่าพื้นที่อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคารสำานักงานเพิ่มขึ้น

  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ณ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 185.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.0 ล้านบาทจากปี 2558 ที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   สุทธิเท่ากับ 154.6 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 

  หนี้สิน

  ณ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 14,611.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 2,868.2 ล้านบาท  

  ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 11,743.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่สำาคัญมีดังนี้

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 1,382.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจาก 

   ปี 2558 จำานวน 315.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6

  • เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 854.0 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะส้ันเพ่ือสนับสนุน 

   การซื้อที่ดิน

  • หุ้นกู้
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปีสุทธิจำานวน 3,997.5 ล้านบาท โดยยอดหุ้นกู้จำานวน  

   4,000 ล้านบาทซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดย ในระหว่างไตรมาส 4/2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 

   เพิ่ม จำานวน 3,000 ล้านบาท 

   ณ  31 ธันวาคม 2559 มีหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 3,991.4 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 

   31 ธันวาคม 2558 จำานวน 1,994.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.3

  • เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
   เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจำา และเงินทำาสัญญา จะถูกบันทึกเป็นเงินรับ 

   ล่วงหน้าจากลูกค้า และจะถกูตดัเป็นรายได้เม่ือมกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้ผู้ซือ้ ทัง้นี ้เงนิจอง เงนิมดัจำา และเงนิทำาสญัญาคิดเป็นประมาณ 

   ร้อยละ 10 ถึง 25 ของราคาขายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเท่ากับ  

   541.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 152.6 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 22.0  เป็นไปตามการรบัรูร้ายได้ของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
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  • เงินกู้ยืมระยะยาว
   ณ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 149.9 ล้านบาท ลดลง 148.9 ล้านบาท จาก ณ 31  

   ธันวาคม 2558 ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 298.8 ล้านบาท  นอกจากนี้ เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิที่ 

   ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 947.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 940.0 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีเงินกู้ยืมระยะ 

   ยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 7.3 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่ใช้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและ 

   บ้านเดี่ยวของเฮลิกซ์

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 10,754.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.4 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

  โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 จากผลกำาไรของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถโอน 

  ห้องชุดและบ้านเดี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งระหว่างไตรมาส 2/2559 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอน 

  เมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อกำาหนดสิทธิของ 

  หุ้นกู้ เท่ากับ 1,000 ล้านบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 15.4

  งบกระแสเงินสด

  • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำาเนินงาน
   ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำาเนินงานเท่ากับ 2,074.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ  

   922.9 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้ของบริษัท

  • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
   ในปี 2559 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 4,646.3 ล้านบาท โดยมีรายการใหญ่คือเงินให้กู้ยืม 

   แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 3,045.9 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของกิจการร่วมค้าจำานวน 15 โครงการ

  • กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 2,181.2 ล้านบาท โดยมีรายการหลักมาจากการออกหุ้น 

   กู้ด้อยสิทธิที่ลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 1,000 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิภายหลังจากการหักคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอน 

   ในปี 2559 สทุธิเท่ากบั 605 ล้านบาท โดยรายการส่วนทีเ่หลือเป็นเงนิสดรบัสุทธภิายหลังทีช่ำาระเงนิกู้ยมืระยะยาวเท่ากับ 795 ล้านบาท 

   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,182.7 ล้านบาท ลดลง 390.7 ล้านบาท 

   จากงวดสิ้นปี 2558 

  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  บรษิทัโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชโีดยคำานงึถงึความเป็นอสิระ ความเหมาะสม การปฏบิตัหิน้าที ่

  ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  

  บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณากำาหนด 

  จำานวนเงนิค่าสอบบัญชใีนแต่ละปีให้มคีวามเหมาะสมกบัขอบเขตของการสอบบญัช ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอผู้สอบบญัช ี

  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจำานวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

  ผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
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รายงานประจ�าปี 2559

  • ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

  ตามที่บริษัทได้ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขบวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การส่งมอบห้องขุดและ 

  การโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

  นโยบายบัญช ี

  ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ เนื่องจากบริษัทนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง  

  ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ 

  เปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ กล่าวคอื มาตรฐานฉบบันีก้ำาหนดให้กจิการระบผุลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกดิจากความแตกต่างระหว่างมลูค่า 

  สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการ 

  ตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

  บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปี 2556 โดยปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูล 

  เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด

  ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง

  ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

  อาจจะทำาให้ผูบ้รโิภคมกีำาลงัซือ้ลดลง หรอือาจตดัสนิใจชะลอการซือ้ออกไป ซึง่ทำาให้บรษิทัอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการ 

  เป็นระยะเวลาที่นานขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้

  ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยกู้ของสินเชื่อเผื่อที่อยู่อาศัย

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานภาวะหนี้ครัวเรือนไทย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2559 อยู่ที่ระดับร้อยละ 81.0 ต่อจีดีพี เทียบกับระดับ ร้อยละ  

  81.1 ต่อจีดีพี ในไตรมาส 3 ปี 2558 โดยการลดลงของหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นผลการเติบโตที่ชะลอของการขยาย 

  สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยลดลงจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักโดยลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

  ตามจำานวนที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ปรับลดลง เช่นเดียวกับสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินเชื่อ 

  อเนกประสงค์ท่ีเติบโตชะลอลงจากการใช้นโยบายเครดิตที่ระมัดระวังมากขึ้นของสถาบันการเงินเพื่อดูแลปัญหาหนี้เสียในจังหวะท่ี 

  เศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ที ่อย่างไรกด็ ีสนิเชือ่บตัรเครดติยงัเตบิโตได้จากการใช้จ่ายผ่านบตัรทีเ่ตบิโตดขีึน้ และสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์ 

  ก็สามารถประคองการเติบโตไว้ได้ในแดนบวกเช่นเดียวกับสิ้นปี 2558

บริษัท

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  (มหาชน)    1,750,000 1,750,000 149,013 122,727
 
 บริษัทย่อย   4,565,000 3,235,000 214,574 193,641 

                    รวม   6,315,000 4,985,000 363,587 316,368

 ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

บริษัทสำานักงาน
อีวาย จำากัด
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  ส่วนแนวโน้มปี 2560 ทรงตัวหรือขยับลดลงมาที่กรอบคาดการณ์ร้อยละ 80.5 - 81.5 (บนสมมุติฐานจีดีพีขยายตัวร้อยละ 3.3) แม้อาจ 

  เห็นอัตราการเติบโตของยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาที่กรอบร้อยละ 4.0 - 5.0 จากสิ้นปี 2559 ที่น่าจะเติบโตได้ร้อยละ 3.0 แต ่

  สดัส่วนหนีค้รวัเรอืนต่อจดีพีใีนปีหน้าอาจตำา่ลง โดยได้รบัอานิสงส์จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (ทีจ่ะมผีลต่อมลูค่าจดีพีซีึง่เป็นตวัหาร 

  ของสดัส่วนหนีค้รวัเรอืนต่อจดีพีี) ทีค่าดหวงัว่า จะได้รับแรงหนนุส่วนหนึง่จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทนุของภาครฐั รวม 

  ถึงการปรับตัวขึ้นของราคาโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคานำ้ามันในตลาดโลก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่จะมีบทบาทต่อการเติบโต 

  ของหนี้ครัวเรือน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู ่

  อาศัยจะมีแรงหนุนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้น  

  ผนวกกับอัตราดอกเบี้ยที่คงทรงตัวในปี 2560 แต่อาจเริ่มขยับขึ้นในปี 2561 จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและเบิกใช ้

  สนิเชือ่สำาหรบัผูท้ีต่อ้งการทีอ่ยู่อาศัยอย่างแทจ้ริงในป ี2560 เพือ่ล็อกต้นทนุดอกเบีย้ใหย้งัอยูใ่นระดับตำา่และเหมาะสมกบัความสามารถ 

  ในการชำาระคืน ขณะท่ีสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต น่าจะได้รับแรงหนุนจากค่า 

  ครองชีพที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนพลังงานและค่าจ้างแรงงานที่ขยับขึ้น ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งหดตัวถึงทรงตัวมาหลายป ี

  ติดต่อกัน จะพลิกกลับมาขยายตัวในแดนบวกอย่างชัดเจนขึ้นในปี 2560 สอดคล้องกับการฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์ในประเทศ และ 

  การปลดภาระหนี้ของผู้เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกราวร้อยละ 30 ของผู้ที่เข้าโครงการดังกล่าว ซึ่งทำาให้การไถลลงของสินเช่ือ 

  เช่าซื้อรถยนต์ลดน้อยลง ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่จะเป็นแกนหลักในการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนในปี 2560 นั้นคงยังหนีไม่พ้นธนาคาร 

  พาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนนอนแบงก์จะกลับมามีบทบาทเพิ่มขึ้นหลังหดตัวมานาน 2 ปีติดต่อกัน  

  อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มชนชั้นกลางล่างที่มีรายได้ราว 15,000 - 50,000 บาทต่อเดือน มีภาระหนี้สะสมอยู่ในระดับสูง ซึ่งการขยายสิน 

  เชือ่ของสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะมคีวามระมดัระวงั ทำาให้การขอสนิเชือ่ใหม่อยูใ่นระดบัทีจ่ำากดั ขณะทีส่ถาบนัการเงนิคงมุง่ไปทีก่ลุ่ม 

  ลูกค้าระดับกลางบนมากขึ้น เนื่องจากยังมีความสามารถในการก่อหนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

  สำาหรับบริษัทนั้นมียอดการรับรู้รายได้จากลูกค้า 2 ประเภทคือลูกค้าที่โอนบ้านและห้องชุดเป็นเงินสด โดยในปี 2559 มีสัดส่วนเท่ากับ 

  ร้อยละ 35 ของยอดรบัรูร้ายได้ทัง้หมด สำาหรับยอดรบัรูร้ายได้จากลกูค้าโอนบ้านและห้องชดุทีกู่ย้มืผ่านสถาบนัการเงนินัน้ณ สิน้ปี 2559  

  มียอดการปฎิเสธการให้สินเชื่อ (Mortgate Rejection Rate) เท่ากับร้อยละ 5.5 และลดลงซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทม ี

  การตรวจสอบความสามารถทางการเงนิของลกูค้าตัง้แต่การจองซือ้โครงการบ้านเดียวและอาคารชดุประกอบกบัในส่วนของห้องชดุบรษิทั 

  ได้จัดมีการตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลูกค้า 3 - 6 เดือนล่วงหน้าก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิห้องชุด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงินของบริษัท รายงานทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี

เพื่อให้รายงานทางการเงิน ตลอดจนสารสนเทศทั้งหลายได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอ มีการใช้ดลุยพนิิจทีเ่หมาะสมระมดัระวงั  เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอดจนสาธารณชนได้รบัข้อมลู

อย่างเพยีงพอ ถกูต้อง ทนัเหตกุารณ์  คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบผูซ้ึง่มปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถใน

ระบบบัญชีและการเงิน ให้ทำาการคัดสรรผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของ

รายงานทางการเงินประจำาไตรมาส งวด 6 เดือน และงวดปี ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งดูแลให้คำาแนะนำาในการสอบทาน

ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินมีการจัดทำาตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏบิติัตามหลักการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีตลอดจนจดัให้มรีะบบการบรหิารความเส่ียง 

ระบบการควบคมุภายในทีมี่ประสิทธิภาพและประสทิธผิล เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ 

ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนิการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทจงึมีความเห็นว่าการกำากับดแูลทีด่ ีระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอ 

และเหมาะสม สามารถสรา้งความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

ได้จัดทำาขึ้นภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะ

สมระมัดระวัง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  

  

                              

    

 

 (ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี) (นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบ

กระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และ

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บริษทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชพีบญัชท่ีีกำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติาม

ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะ

สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ

เงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตามความรับผิดชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของ

ข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏบัิตงิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง

ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ง

ได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขท่ีมีสาระสำาคัญท่ีสุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการ 

 ดำาเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนหน่วยโครงการพัฒนา 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนมาก ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินว่าได้เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับกิจการ
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 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการ

  •  ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยทีเ่ก่ียวข้องกบัวงจรรายได้จากการขาย 

    อสงัหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏบิติัตามการควบคุมทีบ่รษิทัฯและ 

    บริษัทย่อยออกแบบไว้ และให้ความสำาคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำาหรับการควบคุมภายในท่ี 

    ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

  •  สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของ 

    บริษัทฯและบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  •  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

  •  วเิคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลบญัชรีายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการ 

    ขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป (Journal voucher)

 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ข้อ 13 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา 

 อสงัหารมิทรพัย์สำาหรบัโครงการทีม่ข้ีอบ่งชีก้ารด้อยค่า ซึง่ขึน้อยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะของโครงการ การแข่งขนั 

 ทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลง 

 ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของต้นทุน 

 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที ่

 บรษิทัฯ และบริษัทย่อยออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินวธีิการและข้อสมมตทิีฝ่่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของ 

 มูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังนี้  

 •  ทำาความเข้าใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ รวมถงึสอบทานความสมำา่เสมอ 

   ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำาหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 •  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถอืครองและการเคล่ือนไหวของโครงการพฒันาอสังหารมิทรพัย์เพือ่ขาย เพือ่ระบถุงึโครงการ 

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายท่ีมีข้อบ่งชี้ว่ามีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที ่

   เกี่ยวข้องเพื่อประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 •  วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสำาหรับรายการขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของต้นทุนการพัฒนา 

   อสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการ 

 •  ทำาความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติเกี่ยวกับการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

   ซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ

 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารและหนังสือชี้ชวนในการออกหุ้นกู้

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารและหนังสือชี้ชวนในการออกหุ้นกู้เป็นประเด็นที่สำาคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจาก 

 บรษิทัฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืจากธนาคารและหุน้กูท่ี้มสีาระสำาคัญ เป็นหนีส้นิทีม่มีลูค่าสงูสดุในงบการเงนิ ซ่ึงประกอบ 

 ด้วยสัญญากู้ยืมเงินจำานวนมาก โดยแต่ละสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารและหนังสือชี้ชวนนั้นได้ระบุเงื่อนไขบางประการท่ีบริษัทฯและ 

 บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
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 ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทฯและบริษัทย่อยละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวก่อนหรือ ณ วันสิ้น 

 รอบระยะเวลารายงาน หนี้สินนั้นจะกลายเป็นหนี้สินที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งมีผลทำาให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องจัดประเภทเงินกู้ยืม 

 และ/หรือหุ้นกู้ทั้งจำานวนเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขที่สำาคัญในสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือชี้ชวนการออกหุ้นกู้ และได้ทดสอบการคำานวณอัตราส่วนทางการเงินของ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยสำาหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ 

 ระบใุนสญัญากูยื้มเงนิจากธนาคารและหนงัสอืชีช้วนการออกหุน้กู ้นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลู 

 เกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้ในงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อ

ข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระสำาคญักบั

งบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยว

กับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ

ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อ

เทจ็จรงิอันเป็นสาระสำาคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้า

อยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติ

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม

กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
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 •  ระบุและประเมินความเสีย่งทีอ่าจมีการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื 

   ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที ่

   เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ 

   สำาคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกับการสมรูร่้วมคิดการปลอม 

   แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

 •  ทำาความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  

   แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

   ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

 •  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการ 

   สอบบญัชทีีไ่ด้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมี่สาระสำาคญัท่ีเกีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนัียสำาคญั 

   ต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญั ข้าพเจ้า 

   จะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผย 

   ดังกล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนั 

   ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการ 

   ดำาเนินงานต่อเนื่องได้

 •  ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการ 

   เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 •  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายใน 

   กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน 

   ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้

สือ่สารกับผูมี้หน้าทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

 โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

 กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 2,182,743,520      2,573,392,341     1,430,556,393      2,022,295,794      

เงินลงทนุชั่วคราว 8 500,064,680        -                 500,064,680        -                  

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อื่น 6, 9 369,076,923        121,920,860       201,558,922        88,154,176         

รายไดท้ี่ยงัไม่เรยีกช าระ 6, 10, 11 230,569,465        20,109,133        2,548,144          5,002,739          

เงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรบัจาก

   กิจการที่เก่ียวขอ้งกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6 979,735,151        319,015,340       979,735,151        319,015,340        

เงินใหกู้้ยมืระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรบั

   จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 6 1,647,639,975      -                 5,607,595,718      537,775,686        

งานระหว่างการบรหิารโครงการ 11 75,256,151         54,098,319        145,127,658        108,663,273        

สนิค้าคงเหลอื 12 3,786,813          7,465,984         236,453            402,271            

ตน้ทนุการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 13 12,352,083,711     12,059,850,663    7,002,809,693      10,115,990,911     

งานระหว่างก่อสรา้ง 10 42,648,120         5,158,242         -                  -                  

เงินจา่ยลว่งหนา้ค่างานก่อสรา้ง 6 148,209,627        228,614,057       87,749,829         229,352,605        

เงินจา่ยลว่งหนา้ค่าซ้ือที่ดนิโครงการและตน้ทนุที่เก่ียวขอ้ง 38,209,150         637,495,750       38,209,150         637,495,750        

สนิทรพัยห์มุนเวียนอื่น 175,415,831        115,470,926       30,390,621         49,520,513         

รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 18,745,439,117     16,142,591,615    16,026,582,412     14,113,669,058     

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/

   เง่ือนไขการเบกิ 14 288,454,505        167,606,485       190,418,145        9,631,750          

เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม 15 -                  -                 -                  -                  

เงินลงทนุในบรษิทัยอ่ย 16 -                  -                 2,583,600,302      2,589,102,102      

เงินลงทนุในการรว่มค้า 17 3,329,064,950      2,025,697,430     4,389,430,313      2,907,524,013      

เงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรบัจาก

   กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน - สทุธจิากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 6 1,505,428,017      1,122,156,493     1,505,428,017      1,122,156,493      

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 18 267,565,949        260,730,734       135,574,472        120,257,219        

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 19 902,500,132        516,814,815       496,521,751        209,400,180        

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 20 185,676,630        154,632,527       174,070,875        142,660,790        

สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 33 84,359,512         50,707,399        68,829,425         39,265,478         

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 57,419,664         29,593,991        42,000,386         20,493,994         

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,620,469,359      4,327,939,874     9,585,873,686      7,160,492,019      

รวมสนิทรพัย์ 25,365,908,476     20,470,531,489    25,612,456,098     21,274,161,077     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2559

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น

หนี้สนิหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 854,019,920        -                 288,877,131        -                  

เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 6, 22 1,382,882,593      1,067,009,026     925,527,742        694,416,391        

หุ้นกู้ระยะยาวสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23 3,997,584,431      2,390,561,666     3,997,584,431      2,390,561,666      

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงินสว่นที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 24 15,857,920         22,861,923        7,225,730          8,808,108          

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 25 149,918,291        298,811,187       149,918,291        298,811,187        

หุ้นกู้ระยะสั้น 27 997,065,690        -                 997,065,690        -                  

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจา่ย

   แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 6 -                  -                 2,059,133,814      941,837,688        

ภาษเีงินไดค้้างจา่ย 99,470,540         160,022,846       92,220,362         158,525,346        

ประมาณการหนี้สนิระยะสั้น 28 238,646,968        173,902,500       193,403,596        131,443,304        

ตน้ทนุงานที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 45,929,627         26,413,888        46,716,673         31,966,977         

เงินรบัลว่งหนา้ค่าบรหิารโครงการ 6, 11 926,797,318        526,712,980       1,084,943,822      755,726,327        

เงินรบัลว่งหนา้จากลกูค้า 6 541,973,942        694,586,970       291,508,391        626,696,141        

เจา้หนี้เงินประกันผลงาน 6 217,533,085        231,115,831       242,043,113        218,218,929        

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 79,206,491         60,890,464        45,954,440         37,465,210         

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 9,546,886,816      5,652,889,281     10,422,123,226     6,294,477,274      

หนี้สนิไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ระยะยาว - สทุธจิากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23 3,991,418,463      5,985,704,045     3,991,418,463      5,985,704,045      

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธจิากสว่นที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 24 12,712,382         29,771,082        11,273,188         19,699,698         

เงินกู้ยมืระยะยาว - สทุธจิากสว่นที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 25 947,318,294        7,332,707         245,911,608        7,332,707          

หนี้สนิภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 33 7,144,738          7,604,823         -                  -                  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 29 63,902,030         50,056,653        50,626,322         40,962,025         

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 28 32,184,543         -                 28,796,539         -                  

หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 10,000,000         10,000,000        10,000,000         10,000,000         

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 5,064,680,450      6,090,469,310     4,338,026,120      6,063,698,475      

รวมหนี้สนิ 14,611,567,266     11,743,358,591    14,760,149,346     12,358,175,749     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สว่นของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุ้น

 ทนุจดทะเบยีน 

 หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000 333,300,000       333,300,000 333,300,000 

 ทนุออกจ าหนา่ยและช าระแลว้

   หุ้นสามัญ 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300,000 333,300,000       333,300,000 333,300,000 

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,159,491,182      5,169,453,296     5,159,491,182      5,169,453,296      

หุ้นกู้ดอ้ยสทิธทิี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 30 2,000,000,000      1,000,000,000     2,000,000,000      1,000,000,000      

ก าไรสะสม

 จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31 33,330,000 33,330,000 33,330,000 33,330,000 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,224,749,474      2,187,528,831     3,326,185,570      2,379,902,032      

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น 3,470,554 3,560,771 - - 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 10,754,341,210     8,727,172,898     10,852,306,752     8,915,985,328      

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 25,365,908,476     20,470,531,489    25,612,456,098     21,274,161,077     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 6 9,780,358,801     9,598,072,450     7,613,655,001     8,025,745,650     

รายได้จากการบริหารโครงการ 6 852,853,502       695,991,257       923,720,344       814,881,515       

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 9 539,415,968       45,162,824        -                 -                 

รายได้ค่านายหน้า 6 389,920,465       265,230,880       275,334,000       193,601,723       

รายได้ค่าบริการ 142,203,276       118,491,589       -                 13,019,352        

รายได้จากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 25,164,635        29,059,141        8,109,006         7,025,148         

ดอกเบี้ยรับ 6 157,452,498       74,488,155        288,301,800       116,412,968       

เงินปันผลรับ 6, 16 -                 -                 254,999,944       -                 

ก าไรจากการขายที่ดินโครงการและต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 6 -                 -                 41,101,275        -                 

รายได้อื่น 342,406,864       198,856,524       291,681,413       181,604,099       

รวมรายได้ 12,229,776,009    11,025,352,820    9,696,902,783     9,352,290,455     

ค่าใชจ้า่ย

ต้นทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 6,472,918,914     6,002,150,448     5,035,819,237     5,074,355,651     

ต้นทุนการบริหารโครงการ 412,413,381       315,241,662       461,889,794       403,053,092       

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 492,598,031       41,446,862        -                 -                 

ต้นทุนค่านายหน้า 192,503,555       135,108,475       106,825,950       79,172,712        

ต้นทุนบริการ 106,414,970       89,300,445        -                 7,453,450         

ต้นทุนการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 10,142,186        12,256,657        4,103,790         3,547,195         

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 1,015,998,977     1,150,719,421     773,433,610       933,989,063       

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 1,499,628,307     1,001,390,199     1,212,208,466     782,193,953       

ค่าใชจ้า่ยอื่น

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 16 -                 -                 9,000,000         7,500,000         

รวมค่าใชจ้า่ย 10,202,618,321    8,747,614,169     7,603,280,847     7,291,265,116     

ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

   การร่วมค้า ค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,027,157,688     2,277,738,651     2,093,621,936     2,061,025,339     

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 17.2 115,415,395       (476,644,392)      -                 -                 

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,142,573,083     1,801,094,259     2,093,621,936     2,061,025,339     

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 6 (334,835,726)      (253,642,990)      (389,361,811)      (306,933,715)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,807,737,357     1,547,451,269     1,704,260,125     1,754,091,624     

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 33 (306,295,602)      (340,808,828)      (293,641,317)      (294,917,233)      

ก าไรส าหรับปี 1,501,441,755     1,206,642,441     1,410,618,808     1,459,174,391     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 2,769,378         -                 2,626,680         -                 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (553,876)          -                 (525,336)          -                 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สทุธจิากภาษีเงินได้ 2,215,502         -                 2,101,344         -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 2,215,502         -                 2,101,344         -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,503,657,257     1,206,642,441     1,412,720,152     1,459,174,391     

ก าไรต่อหุ้น 35

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส าหรับปี 0.42              0.36              0.39              0.44              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่า

ที่ออกและช าระ สว่นเกิน หุ้นกู้ด้อยสทิธิ จัดสรรแลว้ - รวมธุรกิจภายใต้ ยุติธรรมของสนิทรัพย์ รวมองค์ประกอบอื่น รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามัญ ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกัน จากการซ้ือกิจการ ของสว่นของผู้ถือหุ้น สว่นของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 333,300,000 5,210,297,103 - 33,330,000 1,332,331,453 2,239,713 1,612,923 3,852,636 6,913,111,192 

ก าไรส าหรับปี - - - - 1,206,642,441 - - - 1,206,642,441 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - - - - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,206,642,441 - - - 1,206,642,441 

ตัดจ าหน่ายสว่นเกินทุน - - - - - - (291,865) (291,865) (291,865) 

ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 30 - (40,843,807) 1,000,000,000 - - - - - 959,156,193 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 38 - - - - (333,297,118) - - - (333,297,118) 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสทิธิ

   ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 30 - - - - (18,147,945) - - - (18,147,945) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 333,300,000 5,169,453,296 1,000,000,000 33,330,000 2,187,528,831 2,239,713 1,321,058 3,560,771 8,727,172,898 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 333,300,000 5,169,453,296 1,000,000,000 33,330,000 2,187,528,831 2,239,713 1,321,058 3,560,771 8,727,172,898 

ก าไรส าหรับปี - - - - 1,501,441,755 - - - 1,501,441,755 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - - - - 2,215,502 - - - 2,215,502 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,503,657,257 - - - 1,503,657,257 

ตัดจ าหน่ายสว่นเกินทุน - - - - - - (90,217) (90,217) (90,217) 

ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 30 - (9,962,114) 1,000,000,000 - - - - - 990,037,886 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 38 - - - - (359,959,900) - - - (359,959,900) 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสทิธิ

   ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 30 - - - - (106,476,714) - - - (106,476,714) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 333,300,000 5,159,491,182 2,000,000,000 33,330,000 3,224,749,474 2,239,713 1,230,841 3,470,554 10,754,341,210 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น

ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น

รายการอื่นของการเปลีย่นแปลง



200

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่)

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนว่ย: บาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุเรือนหุ้น ก าไรสะสม 

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ช าระเตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ที่มีลักษณะคล้ายทนุ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 333,300,000 5,210,297,103 - 33,330,000 1,272,172,704 6,849,099,807 

ก าไรส าหรับปี - - - - 1,459,174,391 1,459,174,391 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับป ี - - - - - - 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,459,174,391       1,459,174,391 

ออกหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทนุ 30 - (40,843,807) 1,000,000,000 - - 959,156,193 

เงินปนัผลจ่ายของหุ้นสามัญ 38 - - - - (333,297,118) (333,297,118) 

เงินปนัผลจ่ายของหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ

   ที่มีลักษณะคล้ายทนุ 30 - - - - (18,147,945) (18,147,945) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 333,300,000 5,169,453,296       1,000,000,000 33,330,000 2,379,902,032       8,915,985,328 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 333,300,000 5,169,453,296 1,000,000,000 33,330,000 2,379,902,032 8,915,985,328 

ก าไรส าหรับปี - - - - 1,410,618,808 1,410,618,808 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับป ี - - - - 2,101,344 2,101,344 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,412,720,152       1,412,720,152 

ออกหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทนุ 30 - (9,962,114) 1,000,000,000 - - 990,037,886 

เงินปนัผลจ่ายของหุ้นสามัญ 38 - - - - (359,959,900) (359,959,900) 

เงินปนัผลจ่ายของหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ

   ที่มีลักษณะคล้ายทนุ 30 - - - - (106,476,714) (106,476,714) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 333,300,000 5,159,491,182       2,000,000,000 33,330,000 3,326,185,570       10,852,306,752      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 1,807,737,357     1,547,451,269     1,704,260,125     1,754,091,624     

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   ต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 6,472,918,914     6,002,150,448     5,035,819,237     5,074,355,651     

   งานระหว่างการบริหารโครงการลดลงจากการโอนเป็นต้นทุน

      บริหารโครงการ 412,413,381       315,241,662       461,889,794       403,053,092       

   งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 492,598,031       41,446,862        -                 -                 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 94,718,339        69,762,414        60,744,875        40,065,559        

   หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 271,663           (846,193)          271,663           (1,254,163)        

   การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ 18,092,720        13,388,397        34,052,531        -                 

   ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,614,755        13,288,530        12,290,977        10,206,003        

   ค่าใชจ้า่ยประมาณการหนี้สนิ 121,364,710       143,036,030       103,145,196       102,689,398       

   โอนกลบัส ารองผลขาดทุนส าหรับการบริหารโครงการ -                 -                 -                 (1,558,578)        

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 20,486,838        8,121,517         20,115,999        6,894,232         

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                 -                 9,000,000         7,500,000         

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (1,251,213)        (1,620,598)        -                 -                 

   ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือค้า (64,680)           -                 (64,680)           -                 

   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอาคาร อปุกรณ์และยานพาหนะ 15,113,594        2,516,728         13,012,233        1,994,784         

   กลบัรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ย -                 (11,144,927)       -                 (11,144,927)       

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 20,602,790        40,368,596        20,602,790        40,368,596        

   ก าไรจากการรับโอนหุ้นจากกรรมการ -                 (200,100)          -                 (200,100)          

   สว่นแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (115,415,395)      476,644,392       -                 -                 

   ดอกเบี้ยรับ (157,452,498)      (74,488,155)       (288,301,800)      (116,412,968)      

   เงินปันผลรับ -                 -                 (254,999,944)      -                 

   ค่าใชจ้า่ยดอกเบี้ย 314,232,936       213,274,394       368,759,021       266,565,119       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 9,532,982,242     8,798,391,266     7,300,598,017     7,577,213,322     

สนิทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อื่น (249,017,312)      (91,941,334)       (113,692,522)      (50,547,327)       

   รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ (210,460,332)      (20,109,133)       2,454,595         (5,002,739)        

   งานระหว่างการบริหารโครงการ (433,571,213)      (326,371,786)      (498,354,179)      (399,293,421)      

   สนิค้าคงเหลอื 3,679,171         2,259,244         165,817           (152,639)          

   ต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (6,552,942,137)    (8,055,553,216)    (1,819,221,782)    (7,043,641,818)    

   งานระหว่างก่อสร้าง (530,087,910)      (46,605,104)       -                 -                 

   เงินจา่ยลว่งหน้าค่างานก่อสร้าง 77,452,430        67,440,691        141,602,776       200,424,592       

   เงินจา่ยลว่งหน้าค่าซ้ือที่ดินโครงการและต้นทุนที่เก่ียวขอ้ง 599,286,600       653,084,303       599,286,600       653,084,303       

   สนิทรัพยห์มุนเวียนอื่น (27,461,479)       22,094,078        14,940,413        (16,082,817)       

   สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (27,825,671)       (118,844,401)      (21,506,393)       (49,064,471)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



202

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สนิด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 85,358,520        132,970,736       (22,292,488)       (41,047,687)       

   ประมาณการหนี้สนิระยะสั้น (56,620,241)       (65,165,706)       (41,184,903)       (32,511,872)       

   ต้นทุนงานที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 19,515,739        15,097,202        14,749,697        14,134,181        

   เงินรับลว่งหน้าค่าบริหารโครงการ 400,084,337       460,304,238       329,217,495       397,807,662       

   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (152,613,028)      (53,200,588)       (335,187,750)      (96,455,019)       

   หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 3,384,115         (27,162,740)       29,984,647        49,734,636        

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                 (89,600)           -                 -                 

   หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น -                 10,000,000        -                 10,000,000        

เงินสดสทุธจิากกิจกรรมด าเนินงาน 2,481,143,831     1,356,598,150     5,581,560,040     1,168,598,886     

   รับคืนภาษีเงินได้ -                 116,770,899       -                 51,133,910        

   จา่ยภาษีเงินได้ (406,687,848)      (321,767,671)      (358,597,109)      (246,624,454)      

เงินสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,074,455,983     1,151,601,378     5,222,962,931     973,108,342       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เง่ือนไขการเบิกลดลง (เพ่ิมขึ้น) (120,848,021)      240,737,177       (180,786,394)      (7,884,750)        

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (500,000,000)      -                 (500,000,000)      -                 

เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) (1,624,740,000)    -                 (4,959,025,829)    838,973,898       

เงินสดจา่ยส าหรับเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (1,421,155,000)    (612,000,000)      (1,421,155,000)    (612,000,000)      

เงินสดรับส าหรับเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 459,000,000       -                 459,000,000       -                 

เงินสดรับ (จา่ย) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (29,386,706)       (1,641,217)        343,000           245,000           

เงินสดจา่ยส าหรับเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                 -                 (4,197,500)        (103,499,500)      

เงินสดจา่ยส าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า (1,223,796,000)    (1,733,744,400)    (1,223,796,000)    (1,733,744,900)    

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 52,725,773        11,194,072        95,687,376        12,325,269        

เงินปันผลรับ 254,999,944       -                 254,999,944       299,999,990       

เงินสดรับจากการขายอาคาร อปุกรณ์และยานพาหนะ 5,034,159         1,106,785         5,034,008         999,652           

เงินสดจา่ยซ้ืออาคาร อปุกรณ์และสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน (498,168,354)      (102,939,396)      (375,190,684)      (85,888,915)       

เงินสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,646,334,205)    (2,197,286,979)    (7,849,087,079)    (1,390,474,256)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 855,550,000       - 289,170,000       - 

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง - (650,000,000)      - (650,000,000)      

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - - 1,060,000,000     (288,294,476)      

เงินสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงิน (22,822,646) (18,714,130) (8,768,832) (7,799,893) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาว 2,334,702,900     935,000,000       1,312,402,900     935,000,000       

ช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว (1,539,402,900)    (1,227,937,000)    (1,223,002,900)    (1,227,937,000)    

เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว 2,000,000,000     2,000,000,000     2,000,000,000     2,000,000,000     

เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น 1,000,000,000     - 1,000,000,000     - 

ช าระคืนเงินหุ้นกู้ (2,395,000,000)    - (2,395,000,000)    - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสทิธทิี่มีลกัษณะคลา้ยทุน 1,000,000,000     1,000,000,000     1,000,000,000     1,000,000,000     

เงินสดจา่ยค่าธรรมเนียมทางการเงิน (24,936,082) (45,346,408) (16,128,667) (45,346,408) 

เงินสดจา่ยค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสทิธทิี่มีลกัษณะคลา้ยทุน (12,452,643) (15,938,915) (12,452,643) (15,938,915) 

จา่ยดอกเบี้ย (521,353,435)      (483,802,521)      (478,779,318)      (478,156,983)      

จา่ยเงินปันผล (359,959,900)      (333,297,118)      (359,959,900)      (333,297,118)      

จา่ยเงินปันผลของหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (133,095,893)      (18,147,945) (133,095,893)      (18,147,945) 

เงินสดสทุธจิากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,181,229,401     1,141,815,963     2,034,384,747     870,081,262       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ (390,648,821)      96,130,362 (591,739,401)      452,715,348       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,573,392,341     2,477,261,979     2,022,295,794     1,569,580,446     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,182,743,520     2,573,392,341     1,430,556,393     2,022,295,794     

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มิใชเ่งินสด

 โอนต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 30,766,285 102,151,088 30,766,285 102,151,088       

 โอนต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอาคาร - 4,619,518 - 4,619,518

 โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นอาคาร - 4,005,964 - 4,005,964 

 หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงินลดลงจากการจ าหน่าย

   ยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 1,240,056 - 1,240,056 - 

 เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า 356,300 255,000 356,300 255,000 

 ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - 37,832,875 - 16,696,875

 โอนสนิทรัพยห์มุนเวียนอื่นเป็นสว่นต่ าหุ้นกู้ด้อยสทิธิ

   ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน - 28,092,675 - 28,092,675

 ตัดจ าหน่ายสว่นเกินทุนจากการตีมูลค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์

   จากการซ้ือกิจการ 90,217 291,865 - - 

 ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 2,769,378 - 2,626,680 - 

 หนี้สนิหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้นจากผลประโยชน์ทางภาษี 2,328,767 - 2,328,767 - 

 เงินลงทุนค้างจา่ย 257,754,000       - 257,754,000       - 

 ประมาณการต้นทุนค่ารือ้ถอน 31,338,001 - 28,039,112 - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1   ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก 

   ของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำาหน่าย ให้บริการรับจ้างสร้างบ้านและบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู ่

   ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี ่99/1 หมู่ที ่14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ตำาบลบางพลใีหญ่ อำาเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

2   เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

   2.1 งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ 

     ในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ

     การบัญชี พ.ศ. 2543

 

     งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ 

     การเงินฉบับภาษาไทยนี้

 

     งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

   2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

     ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลเลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  

       “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

 1   

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ าหน่าย ให้บริการรับจ้างสร้างบ้านและบริหารโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต าบลบางพลี

ใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลเลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าพื้นที ่ ไทย 100.00 100.00 
 ทู จ ากัด     
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
 วัน จ ากัด     
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์จ าหน่ายอาหาร ไทย 100.00 100.00 
  และเครื่องดื่ม ให้บริการสมาชิกสปอรต์คลับ    

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอรต์ี ้ นายหน้าซื้อขายและจัดหาผู้เชา่อสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 99.98 
 เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด        
บริษัท เดอะเวริ์คส์ คอมมิวนิตี้  

 แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริหารนติิบุคคล ไทย 99.98 99.98 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด ให้บริการเก่ียวกับสนามแข่งรถ ไทย 100.00 100.00 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ให้บริการเก่ียวกับสนามแข่งรถ ไทย 49.31 49.31 
   (ถือหุ้นโดยบรษิัท พีระ เซอร์กิต     
    วัน จ ากัด ร้อยละ 50.69)     
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งผลิตและ

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด  รับท าสื่อโฆษณา ไทย 99.80 99.80 
บริษัท เจว-ีโค1 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.80 - 
บริษัท เอดีซ-ีเจวี 2 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.80 - 
บริษัท เอดีซ-ีเจวี 5 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษัท เอดีซ-ีเจวี 6 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
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รายงานประจ�าปี 2559

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงใน หมายเหตุ 16 และ 17

     ข) บรษิทัฯจะถอืว่ามีการควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทุนหรอืบรษัิทย่อยได้ หากบรษิทัฯมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน 

       ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงิน 

       ผลตอบแทนนั้นได้ 

     ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อย 

       จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 

     ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

     จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

   2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   ก  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

     ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง 

     แนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  

     2559 มาถอืปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรือจัดให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐาน 

     การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ 

     ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ 

     สำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 

 2   

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษัท เอดีซ ี- เจวี 8 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี 1 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน ไทย 99.80 - 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด มีดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละของการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงใน หมายเหตุ 16 และ 17 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลก ระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

ค) บรษิัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอ านาจในการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม

นี้แล้ว  

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)  และ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน  

 2   

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษัท เอดีซ ี- เจวี 8 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี 1 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน ไทย 99.80 - 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด มีดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละของการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงใน หมายเหตุ 16 และ 17 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลก ระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

ค) บรษิัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอ านาจในการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม

นี้แล้ว  

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)  และ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน  

       บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด มีดังต่อไปนี้
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   ข   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

      ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 

      ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบ 

      การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ 

      ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ 

      ปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

      ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ 

      เงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ  

      อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

 

      มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

      มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และ 

      เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี  

      ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับ 

      เงนิลงทนุแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืกบันทกึเงนิลงทนุดงักล่าวตามวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ กจิการต้อง 

      ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

      ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐาน 

      ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4    นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

    4.1  การรับรู้รายได้

      รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

      รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด 

      พกัอาศยั บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เมือ่งานก่อสร้างเสรจ็ตามสญัญาและมกีารโอนกรรมสทิธิ์ 

      ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

      รายได้จากการบริหารโครงการและการให้บริการก่อสร้าง

      บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาบริหารโครงการตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ ซึ่งการพิจารณาอัตราส่วน 

      ของงานที่ทำาเสร็จคำานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างหรืองานบริหารโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงจนถึงวันส้ินปีกับต้นทุน 

      งานก่อสร้างหรือต้นทุนงานบริหารโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา บริษัทฯจะต้ังค่าเผ่ือผลขาดทุน 

      สำาหรับโครงการบริหารโครงการทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน 

      รายได้จากการให้บริการก่อสร้างรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จจากการประเมินของ 

      วิศวกรโครงการโดยได้พิจารณาอัตราส่วนของงานท่ีทำาเสร็จ ซึ่งคำานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว 

      จนถึงสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาประกอบด้วย 

      รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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      รายได้ค่านายหน้า
 

      รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้วและแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
      รายได้ค่าบริการ
 

      รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว จะแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

      รายได้ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอดอายุสัญญาเช่า

      รายได้จากการให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสมาชิก

 

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มแสดงตามมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที ่

      ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

      ดอกเบี้ยรับ
 

      ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

      เงินปันผลรับ

      เงินปันผลรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล

    4.2  การรับรู้ต้นทุน

      ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์

       ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งคำานวณโดย 

       การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได ้

       ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายถ่วงนำ้าหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย แล้ว 

       จึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในส่วนกำาไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

       ต้นทนุการพฒันาโครงการแสดงตามราคาทุนซึง่ประกอบด้วยต้นทนุทีด่นิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค ค่าก่อสร้างและดอกเบ้ีย 

       ที่เกี่ยวข้อง

 

      ต้นทุนการบริหารโครงการและการให้บริการก่อสร้าง

       ต้นทนุการให้บรกิารบรหิารโครงการคำานวณโดยการจดัสรรต้นทนุทัง้หมดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของ แต่ละโครงการ (โดยคำานงึถงึ 

       ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการใน ส่วนกำาไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

       ต้นทนุจากการให้บรกิารก่อสร้าง คำานวณโดยการจดัสรรต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของแต่ละโครงการ (โดย 

       คำานึงถึงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามอัตราส่วน 

       ของงานทีท่ำาเสรจ็ บรษิทัย่อยจะบนัทกึค่าเผือ่ผลขาดทนุสำาหรบัแต่ละโครงการทัง้จำานวนเมือ่ทราบแน่ชัดว่าโครงการน้ันประสบ 

       ผลขาดทุน
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       ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

       ต้นทุนในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนกำาไรหรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น  

       “งานระหว่างก่อสร้าง” และ “งานระหว่างการบริหารโครงการ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

       งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างการบรหิารโครงการประกอบด้วยต้นทุนของวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนทีเ่กดิ 

       ขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

    4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

       เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร เชค็ทีถ่งึกำาหนดชำาระแต่ยงัมไิด้นำาฝาก และเงนิลงทนุ 

       ระยะส้ันทีมี่สภาพคล่องสูง ซึง่ถงึกำาหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดอืนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มข้ีอจำากัดในการเบกิใช้

   4.4  ลูกหนี้การค้า

       ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจำานวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ 

       ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

   4.5  สินค้าคงเหลือ

       สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

 

   4.6  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

       ทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนสทุธจิากสำารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการโดยมรีายละเอียด 

       การคำานวณราคาทุนดังนี้

       ที่ดิน          -  ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ

       งานระหว่างก่อสร้าง  -  ต้นทนุงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทนุงานก่อสร้างงานสาธารณปูโภคส่วนกลางและต้นทนุ 

                    การกู้ยืมท่ีถือเป็นต้นทุนของโครงการ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและ             

                     งานสาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง

   4.7  เงินลงทุน

       ก) เงนิลงทนุในหลักทรัพย์เพือ่ค้าแสดงตามมูลค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึในส่วนของ 

         กำาไรหรือขาดทุน

       ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

       ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธ ิ

         จากค่าเผื่อการด้อยค่าจากการลงทุน (ถ้ามี)

      มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

      บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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   4.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทกึมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุในราคาทนุซ่ึงรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนัน้  

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทกึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี

      ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20  

      และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ 

      กำาไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 

   4.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

      ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ 

      สินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน และ 

      ประมาณการค่าร้ือถอน การขนย้ายและการบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์ซึง่เป็นภาระผกูพนัทีเ่กดิจากการได้หรอืใช้สนิทรพัย์นัน้

      ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

      ดังนี้

      อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                        20  -  30  ปี

      ส่วนปรับปรุงอาคาร                          6  และ  12  ปี

      อุปกรณ์                                            5   ปี 

      เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน                      5   ปี

      ยานพาหนะ                             5  และ  7   ปี

      อุปกรณ์ดำาเนินงานของร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วย เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้วและเครื่องใช้ส่วนใหญ่แสดงมูลค่า 

      ตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งทำาทุกปี โดยแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมแล้ว

 

      ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

      ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จำาหน่ายสินทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ 

      เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจำาหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหน่ายสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้น 

      ส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

   4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

      ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้อยู่ในสภาพ 

      พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์จนกว่าสินทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์   

      ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก 

      การกู้ยืมนั้น 
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   4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

      บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อ 

      ธุรกจิ ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการอืน่ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึต้นทนุเริม่แรกของสนิทรพัย์นัน้ตามราคาทนุ  

      ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

      สะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน ์

      เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า  

      บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินป ี

      เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

      สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

                                อายุการให้ประโยชน์

      คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์               5  และ  10  ปี

         ค่าสิทธิรอตัดบัญชี                       6   ปี

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ทำากับลูกค้า ตามการโอนกรรมสิทธิ์

   4.12 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

      ค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกูยื้มเงนิซึง่เกดิขึน้ก่อนหรอื ณ วนัทำาสญัญาวงเงนิสนิเชือ่และก่อนการเบิกถอนเงนิกูย้มื 

      จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที ่

      ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจำาหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

      ค่าตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

      บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า 

      จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

      นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ 

      ทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจใน 

      การวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 

   4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

      สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

      สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที ่

      ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน 

      ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า 

      การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

      สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น 

      สญัญาเช่าดำาเนนิงาน จำานวนเงนิท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดำาเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรง 

      ตลอดอายุสัญญาเช่า
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   4.15 เงินตราต่างประเทศ

      บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ  

      รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

      รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

      ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

      กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

   4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

      ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน  

      อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ 

      และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์มีมลูค่าตำา่กว่ามูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ 

      นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้ว 

      แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที ่

      กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน 

      ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่ำาลงัพจิารณาอยู่  

      ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะ 

      สมกบัสนิทรพัย์ ซ่ึงสะท้อนถงึจำานวนเงนิท่ีกจิการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจำาหน่าย โดย 

      การจำาหน่ายน้ันผู้ซือ้กบัผู้ขายมีความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะ 

      ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
 

      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

      ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

      โครงการสมทบเงิน
      บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 

      บริษัทฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุสำารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯและ 

      บริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

      โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯและ 

      บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที ่

      ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก 

      คณิตศาสตร์ประกันภัย
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      ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ 

      พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯเลือกรับรู ้

      หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำาไรสะสม  

      ณ วันต้นงวดของปี 2554 

 

   4.18 ประมาณการหนี้สิน

      บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว  

      และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

   4.19 ภาษีเงินได้

      ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 

      ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
      บริษทัฯและบริษัทย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจำานวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคำานวณจาก 

      กำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ  

      ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน 

      สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

      บริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสียภาษ ีทกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ 

      ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีำาหรับผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าทีม่คีวาม 

      เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ 

      ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ 

      ทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียง 

      พอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

      บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะบันทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษ ีทีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ 

      ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

   4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

      มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดย 

      รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯและบรษิทั 

      ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน 

      ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย ์

      หรอืหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดยีวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประมาณ 
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      มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่ 

      เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

      ลำาดบัชัน้ของมูลค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบั 

      ตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

      ระดับ 1   ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

      ระดับ 2   ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

      ระดับ 3   ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

      ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่า 

      ยุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5   การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

   ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี 

   ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล 

   ท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจำานวนทีป่ระมาณการไว้  การใช้ดลุยพินจิและการประมาณ 

   การที่สำาคัญมีดังนี้

 

   การไม่รวมงบการเงินของบริษัทที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง

   ก) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจควบคุมบริษัทดังต่อไปนี้

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด 

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด 

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด 

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด

     -  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด

     ถงึแม้ว่าบรษิทัฯจะถอืหุน้และมีสทิธอิอกเสยีงในบรษิทัข้างต้นในสดัส่วนร้อยละ 51 ซึง่เป็นสดัส่วนทีม่ากกว่ากึง่หนึง่ อย่างไรกต็าม  

     เนื่องจากบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อดำาเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้น โดยสัญญาร่วมทุนระบุว่าเรื่องที่มีสาระ 

     สำาคญัตามทีก่ำาหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนต้องได้รบัการอนุมติัจากผูร่้วมทนุอย่างน้อยฝ่ายละหน่ึงคนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนัน้  

     บริษัทฯจึงพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจควบคุมบริษัทข้างต้น เงินลงทุนในบริษัทข้างต้นถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและ 

     ไม่นำามารวมในการจัดทำางบการเงินรวม
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   ข) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจควบคุมบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้น 

     ในบริษัทข้างต้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อดำาเนิน 

     การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้น โดยสัญญาผู้ถือหุ้นระบุว่าเรื่องที่มีสาระสำาคัญตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวต้องได้รับการ 

     อนุมัติจากผู้ร่วมทุนอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น บริษัทฯจึงพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจควบคุม 

     บริษัทข้างต้น เงินลงทุนในบริษัทข้างต้นถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและไม่นำามารวมในการจัดทำางบการเงินรวม นอกจากนี้  

     บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 51 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา 

     ผู้ถือหุ้น

   สัญญาเช่า 

   ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิ 

   เงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ทีเ่ช่าดงักล่าวแล้ว 

   หรือไม่

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

   ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจำาเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

   จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น  

   เป็นต้น

   การประมาณต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

   ในการรบัรูร้ายได้และต้นทนุจากการบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัฯต้องประมาณต้นทุนทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการบรหิาร 

   โครงการอสังหารมิทรพัย์เพือ่ใช้ในการคำานวณตน้ทนุ ซึง่ตน้ทนุการบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ย ต้นทุนเงินเดือน ค่า 

   ส่งเสรมิการขายและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ฝ่ายบรหิารได้ประมาณการต้นทนุดงักล่าวขึน้จากประสบการณ์ในการประกอบธรุกจิโดย 

   จะมกีารทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรอืเมือ่ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการต้นทนุอย่างมสีาระสำาคญั  

   โดยปัจจัยที่สำาคัญในการประมาณการต้นทุนการบริหารโครงการประกอบด้วย ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการต่างๆ จะเสร็จสิ้น และ 

   ต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

   ประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

   ในการคำานวณต้นทนุขายอาคารชดุและบ้านพร้อมทีด่นิ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยต้องประมาณต้นทุนทัง้หมดทีจ่ะใช้ในการพฒันาโครงการ 

   อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงาน 

   สาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุน 

   ดงักล่าวขึน้จากประสบการณ์ในการประกอบธรุกจิโดยจะมกีารทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรอืเมือ่ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 

   จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำาคัญ

   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

   ลดลงอย่างเป็นสาระสำาคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 

   สุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระสำาคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
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รายงานประจ�าปี 2559

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

   บริษัทฯพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเมื่อพบว่าบริษัทเหล่านั้นดำาเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 

   อย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหาร 

   พิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติท่ีแตก 

   ต่างกันอาจมีผลต่อจำานวนค่าเผือ่การด้อยค่า ดงันัน้ การปรบัปรงุค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 

   อาจมีขึ้นได้ในอนาคต

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

   ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

   เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

   ในการคำานวณค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัด ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการ 

   ให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์หากข้อสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

   นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคาร อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทกึขาดทนุ 

   จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช ้

   ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

   ประมาณการค่าแนะนำาลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซื้อซำ้า

   บรษิทัฯประมาณการค่าแนะนำาลกูค้าใหม่และค่าตอบแทนการซือ้ซำา้ โดยฝ่ายบรหิารพจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีและ/หรอืข้อมลู 

   ที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้สิทธิของสมาชิกที่ได้ค่าแนะนำาตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อตามเงื่อนไขกำาหนด

   ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด

   ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 

   บ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำานึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต

   ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค

   บริษทัฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการสำารองเผือ่ค่าซ่อมแซมสาธารณปูโภคโดยฝ่ายบรหิารพจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีและ/ 

   หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำาหรับงานซ่อมแซมประเภทต่างๆ

   เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

   บริษทัฯและบรษิทัย่อยประมาณการเงนิสมทบกองทนุนติบิคุคลหมูบ้่านโดยใช้อตัราตามทีก่ฎหมายกำาหนดและใช้มลูค่าประมาณการ 

   ของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคำานวณ

   ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอน

   บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนในการรื้อถอน โดยใช้ค่ารื้อถอนที่ประมาณและสอบทานโดยวิศวกรของบริษัทฯและบริษัท 

   ย่อยประกอบกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อกำาหนดในสัญญา เทคโนโลยี และระดับราคา 

   ของวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตั้งสมมติฐานไว้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้  หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม ่

   ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 

   ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้       

   รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

   หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน 

   ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวน 

   พนักงาน เป็นต้น

   คดีฟ้องร้อง

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซ่ึงฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของ 

   คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อว่าจำานวนประมาณการหนี้สิน (หากมี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแล้ว 

6   รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

  รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ ์

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำากัด บริษัทย่อย 

 บริษัท บ้านนิราวานา จำากัด บริษัทย่อย 

 บริษัท บลู เด็ค จำากัด  บริษัทย่อย

 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ คาร์ท จำากัด  บริษัทย่อย

 บริษัท เฮลิกซ์ จำากัด  บริษัทย่อย

 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เจวี-โค 1 จำากัด  บริษัทย่อย

 บรษัท เอดีซี - เจวี 2 จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เอดีซี - เจวี 5 จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เอดีซี - เจวี 6 จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เอดีซี - เจวี 8 จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เอเอช - เอสพีวี 1 จำากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จำากัด บริษัทร่วม

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด กิจการร่วมค้า

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด  กิจการร่วมค้า 
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 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด กิจการร่วมค้า

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำากัด กิจการร่วมค้า

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

    30 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่      

    30 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่      

    22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่      

    23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่      

    23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

   (เดิมชื่อ “บริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด”)  19 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

   (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี-โค 2 จำากัด”)  7 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

   (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด”)  11 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

   (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด”)  11 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559)

 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

    11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

   (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี - โค 3 จำากัด”)    7 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่

   (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี - เจวี 3 จำากัด)  11 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559)

 บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท ทอสกาน่า พิอาซา จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

    ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

    ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท พีระ เซอร์กิต จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

    ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

    ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

    ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท ทัสคัน ฮิลล์ จำากัด  ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

       ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท ทอสกาน่า วัลเล่ คันทรีคลับ จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

       ผู้บริหารของบริษัทฯ

 กรรมการ  กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

  รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ ์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 

   เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

   โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 15   

บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 

บริษัท ทอสกาน่า พิอาซา จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัท ทัสคานี วิลล์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัท พีระ เซอร์กิต จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัท คลอเส็ท คาเฟ่ จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัท ทัสคัน ฮิลล์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัท ทอสกาน่า วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ 

   ผู้บริหารของบริษัทฯ 

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายได้จากการบริหารโครงการ - - 70.8 118.9 ราคาตามสัญญารายโครงการและร้อย

ละ 6.5 ของมูลค่าโครงการตามที่ระบุ

ในสัญญา  

รายได้ค่าบริการ - - - 13.0 ราคาตามสัญญา 

รายได้ค่าบริการอ่ืน - - 6.5 1.5 ราคาตามสัญญา 

รายได้ค่าเช่า - - 0.6 0.6 ราคาตามสัญญา 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 

 16   

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

ดอกเบี้ยรับ - - 135.5 45.8 ร้อยละ MLR + 2 , MOR - 1.4 และ 

3.50 - 5.38 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจ า 12 เดือน (2558: ร้อย

ละ MLR + 2 , MOR - 1.4 และ 3.50 

- 5.38 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงิน 

  ฝากประจ า 12 เดือน) 

ขายที่ดินโครงการและต้นทุน 

   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

- 

 

- 

 

1,103.1 

 

- 

 

ราคาตามสัญญา 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง - - 608.3 1,281.3 ราคาตลาด 

ค่านายหน้า - - 65.8 58.4 ร้อยละ 0.376 - 6 ของมูลค่าขาย   

ห้องชุดที่มีการวางเงินจองในระหว่าง

ปี (2558: ร้อยละ1 - 2.5 ของมูลค่า

ขายห้องชุดที่มีการวางเงินจอง                         

ในระหว่างปี) 

ดอกเบี้ยจ่าย - - 57.3 55.1 ร้อยละ MOR - 1.4 ต่อปี และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 12 

เดือน + 0.1 (2558: ร้อยละ MOR - 

1.4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจ าธนาคาร 12 เดือน) 

ค่าบริการอ่ืน - - 14.3 8.4 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่า - - - 0.2 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายได้จากการบริหารโครงการ 852.9 696.0 852.9 696.0 ราคาตามสัญญารายโครงการและร้อย

ละ 7.5 ของมูลค่าโครงการตามที่ระบุ
ในสัญญา  

รายได้ค่าบริการ 0.8 - - - ราคาตามสัญญา 

รายได้ค่านายหน้า 275.3 193.6 275.3 193.6 ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าขายห้องชุดที่มี
การท าสัญญาและโอนในระหว่างปี 

รายได้ค่าบริการอ่ืน 227.3 107.7 189.9 107.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ 145.7 64.7 145.7 64.7 ร้อยละ 4.80 - 6.00 ต่อปี (2558: ร้อย

ละ MLR - 1.15 และ 5.17 - 6.00 
ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 255.0 - ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่า 437.7 - 437.7 - ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

ดอกเบี้ยรับ - - 135.5 45.8 ร้อยละ MLR + 2 , MOR - 1.4 และ 

3.50 - 5.38 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจ า 12 เดือน (2558: ร้อย

ละ MLR + 2 , MOR - 1.4 และ 3.50 

- 5.38 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงิน 

  ฝากประจ า 12 เดือน) 

ขายที่ดินโครงการและต้นทุน 

   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

- 

 

- 

 

1,103.1 

 

- 

 

ราคาตามสัญญา 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง - - 608.3 1,281.3 ราคาตลาด 

ค่านายหน้า - - 65.8 58.4 ร้อยละ 0.376 - 6 ของมูลค่าขาย   

ห้องชุดที่มีการวางเงินจองในระหว่าง

ปี (2558: ร้อยละ1 - 2.5 ของมูลค่า

ขายห้องชุดที่มีการวางเงินจอง                         

ในระหว่างปี) 

ดอกเบี้ยจ่าย - - 57.3 55.1 ร้อยละ MOR - 1.4 ต่อปี และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 12 

เดือน + 0.1 (2558: ร้อยละ MOR - 

1.4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจ าธนาคาร 12 เดือน) 

ค่าบริการอ่ืน - - 14.3 8.4 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่า - - - 0.2 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายได้จากการบริหารโครงการ 852.9 696.0 852.9 696.0 ราคาตามสัญญารายโครงการและร้อย

ละ 7.5 ของมูลค่าโครงการตามที่ระบุ
ในสัญญา  

รายได้ค่าบริการ 0.8 - - - ราคาตามสัญญา 

รายได้ค่านายหน้า 275.3 193.6 275.3 193.6 ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าขายห้องชุดที่มี
การท าสัญญาและโอนในระหว่างปี 

รายได้ค่าบริการอ่ืน 227.3 107.7 189.9 107.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ 145.7 64.7 145.7 64.7 ร้อยละ 4.80 - 6.00 ต่อปี (2558: ร้อย

ละ MLR - 1.15 และ 5.17 - 6.00 
ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 255.0 - ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่า 437.7 - 437.7 - ราคาตามสัญญา 

 16   

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

ดอกเบี้ยรับ - - 135.5 45.8 ร้อยละ MLR + 2 , MOR - 1.4 และ 
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- 

 

- 

 

1,103.1 

 

- 

 

ราคาตามสัญญา 
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ค่านายหน้า - - 65.8 58.4 ร้อยละ 0.376 - 6 ของมูลค่าขาย   

ห้องชุดที่มีการวางเงินจองในระหว่าง

ปี (2558: ร้อยละ1 - 2.5 ของมูลค่า
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1.4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจ าธนาคาร 12 เดือน) 
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ค่าเช่า - - - 0.2 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      
รายได้จากการบริหารโครงการ 852.9 696.0 852.9 696.0 ราคาตามสัญญารายโครงการและร้อย

ละ 7.5 ของมูลค่าโครงการตามที่ระบุ
ในสัญญา  

รายได้ค่าบริการ 0.8 - - - ราคาตามสัญญา 

รายได้ค่านายหน้า 275.3 193.6 275.3 193.6 ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าขายห้องชุดที่มี
การท าสัญญาและโอนในระหว่างปี 

รายได้ค่าบริการอ่ืน 227.3 107.7 189.9 107.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ 145.7 64.7 145.7 64.7 ร้อยละ 4.80 - 6.00 ต่อปี (2558: ร้อย

ละ MLR - 1.15 และ 5.17 - 6.00 
ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 255.0 - ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่า 437.7 - 437.7 - ราคาตามสัญญา 

17  

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายได้ค่าบริการ - 0.1 - - ราคาตลาด 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 102.1 28.2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า 3.7 4.6 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการอ่ืน 11.0 - 11.0 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกรรมการ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15.0 - 15.0 - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) 

บริษัทย่อย - - 651 1,991 

กิจการร่วมค้า 188,517 75,145 187,999 75,145 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 67,006 19,752 2,146 2,146 

รวม 255,523 94,897 190,796 79,282 

หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการ     ที่

เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 253,377 92,751 188,650 77,136 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 27,270 49,911 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 2,542 281 - - 

กรรมการ 56 - - - 

รวมเงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 2,598 281 27,270 49,911 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการร่วมค้า 2,548 5,003 2,548 5,003 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,741 4,638 - - 

กรรมการ 2,185 - - - 

รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน 16,474 9,641 2,548 5,003 

   ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
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17  

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายได้ค่าบริการ - 0.1 - - ราคาตลาด 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 102.1 28.2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า 3.7 4.6 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการอ่ืน 11.0 - 11.0 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกรรมการ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15.0 - 15.0 - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) 

บริษัทย่อย - - 651 1,991 

กิจการร่วมค้า 188,517 75,145 187,999 75,145 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 67,006 19,752 2,146 2,146 

รวม 255,523 94,897 190,796 79,282 

หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการ     ที่

เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 253,377 92,751 188,650 77,136 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 27,270 49,911 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 2,542 281 - - 

กรรมการ 56 - - - 

รวมเงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 2,598 281 27,270 49,911 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการร่วมค้า 2,548 5,003 2,548 5,003 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,741 4,638 - - 

กรรมการ 2,185 - - - 

รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน 16,474 9,641 2,548 5,003 

17  

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
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รวม 255,523 94,897 190,796 79,282 

หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการ     ที่

เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 253,377 92,751 188,650 77,136 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 27,270 49,911 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 2,542 281 - - 

กรรมการ 56 - - - 

รวมเงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 2,598 281 27,270 49,911 
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กิจการร่วมค้า 2,548 5,003 2,548 5,003 
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ที่เกี่ยวข้องกัน 16,474 9,641 2,548 5,003 

 18   

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินมัดจ า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

  บริษัทย่อย     - - 213 213 

 กิจการร่วมค้า 406 - 406 - 

รวมเงนิมัดจ า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 406 - 619 213 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22) 

  

  

  บริษัทย่อย     - - 13,689 118,572 

 กิจการร่วมค้า 276,708 7,852 276,708 7,852 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,404 16,439 110 - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 283,112 24,291 290,507 126,424 

เงินรับลว่งหน้าค่าบริหารโครงการ -  

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 158,147 229,013 

 กิจการร่วมค้า 926,797 526,713 926,797 526,713 

รวมเงนิรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 926,797 526,713 1,084,944 755,726 

เงินรับลว่งหน้าจากลูกค้า - กิจการ              

ที่เกี่ยวข้องกัน 

  

  

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 733 - - - 

 กรรมการ 1,639 1,135 217 1,135 

รวมเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกัน 2,372 1,135 217 1,135 

เจ้าหนี้เงินมัดจ า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัทย่อย - - 208 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการ                        

ที่เกี่ยวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 114,424 86,058 
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ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับ         
   จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
กิจการร่วมค้า         
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจม-ไลน์          
    38 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่          
   14 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) - - 726,000 17,128 (726,000) (17,128) - - 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน          
     ควาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท “เอดีซี-เจวี          
     1 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 31         
     ตุลาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าตั้งแต่         
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) - - 618,300 9,844 (618,300) (9,844) - - 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9         
     จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจว-ีโค 3            
     จ ากัด”เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที ่25          
     ธันวาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าตั้งแต่         
    วันที่ 26 ธันวาคม 2559) - - 1,503,600 20,446 - - 1,503,600 20,446 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ี          
     โมนูเม้น จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี-          
     เจวี 3 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที ่25         
     ธันวาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าตั้งแต่         
    วันที่ 26 ธันวาคม 2559) - - 121,140 2,454 - - 121,140 2,454 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้าง         
    รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,969,040 49,872 (1,344,300) (26,972) 1,624,740 22,900 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 288,150 30,865 170,850 22,921 (459,000) (53,786) - - 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทว ี         
    จ ากัด 229,500 15,241 51,000 16,189 - - 280,500 31,430 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก          
    จ ากัด 280,500 18,079 - 16,876 - - 280,500 34,955 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน         
    จ ากัด 204,000 12,005 204,000 23,608 - - 408,000 35,613 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
    จ ากัด  102,000 2,364 51,000 8,518 - - 153,000 10,882 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
    จ ากัด 12,750 195 204,000 11,104 - - 216,750 11,299 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี         
    จ ากัด 178,500 2,142 76,500 13,984 - - 255,000 16,126 

   ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการ 

   เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 20   

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน         

    จ ากัด 25,500 545 153,000 9,423 - - 178,500 9,968 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ         
    จ ากัด 38,250 585 229,500 10,110 - - 267,750 10,695 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจม-ไลน์          
    38 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่          

     14 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) - - 25,500 7,055 - (6,455) 25,500 600 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก         

     จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี-โค 2 จ ากัด”         
     เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม         
     2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่         

    15 กรกฎาคม 2559) - - 76,500 1,798 - - 76,500 1,798 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน          
     ควาย จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี-เจวี          

     1 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 31         
     ตุลาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่         
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) - - 25,500 214 - - 25,500 214 

  บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด         
     (เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน         
     2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่         

    21 พฤศจิกายน 2559) - - 153,805 278 - - 153,805 278 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย 

   ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,359,150 82,021 1,421,155 142,078 (459,000) (60,241) 2,321,305 163,858 
หกั: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (288,150) (30,865)     (892,500) (87,235) 

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย         
   ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

   - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหนึ่งป ี 1,071,000 51,156     1,428,805 76,623 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย         

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด 20,000 38 - 54 (20,000) (92) - - 

   บริษัท บลู เด็ค จ ากัด 10,760 206 6,280 573 - - 17,040 779 

   บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี         

    แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 20,940 158 - 250 - - 20,940 408 

   บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด 5,226 2,885 - 437 - - 5,226 3,322 
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รายงานประจ�าปี 2559  21   

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด  465,943 11,620 2,140,196 74,155 (202,016) (2,579) 2,404,123 83,196 

 บริษัท เจวี-โค1 จ ากัด - - 673,000 14,001 (230,000) (3,697) 443,000 10,304 

 บริษัท เอดีซี-เจวี 2 จ ากัด - - 828,900 3,037 (450,000) (1,429) 378,900 1,608 

 บริษัท เอดีซี-เจวี 6 จ ากัด - - 536,000 2,772 - - 536,000 2,772 

 บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จ ากัด - - 51,926 412 - - 51,926 412 

กิจการร่วมค้า         

  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี         
     จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจม-ไลน์ 38         
     จ ากัด” เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่         

     14 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจการ         
     ร่วมค้าต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) - - 726,000 17,128 (726,000) (17,128) - - 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน          

     ควาย จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี-เจวี          
     1 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 31         
     ตุลาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่         

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) - - 618,300 9,844 (618,300) (9,844) - - 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9         
     จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี-โค 3 จ ากัด”         

     เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 25 ธันวาคม         
     2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่         
    26 ธันวาคม 2559) - - 1,503,600 20,446 - - 1,503,600 20,446 

  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่          
     โมนูเม้น จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี-          
     เจวี 3 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 25         

     ธันวาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่         
    วันที่ 26 ธันวาคม 2559) - - 121,140 2,454 - - 121,140 2,454 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ย         

 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 522,869 14,907 7,205,342 145,563 (2,246,316) (34,769) 5,481,895 125,701 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก  
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         

  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 288,150 30,865 170,850 22,921 (459,000) (53,786) - - 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี         
     จ ากัด 229,500 15,241 51,000 16,189 - - 280,500 31,430 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก          
     จ ากัด 280,500 18,079 - 16,876 - - 280,500 34,955 
   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน         

     จ ากัด 204,000 12,005 204,000 23,608 - - 408,000 35,613 
   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
     จ ากัด 102,000 2,364 51,000 8,518 - - 153,000 10,882 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
     จ ากัด 12,750 195 204,000 11,104 - - 216,750 11,299 
   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี         

     จ ากัด 178,500 2,142 76,500 13,984 - - 255,000 16,126 



224

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 22   

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน         
     จ ากัด 25,500 545 153,000 9,423 - - 178,500 9,968 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ         
     จ ากัด 38,250 585 229,500 10,110 - - 267,750 10,695 
   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี         

     จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจม-ไลน์ 38         
     จ ากัด” เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่         
     14 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจการ         

     ร่วมค้าต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) - - 25,500 600 - - 25,500 600 
   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก         
     จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี-โค 2         

     จ ากัด” เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่         
     14 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจการ         
     ร่วมค้าต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) - - 76,500 1,798 - - 76,500 1,798 

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน          
     ควาย จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี-เจวี          
     1 จ ากัด” เป็นบริษัทย่อย ถึงวันที่ 31         

     ตุลาคม 2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่         
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) - - 25,500 214 - - 25,500 214 
   บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด         

     (เป็นบริษัทย่อยถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน         
     2559 เป็นกิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่         
    21 พฤศจิกายน 2559) - - 153,805 278 - - 153,805 278 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
1,359,150 

 
82,021 1,421,155 135,623 (459,000) (53,786) 2,321,305 163,858 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (288,150) (30,865)     (892,500) (87,235) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย         
   ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -         
   สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         

   ภายในหนึ่งป ี 1,071,000 51,156     1,428,805 76,623 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษัทย่อย         

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด 893,706 48,132 130,000 52,664 - - 1,023,706 100,796 
   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด - - 705,000 3,491 - - 705,000 3,491 
   บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด - - 225,000 1,141 - - 225,000 1,141 

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ย       ค้าง

จ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

893,706 

 

48,132 

 

1,060,000 

 

57,296 

 

- 

 

- 

 

1,953,706 

 

105,428 
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รายงานประจ�าปี 2559

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   เงนิให้กูยื้มระยะสัน้แก่และเงนิกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัและถงึกำาหนดชำาระคนืเมือ่ทวงถาม  

   โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 2, MOR - 1.4 และ 3.5 - 5.38 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาธนาคาร 12 เดือน 

   และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาธนาคาร 12 เดือน + 0.1

   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เงินกู้ยืมมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น 

   และดอกเบีย้คงค้างทัง้หมดตามรายละเอยีดด้านล่าง และสามารถชำาระคนืก่อนกำาหนดหรอืสามารถขอขยายกำาหนดการจ่ายชำาระคนื 

   ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้แต่ละรายตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17

 กิจการร่วมค้า วันครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด 30 พฤศจิกายน 2559

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำากัด 31 มีนาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำากัด 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำากัด 31 กรกฎาคม 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำากัด 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำากัด 30 กันยายน 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำากัด 30 พฤศจิกายน 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำากัด 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำากัด 31 พฤษภาคม 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด 28 ธันวาคม 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด 30 พฤศจิกายน 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด 28 กุมภาพันธ์ 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด 28 กุมภาพันธ์ 2562

 บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด 7 ธันวาคม 2562

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด 31 พฤษภาคม 2563

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด 30 กันยายน 2562
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 24   

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 89,700 62,812 89,700 62,812 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6,026 4,142 6,026 4,142 

รวม 95,726 66,954 95,726 66,954 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 39.8 

7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 2,346 1,998 692 833 

เงินฝากธนาคาร 2,180,398 2,571,394 1,429,864 2,021,463 

รวม 2,182,744 2,573,392 1,430,556 2,022,296 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อย

ละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี)  

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า   

   เงินลงทุนในกองทุนเปิดธนพลัส - ราคาทุน 500,000 - 

   บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 65 - 

   รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 500,065 - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 39.8 

7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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เงินฝากธนาคาร 2,180,398 2,571,394 1,429,864 2,021,463 

รวม 2,182,744 2,573,392 1,430,556 2,022,296 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อย

ละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี)  

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า   

   เงินลงทุนในกองทุนเปิดธนพลัส - ราคาทุน 500,000 - 

   บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 65 - 

   รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 500,065 - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 89,700 62,812 89,700 62,812 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6,026 4,142 6,026 4,142 

รวม 95,726 66,954 95,726 66,954 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 39.8 

7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 2,346 1,998 692 833 

เงินฝากธนาคาร 2,180,398 2,571,394 1,429,864 2,021,463 

รวม 2,182,744 2,573,392 1,430,556 2,022,296 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อย

ละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี)  

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า   

   เงินลงทุนในกองทุนเปิดธนพลัส - ราคาทุน 500,000 - 

   บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 65 - 

   รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 500,065 - 

 

 

 

 

 

   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 

   ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

   ภาระคำ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการคำ้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 39.8

7   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำาของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง  

   0.4 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี) 

8   เงินลงทุนชั่วคราว
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9   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 25   

9.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 187,241 92,328 187,241 76,113 
ค้างช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 17,382 - - - 
   3 - 6 เดือน 30,868 - - - 
   6 - 12 เดือน 16,609 - - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 252,100 92,328 187,241 76,113 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 70,252 6,893 24 12 
ค้างช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 20,359 1,858 14 36 
   3 - 6 เดือน 1,644 1,725 - - 
   6 - 12  เดือน 1,785 1,125 - - 
   มากกว่า 12 เดือน 5,401 5,011 5,012 5,011 

รวม 99,441 16,612 5,050 5,059 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,011) (5,011) (5,011) (5,011) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่     

   ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ 94,430 11,601 39 48 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 346,530 103,929 187,280 76,161 

ลูกหนี้อ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,146 2,146 2,146 2,146 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,277 423 1,409 1,023 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 22,075 18,102 13,614 11,442 

รวม 25,498 20,671 17,169 14,611 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,951) (2,679) (2,890) (2,618) 

รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 22,547 17,992 14,279 11,993 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 369,077 121,921 201,559 88,154 
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10  รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ/งานระหว่างก่อสร้าง

 26   

10. รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ/งานระหว่างก่อสร้าง 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 539,416 45,163 

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนซึ่งรับรู้   
   เป็นค่าใช้จ่ายจนถึงปัจจุบัน 534,076 41,447 

ต้นทุนการก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม   
   ในอนาคตซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์ 42,649 5,158 

ปรับปรุงด้วยก าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 50,503 3,716 

 627,228 50,321 
เงินงวดที่เรียกเก็บจากค่าจ้าง (461,639) (35,334) 

 165,589 14,987 

 จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างประกอบด้วย  
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระจากงานก่อสร้าง 228,021 15,106 

งานระหว่างก่อสร้าง 42,649 5,158 

 270,670 20,264 
 จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ   

 รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า (105,081) (5,277) 

 165,589 14,987 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง 10,156 607 

   
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ   

   จากงานก่อสร้าง 228,021 15,106 
   จากการบริหารโครงการ 2,548 5,003 

รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 230,569 20,109 
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11  จำานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำาหรับงานบริหาร / จำานวนเงินทั้งสิ้น 
   ที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำาหรับงานบริหาร

 27   

11. จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส าหรับงานบริหาร / จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจาก

กิจการส าหรับงานบริหาร  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายได้ค่าบริหารโครงการทีร่ับรู้เปน็รายได้ในระหว่างปี 852,854 695,991 923,720 814,882 

ต้นทุนการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจบุัน 1,331,789 915,317 1,770,735 1,284,713 
ก าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 1,252,346 794,806 1,385,452 911,289 

 2,584,135 1,710,123 3,156,187 2,196,002 
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง (3,433,128) (2,177,735) (4,093,455) (2,838,062) 

 (848,993) (467,612) (937,268) (642,060) 

จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้้างส าหรับงานบริหาร 77,804 59,101 147,676 113,666 

จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานบริหาร (926,797) (526,713) (1,084,944) (755,726) 

 (848,993) (467,612) (937,268) (642,060) 

 เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามข้ันความส าเร็จของงานบริหารโครงการ 

12.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อาหารและเครื่องด่ืม 936 952 236 402 
วัสดุก่อสร้าง 2,851 6,514 - - 

รวม 3,787 7,466 236 402 
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11. จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส าหรับงานบริหาร / จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจาก

กิจการส าหรับงานบริหาร  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายได้ค่าบริหารโครงการทีร่ับรู้เปน็รายได้ในระหว่างปี 852,854 695,991 923,720 814,882 

ต้นทุนการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจบุัน 1,331,789 915,317 1,770,735 1,284,713 
ก าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 1,252,346 794,806 1,385,452 911,289 

 2,584,135 1,710,123 3,156,187 2,196,002 
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง (3,433,128) (2,177,735) (4,093,455) (2,838,062) 

 (848,993) (467,612) (937,268) (642,060) 

จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้้างส าหรับงานบริหาร 77,804 59,101 147,676 113,666 

จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานบริหาร (926,797) (526,713) (1,084,944) (755,726) 
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 เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามข้ันความส าเร็จของงานบริหารโครงการ 

12.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อาหารและเครื่องด่ืม 936 952 236 402 
วัสดุก่อสร้าง 2,851 6,514 - - 

รวม 3,787 7,466 236 402 

 

  

   เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำาเร็จของงานบริหารโครงการ

12  สินค้าคงเหลือ

13  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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13. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ต้นทุนที่ดิน 7,188,783 6,393,931 3,174,371 5,466,140 
งานระหว่างก่อสร้าง 4,545,566 4,947,212 3,373,266 4,130,098 
ค่าธรรมเนียมการบริหาร 
   โครงการและค่าที่ปรึกษา 

 
350,655 

 
401,972 

 
160,389 

 
194,854 

ต้นทุนดอกเบี้ย 313,537 345,100 328,836 324,899 

รวม 12,398,541 12,088,215 7,036,862 10,115,991 
หัก: การปรับลดเป็น     

   มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (46,457) (28,364) (34,052) - 

รวมต้นทุนการพัฒนา     

   อสังหาริมทรัพย์ - สุทธ ิ 12,352,084 12,059,851 7,002,810 10,115,991 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณ

จากอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินกู้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน 

   ของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

   (ล้านบาท) 211 274 168 274 

อัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.05 - 5.65 3.20 - 5.88 3.05 - 5.65 3.20 - 5.88 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจด

จ านองค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม 
   สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ าประกัน 8,148 6,662 4,027 6,073 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยคำานวณจากอัตราการ 

   ตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ดังนี้
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำานอง 

   คำ้าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้
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 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 28,364 - 

บวก: ตั้งเพิ่ม 37,782 37,782 
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย      (19,689) (3,730) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 46,457 34,052 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการขายอยู่ ณ วันสิ้นป ี 38,286,667 42,343,007 23,588,272 30,900,039 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซื้อจะขายหรือขายแล้ว 26,105,435 27,274,490 17,073,398 20,777,810 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซื้อจะขายหรือขายแล้ว 68.18 64.41 72.38 67.24 

14. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เงื่อนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าไปเป็นหลักประกันของ

หนังสือค้ าประกันธนาคาร 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 (หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชี 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด 

(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ   
   คาร์ท จ ากัด ร้อยละ 45) 

 
จ าหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วน

อุปกรณ์ยานยนต์ 

 
 

ไทย 45 45 900 900 - - 
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   รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ 

   ดังนี้

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
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14  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคำ้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก

   ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาไปเป็นหลักประกันของหนังสือ 

   คำ้าประกันธนาคาร

15  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
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บวก: ตั้งเพิ่ม 37,782 37,782 
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย      (19,689) (3,730) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 46,457 34,052 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการขายอยู่ ณ วันสิ้นป ี 38,286,667 42,343,007 23,588,272 30,900,039 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซื้อจะขายหรือขายแล้ว 26,105,435 27,274,490 17,073,398 20,777,810 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซื้อจะขายหรือขายแล้ว 68.18 64.41 72.38 67.24 

14. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เงื่อนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าไปเป็นหลักประกันของ

หนังสือค้ าประกันธนาคาร 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 (หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชี 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด 

(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ   
   คาร์ท จ ากัด ร้อยละ 45) 

 
จ าหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วน

อุปกรณ์ยานยนต์ 

 
 

ไทย 45 45 900 900 - - 

 

  

   งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตาม 

   วิธีส่วนได้เสียเต็มจำานวนเงินลงทุนแล้ว 

   ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนจากเงิน 

   ลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 

   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 30   

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียเต็มจ านวนเงินลงทุนแล้ว  

ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

บริษัทย่อย ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ           

เงินลงทุน สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์           
 ทู จ ากัด 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (1,315,000) 1,144,532 1,144,532 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์           
 วัน จ ากัด 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด     233,000 233,000 100.00 100.00 233,000 233,000 (129,500) (129,500) 103,500 103,500 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้           
  เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด 4,000 1,200 100.00 99.98 4,000 1,200 - - 4,000 1,200 
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้            
 แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด 45,000 45,000 100.00 100.00 45,000 45,000 (36,000) (27,000) 9,000 18,000 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด           
(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต            
 วัน จ ากัด ร้อยละ 50.69) 36,500 36,500 49.31 49.31 17,999 17,999 (6,000) (6,000) 11,999 11,999 
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด 192,200  192,200 100.00 100.00 192,200 192,200 - - 192,200 192,200 
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 
บริษัท เจวี-โค1 จ ากัด 100 - 99.80 - 100 - - - 100 - 
บริษัท เอดีซี-เจวี 2 จ ากัด 100 - 99.80 - 100 - - - 100 - 
บริษัท เอดีซี-เจวี 5 จ ากัด 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษัท เอดีซี-เจวี 6 จ ากัด 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จ ากัด 100 - 99.70 - 99 - - - 99 - 
บริษัท เอดีซี - เจวี 8 จ ากัด 100 - 99.70 - 99 - - - 99 - 
บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จ ากัด 100 - 99.80 - 100 - - - 100 - 

รวม     4,097,100 4,093,602 (1,513,500) (1,504,500) 2,583,600 2,589,102 

 บริษัท เจม-ไลน์ 38 จ ากัด บริษัท เจวี-โค1 จ ากัด บริษัท เจวี-โค2 จ ากัด และบริษัท เจวี-โค3 จ ากัด 

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดตั้งบริษัท เจม-ไลน์ 38 จ ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนมกราคม 2559 

 (2) จัดตั้งบริษัท เจวี-โค1 จ ากัด บริษัท เจวี-โค2 จ ากัด และบริษัท เจวี-โค3 จ ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจด
ทะเบียนบริษัทละ 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  บริษัท
ดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2559 และในเดือนเดียวกันบริษัท
ฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว  

 ต่อมาเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจมไลน์ 38 จ ากัด และ บริษัท เจ
วี-โค 2 จ ากดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง
ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุ 17 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ านาจในการ

16  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายงานประจ�าปี 2559

   บริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากดั บรษิทั เจว-ีโค1 จำากดั บรษิทั เจว-ีโค2 จำากดั และบรษัิท เจว-ีโค3 จำากดั

   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   (1) จัดตั้งบริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น  

     มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

     พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และ 

     บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนมกราคม 2559

   (2) จัดตั้งบริษัท เจวี-โค1 จำากัด บริษัท เจวี-โค2 จำากัด และบริษัท เจวี-โค3 จำากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 

     บริษัทละ 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8  

     ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ 

     กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 และในเดือนเดียวกันบริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว 

   ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจมไลน์ 38 จำากัด และ บริษัท เจวี-โค 2  

   จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึงตามข้อตกลงใน 

   สัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุ 17 ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   ดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด และ  

   บริษัท เจวี-โค 2 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ทำาให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะ 

   จาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

   บริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด บริษัท เอดีซี - เจวี 2 จำากัด บริษัท เอดีซี - เจวี 3 จำากัด และ บริษัท  
   เอดีซี - เจวี 4 จำากัด

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอดีซี  

   - เจวี 1 จำากัด บริษัท เอดีซี - เจวี 2 จำากัด บริษัท เอดีซี - เจวี 3 จำากัด และ บริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 

   บริษัทละ 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของ 

   ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าวซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัดงักล่าวได้จดทะเบยีนจัดตัง้บรษิทักบักระทรวง 

   พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 และในเดือนเดียวกันบริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว

   ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

   ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวใน 

   หมายเหตุ 17 ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงิน 

   ลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุน 

   ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ทำาให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ต้ังแต่วันท่ี 15  

   กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 

   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 บริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เป็น บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ  

   เอเชีย สะพานควาย จำากัด และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนิน 

   กิจการร่วมค้าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด ต่อมา 

   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด 

   ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้น 

   ของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่า 

   บริษัทฯไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ทำาให้บริษัท 

   ดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
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   บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด

   วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท อนันดา 

   เอแพค บางจาก จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯ 

   ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการร่วมทุนกับกิจการร่วมค้า บริษัท 

   ดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และในเดือนเดียวกันบริษัทฯได้เข้าลงทุนใน 

   บริษัทดังกล่าว

   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้าในการรองรับ 

   การร่วมทนุกบักจิการร่วมค้าในประเทศไทย และในวนัเดยีวกนับรษิทัฯได้ขายเงนิลงทนุในหุ้นสามญัของบรษิทั อนนัดา เอแพค บางจาก  

   จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศ ภายหลังการขายเงินลงทุน 

   ข้างต้น บริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทฯ จึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงิน 

   ลงทุนในการร่วมค้าทำาให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  

   เป็นต้นไป

   บริษัท เอดีซี-เจวี5 จำากัด และ บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด 

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอดี 

   ซี-เจวี5 จำากัด และ บริษัท เอดีซี-เจวี6 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น มูลค่า 

   หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

   อสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2559

   บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด

   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำากัด มีมติให้เพิ่มทุน 

   จดทะเบียนจำานวน 2.8 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1.2 ล้านบาท เป็น 4.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 28,000  

   หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำานวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษัทฯ 

   จำานวน 2.8 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย ์

   แล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

   บริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จำากัด

   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัท เอเอช-เอสพีวี1 จำากัด โดยมีทุนจด 

   ทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของ 

   ทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน บริษัทฯได้เข้าลงทุนใน 

   บริษัทดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2559

   บริษัท เอดีซี-เจวี7 จำากัด และ บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด
 

   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 

   เอดีซี-เจวี7 จำากัด และ บริษัท เอดีซี-เจวี8 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 หุ้น มูลค่า 

   หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

   อสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2559
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รายงานประจ�าปี 2559

   ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ

   ในขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนราคาซื้อ (purchase price allocation) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำากัด ในปี 2553 ได ้

   มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากการคำานวณมูลค่ายุติธรรมเพิ่มของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่ม ี

   ตวัตน ซึง่บรษิทัฯได้แสดงภาระหนีส้นิเกีย่วกบัภาษเีงนิได้จากการซือ้กจิการจำานวนดงักล่าวอยูใ่นบญัชหีน้ีสนิภาษเีงนิได้รอตดับญัชใีน 

   งบแสดงฐานะการเงินรวม

   เงินปันผลรับ

   ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

 

17  เงินลงทุนในการร่วมค้า

   17.1  รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
 

       เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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17. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 
การร่วมค้า 

 
ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธ ี  
ส่วนได้เสีย 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 459,545 459,545 680,820 219,592 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   ราชเทว ีจ ากัด     ริมทรัพย์ 51 51 280,480 280,480 135,542 174,640 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   อโศก จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 433,500 433,500 211,990 249,169 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

   สามย่าน จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 510,000 510,000 329,637 386,432 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   ชิดลม จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 204,000 204,000 120,255 143,622 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   บางนา จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 318,750 318,750 198,487 248,569 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   ช่องนนทรี จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 306,000 306,000 187,975 252,150 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

   เตาปูน จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 178,500 178,500 125,503 153,138 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

   ท่าพระ จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 216,749 216,749 156,890 198,385 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   เพชรบุรี จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 280,500 - 203,200 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   บางจาก จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 484,500 - 390,675 - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   อุดมสุข จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 229,500 - 203,308 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

   สะพานควาย จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 229,500 - 202,666 - 
บริษัท อนันดา เอแพค รองรับการ       

   บางจาก จ ากัด    ร่วมทุนกับ       
    กิจการ       
    ร่วมค้า 99 - 257,804 - 257,419 - 
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(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 
การร่วมค้า 

 
ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธ ี  
ส่วนได้เสีย 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   พระราม 9 จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 51 - (66,959) - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   วิคตอรี่โมนูเม้น จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 51 - (8,343) - 

รวม    4,389,430 2,907,524 3,329,065 2,025,697 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศสองแห่งเพื่อด าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรองรับการร่วมทุนกับกิจการร่วมค้าในประเทศไทย นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้น

ต้องให้ความสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ร่วมทุนดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

การร่วมค้า ทุนจดทะเบียน วงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น จ านวนเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 900 900 459 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 550 550 281 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 850 850 434 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 1,000 1,000 510 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 400 400 204 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด 625 625 319 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด 600 600 306 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด 350 350 179 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 425 575 293 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จ ากดั 550 550 281 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 950 950 485 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากัด 450 450 230 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด 450 450 230 
บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด 260 506 258 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จ ากัด 0.1 1,100 561 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโ่มนูเม้น  

  จ ากัด 

 

0.1 

 

475 
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(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 
การร่วมค้า 

 
ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธ ี  
ส่วนได้เสีย 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   พระราม 9 จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 51 - (66,959) - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   วิคตอรี่โมนูเม้น จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 51 - (8,343) - 

รวม    4,389,430 2,907,524 3,329,065 2,025,697 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศสองแห่งเพื่อด าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรองรับการร่วมทุนกับกิจการร่วมค้าในประเทศไทย นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้น

ต้องให้ความสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ร่วมทุนดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

การร่วมค้า ทุนจดทะเบียน วงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น จ านวนเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 900 900 459 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 550 550 281 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 850 850 434 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 1,000 1,000 510 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 400 400 204 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด 625 625 319 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด 600 600 306 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด 350 350 179 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 425 575 293 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุี จ ากดั 550 550 281 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 950 950 485 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากัด 450 450 230 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด 450 450 230 
บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด 260 506 258 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จ ากัด 0.1 1,100 561 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโ่มนูเม้น  

  จ ากัด 

 

0.1 

 

475 

 

242 
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    บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศสองแห่งเพื่อดำาเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำาเนินธุรกิจพัฒนา 

    อสงัหารมิทรพัย์และรองรับการร่วมทนุกบักจิการร่วมค้าในประเทศไทย นอกจากนี ้ในสัญญายงัระบุว่าผูถ้อืหุน้ต้องให้ความสนบัสนนุ 

    ทางการเงินโดยการให้กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนดังนี้

       บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการ 

       ร่วมค้า

 

       บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจม - ไลน์ 38 จำากัด”)

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้า 

       ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยในนามของบรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี เพชรบุร ีจำากดั นอกจากนี ้ในสญัญา 

       ยังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน
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รายงานประจ�าปี 2559

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

       ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  

       ลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯ 

       ไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการ 

       ร่วมค้า ทำาให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “บรษิทัย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ต้ังแต่วันที ่15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน  

       549.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 550.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 5,499,000  

       หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำานวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนขอ 

       งบริษัทฯจำานวน 280.4 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยบริษัท เจม-ไลน์ 38 จำากัด ได้จดทะเบียน 

       เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็น  

       “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำากัด” ในวันเดียวกัน

       บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี-โค 2 จำากัด”)

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้า 

       ในการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ในประเทศไทยในนามของบรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี บางจาก จำากดั นอกจากนี ้ในสญัญา 

       ยังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจวี-โค 2 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  

       49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือ 

       ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจ 

       ในการควบคุมบริษัท เจวี-โค 2 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ทำาให้บริษัท 

       ดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจวี-โค 2 จำากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 949.9  

       ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 950.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 9,499,000 หุ้น  

       มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเต็มจำานวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพ่ิมทุนในสัดส่วนของ 

       บริษัทฯจำานวน 484.4 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยบริษัท เจวี-โค 2 จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ่ม 

       ทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 และได้จดทะเบยีนเปล่ียนชือ่บรษิทักบักระทรวงพาณชิย์เป็น “บรษิทั  

       อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำากัด” ในวันเดียวกัน

       บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด”)

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้า 

       ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด นอกจากนี้ ในสัญญา 

       ยังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

       ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลด 

       ลงเหลอืร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว ภายหลงัการขายเงนิลงทนุข้างต้น บรษัิทฯพจิารณาว่าบรษิทัฯไม่มี 

       อำานาจในการควบคุมบริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า  

       ทำาให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
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       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน  

       449.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 450.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 4,499,000  

       หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำานวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนขอ 

       งบริษัทฯจำานวน 229.4 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยบริษัท เอดีซี - เจวี 4 จำากัด ได้จดทะเบียน 

       เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็น  

       “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำากัด” ในวันเดียวกัน

 

 

       บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี เจวี 1 จำากัด”)

       เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้าใน 

       การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด นอกจากนี้ ใน 

       สัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา 

       ร่วมทุน

       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

       ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลด 

       ลงเหลอืร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว ภายหลงัการขายเงนิลงทนุข้างต้น บรษัิทฯพจิารณาว่าบรษิทัฯไม่มี 

       อำานาจในการควบคุมบริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า  

       ทำาให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน  

       449.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 450.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 4,499,000  

       หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำานวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนขอ 

       งบริษัทฯจำานวน 229.4 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัท เอดีซี - เจวี 1 จำากัด ได้จด 

       ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์

       เป็น “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำากัด” ในวันเดียวกัน

       บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อรองรับการร่วมทุน 

       กับกิจการร่วมค้า นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงิน 

       ตามวงเงนิท่ีกำาหนดไว้ในสญัญาผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯได้ขายเงนิลงทนุในหุ้นสามัญของบรษิทั อนนัดา เอแพค บางจาก จำากดั  

       ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการ 

       ถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯ 

       พจิารณาว่าบรษิทัฯไม่มอีำานาจในการควบคมุบรษิทัดงักล่าวอกีต่อไป บรษิทัฯจงึแสดงเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงนิลงทนุในการ 

       ร่วมค้าทำาให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “บรษิทัย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ต้ังแต่วันที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นต้นไป

 

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

       จำานวน 260.3 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 260.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน  

       2,603,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำานวน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

       บริษัทฯมีเงินลงทุนค้างจ่ายจำานวน 257.8 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99 ของทุนจด 

       ทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 

       วันที่ 26 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจควบคุมบริษัท 

       ดังกล่าว บริษัทฯจึงยังคงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าต่อไป
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รายงานประจ�าปี 2559

       บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจวี-โค 3 จำากัด”)

       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้า 

       ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด นอกจากนี้ ใน 

       สัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา 

       ร่วมทุน

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจวี-โค 3 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  

       49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือ 

       ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำานาจ 

       ในการควบคุมบริษัท เจวี-โค 3 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ทำาให้บริษัท 

       ดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

       บริษัท เจวี-โค 3 จำากัด ได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็น “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 

       พระราม 9 จำากัด” แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

       บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จำากัด”)

       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำาเนินกิจการร่วมค้า 

       ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด นอกจากนี้  

       ในสญัญายงัระบวุ่าผู้ถอืหุน้ต้องให้การสนบัสนนุทางการเงนิโดยการให้กจิการร่วมค้ากูย้มืเงนิตามวงเงนิทีก่ำาหนดไว้ในสัญญา 

       ร่วมทุน

 

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอดีซี-เจวี 3 จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

       ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  

       ลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯ 

       ไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัท เอดีซี-เจวี 3 จำากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการ 

       ร่วมค้า ทำาให้บริษัทดงักล่าวเปลีย่นสถานะจาก “บรษิทัย่อย” เป็น “กจิการร่วมค้า” ตัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป

       บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จำากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็น “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

       วคิตอรีโ่มนเูม้น จำากัด” แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
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 38   

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเม้น จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เอดีซี-เจว ี3 จ ากัด”) 

  เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการ
ร่วมค้าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ ากัด 

นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน 

 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอดีซี-เจวี 3 จ ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

ลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่า
บริษัทฯไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษัท เอดีซี-เจวี 3 จ ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน

ในการร่วมค้า ท าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 
2559 เป็นต้นไป 

บริษัท เอดีซี-เจวี 3 จ ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็น “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย 
วิคตอรี่โมนูเม้น จ ากัด” แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 

17.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหว่างป ี

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

จากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน

ระหว่างปี 

 2559 2558 2559 2558 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 716,227 (63,486) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด (39,098) (29,314) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด (37,178) (44,962) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด (56,795) (123,568) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด (23,367) (55,793) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั (50,083) (61,944) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด (64,175) (53,850) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด (27,635) (25,362) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด (41,495) (18,365) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุร ีจ ากัด (53,193) - - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากัด (93,825) - - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากัด (26,192) - - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด (22,966) - - - 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมค้า 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหว่างป ี

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

จากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน

ระหว่างปี 

 2559 2558 2559 2558 

บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากัด (386) - - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จ ากัด (57,228) - - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรีโ่มนูเม้น จ ากัด (7,196) - - - 

รวม 115,415 (476,644) - - 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด จ านวน 255 ล้านบาท (2558: 

บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า) 

 เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมในอัตรา 55.56 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้
ด าเนินการจ่ายปันผลในวันเดียวกัน 

       ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด จำานวน 255 ล้านบาท (2558: บริษัทฯ 

       ไม่ได้รับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า)

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

       ระหว่างกาลจากกำาไรสะสมในอัตรา 55.56 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้ดำาเนินการ 

       จ่ายปันผลในวันเดียวกัน

    17.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

       ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
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   17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ

      สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
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17.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส าคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 

 เอเชีย จ ากัด เอเชีย ราชเทวี จ ากัด เอเชีย อโศก จ ากัด เอเชีย สามย่าน จ ากัด เอเชีย ชิดลม จ ากัด เอเชีย บางนา จ ากัด เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด เอเชีย เตาปูน จ ากัด เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,081 45 18 183 49 267 268 117 14 213 8 164 30 427 82 102 19 129 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 444 3,900 2,100 1,526 2,694 2,181 3,089 2,565 1,036 727 1,580 909 2,151 1,551 956 531 1,107 742 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 61 89 38 32 78 56 62 43 29 22 40 22 45 20 17 8 17 2 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - (648) (494) (552) (572) - - (253) (333) (370) (450) (844) (923) (238) (237) (166) (376) 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ร่วมค้าที่ถึง                   

  ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - (625) (611) - (619) - - - - - - - - - - - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (245) (997) (500) (345) (1,023) (693) (858) (549) (220) (110) (343) (79) (431) (200) (166) (35) (76) (3) 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ร่วมค้า                   

  - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - (480) - (585) (870) (424) (321) (204) (447) (25) (532) (354) (370) (51) (546) (76) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - (1,868) - - - - (923) (923) - - - - - - - - - - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,341 544 397 422 627 654 768 829 285 315 468 541 419 521 281 318 355 418 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์-สุทธิ 684 277 202 215 320 334 392 423 145 160 239 276 214 266 143 162 181 213 

การตัดรายการระหว่างกัน (3) (57) (67) (40) (108) (85) (62) (37) (25) (16) (40) (27) (26) (14) (18) (9) (24) (15) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 681 220 135 175 212 249 330 386 120 144 199 249 188 252 125 153 157 198 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ   

 เอเชีย เพชรบุรี จ ากัด เอเชีย บางจาก จ ากัด เอเชีย อุดมสุข จ ากัด เอเชีย สะพานควาย จ ากัด เอแพค บางจาก จ ากัด เอเชีย พระราม 9 จ ากัด เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น 

จ ากัด 

  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37 - 49 - 8 - 53 - 549 - 1 - - -     

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 964 - 1,827 - 592 - 583 - 258 - 1,664 - 18 -     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17 - 30 - 9 - 7 - - - 1 - 121 -     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (313) - (668) - (149) - (99) - - - - - - -     

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ร่วมค้าที่ถึง                   

  ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - - - - - - - (1,524) - (124) -     

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (174) - (255) - (45) - (72) - (547) - (145) - (17) -     

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผู้ร่วมค้า                   

  - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (51) - (153) - - - (50) - - - - - - -     

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - - - - - - - - - - - -     

สินทรัพย์ - สุทธิ 480 - 830 - 415 - 422 - 260 - (3) - (2) -     

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 -     

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์-สุทธิ 245 - 423 - 212 - 215 - 132 - (2) - (1) -     

การตัดรายการระหว่างกัน (42) - (32) - (9) - (12) - 125 - (65) - (7) -     

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 203 - 391 - 203 - 203 - 257 - (67) - (8) -     
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      สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 

 เอเชีย จ ากัด เอเชีย ราชเทวี จ ากัด เอเชีย อโศก จ ากัด เอเชีย สามย่าน จ ากัด เอเชีย ชิดลม จ ากัด เอเชีย บางนา จ ากัด เอเชีย ช่องนนทรี จ ากัด เอเชีย เตาปูน จ ากัด เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได ้ 6,086 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ดอกเบี้ย 2 1 - 1 1 2 2 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (28) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ (325) 10 6 8 7 12 15 43 7 21 18 21 25 20 9 8 16 2 

ก าไรส าหรับปี 1,299 (39) (25) (32) (27) (47) (61) (171) (29) (85) (73) (84) (102) (79) (36) (32) (63) (7) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,299 (39) (25) (32) (27) (47) (61) (171) (29) (85) (73) (84) (102) (79) (36) (32) (63) (7) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ  

 เอเชีย เพชรบุรี จ ากัด เอเชีย บางจาก จ ากัด เอเชีย อุดมสุข จ ากัด เอเชีย สะพานควาย จ ากัด เอแพค บางจาก จ ากัด เอเชีย พระราม 9 จ ากัด เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จ ากัด รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได ้ - - - - - - - - - - - - - - 6,086 - 

รายได้ดอกเบี้ย - - - - - - - - - - - - - - 8 6 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - - - - - - - - (1) - - - - - (29) - 

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ 17 - 30 - 9 - 7 - - - 1 - - - (158) 145 

ก าไรส าหรับปี (69) - (120) - (35) - (28) - (1) - (3) - (1) - 626 (576) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (69) - (120) - (35) - (28) - (1) - (3) - (1) - 626 (576) 



244

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   17.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
      

      รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงได้ดังนี้
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17.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
วงเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

2559 2558 2559 2558 2559 2558  

 

12,985 

 

12,425 

 

11,902 

 

9,130 

(ร้อยละต่อป)ี 

MLR - 1.25, 
MLR - 1.50 และ 

BIBOR 1M + 
2.95 

(ร้อยละต่อป)ี 

MLR - 1.25 และ 
BIBOR 1M + 

2.95 

 

ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจา่ยคืนเงินต้นจาก
การปลอดจ านองห้องชุดตามเง่ือนไขใน

สัญญาและเสร็จสิ้นภายใน 30 ถึง 48 เดือน 
นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก/วันที่ลงนามใน
สัญญา 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกันค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใน
โครงการของกิจการดังกล่าว และค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง และการโอนสิทธิเรียกร้องเงิน

ฝากเป็นประกัน  

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อาคารส านักงานให้เช่า:     

ราคาทุน 323,326 292,560 153,780 123,013 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (44,251) (31,829) (6,697) (2,756) 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (11,509) - (11,509) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  267,566 260,731 135,574 120,257 

 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 260,731 173,714 120,257 24,765 
โอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 30,766 102,151 30,766 102,151 

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     

   - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันโอน - (4,006) - (4,006) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (12,422) (11,128) (3,940) (2,653) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (11,509) - (11,509) - 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 267,566 260,731 135,574 120,257 
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17.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
วงเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 
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MLR - 1.50 และ 

BIBOR 1M + 
2.95 

(ร้อยละต่อป)ี 
MLR - 1.25 และ 
BIBOR 1M + 

2.95 

 
ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจา่ยคืนเงินต้นจาก
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นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก/วันที่ลงนามใน
สัญญา 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกันค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใน
โครงการของกิจการดังกล่าว และค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง และการโอนสิทธิเรียกร้องเงิน

ฝากเป็นประกัน  

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
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มูลค่าสุทธิตามบัญชี  267,566 260,731 135,574 120,257 
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โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     

   - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันโอน - (4,006) - (4,006) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (12,422) (11,128) (3,940) (2,653) 
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17.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
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โครงการของกิจการดังกล่าว และค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง และการโอนสิทธิเรียกร้องเงิน

ฝากเป็นประกัน  

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อาคารส านักงานให้เช่า:     

ราคาทุน 323,326 292,560 153,780 123,013 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (44,251) (31,829) (6,697) (2,756) 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (11,509) - (11,509) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  267,566 260,731 135,574 120,257 

 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 260,731 173,714 120,257 24,765 
โอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 30,766 102,151 30,766 102,151 

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     

   - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันโอน - (4,006) - (4,006) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (12,422) (11,128) (3,940) (2,653) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (11,509) - (11,509) - 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 267,566 260,731 135,574 120,257 

  

      เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของกิจการทีค่วบคุมร่วมกนัคำา้ประกนัโดยการจดจำานองทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างในโครงการ 

      ของกิจการดงักล่าว และคำา้ประกนัโดยบริษัทฯ และบรษิทัในต่างประเทศแห่งหนึง่ และการโอนสทิธเิรยีกร้องเงนิฝากเป็นประกนั

18  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 

   มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

   การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้



245

รายงานประจ�าปี 2559

 44   

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อาคารส านักงานให้เช่า 567,480 629,559 327,200 306,459 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อ
สมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้ นท่ีว่างระยะยาว และอัตรา

การเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง          

และส่วนปรับปรุง  
เครื่องตกแต่งและ

เครื่องใช้  
สินทรัพย์ระหว่าง

ติดตั้ง 
 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 190,762 256,554 63,218 110,144 67,429 3,696 691,803 
ซื้อเพิ่ม - 6,882 32,354 7,371 19,930 9,705 76,242 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (2,011) (148) (5,799) (7,553) - (15,511) 
โอนจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 4,620 - 425 - - 5,045 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  - 4,063 - - - - 4,063 
โอนเข้า (ออก) - 3,908 28 5,697 - (9,633) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 190,762 274,016 95,452 117,838 79,806 3,768 761,642 
ซือ้เพิ่ม 12,670 19,585 13,917 11,264 326 390,505 448,267 
ประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน - 31,338 - - - - 31,338 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (2,279) (20,269) (2,270) (24,209) (9,361) - (58,388) 
โอนเข้า (ออก) - 202,676 17,258 83,911 - (303,845) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 201,153 507,346 124,357 188,804 70,771 90,428 1,182,859 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 2,046 71,915 27,279 67,488 32,358 - 201,086 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 63 14,503 8,938 14,343 8,830 - 46,677 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         

 ตัดจ าหน่าย - (1,051) (67) (5,092) (5,678) - (11,888) 

โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 57 - - - - 57 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,109 85,424 36,150 76,739 35,510 - 235,932 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 46 22,908 10,726 20,937 8,962 - 63,579 
ค่าเสื่อมราคาของสว่นที่จ าหน่าย /         
  ตัดจ าหน่าย (2,155) (15,506) (1,531) (14,329) (3,479) - (37,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 92,826 45,345 83,347 40,993 - 262,511 
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 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 
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การเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 

 ที่ดินและ        
ส่วนปรับปรุง 

สิ่งปลูกสร้าง          
และส่วนปรับปรุง  

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้  

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง 

 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 190,762 256,554 63,218 110,144 67,429 3,696 691,803 
ซื้อเพิ่ม - 6,882 32,354 7,371 19,930 9,705 76,242 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (2,011) (148) (5,799) (7,553) - (15,511) 
โอนจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 4,620 - 425 - - 5,045 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  - 4,063 - - - - 4,063 
โอนเข้า (ออก) - 3,908 28 5,697 - (9,633) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 190,762 274,016 95,452 117,838 79,806 3,768 761,642 
ซือ้เพิ่ม 12,670 19,585 13,917 11,264 326 390,505 448,267 
ประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน - 31,338 - - - - 31,338 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (2,279) (20,269) (2,270) (24,209) (9,361) - (58,388) 
โอนเข้า (ออก) - 202,676 17,258 83,911 - (303,845) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 201,153 507,346 124,357 188,804 70,771 90,428 1,182,859 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 2,046 71,915 27,279 67,488 32,358 - 201,086 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 63 14,503 8,938 14,343 8,830 - 46,677 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         

 ตัดจ าหน่าย - (1,051) (67) (5,092) (5,678) - (11,888) 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 57 - - - - 57 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,109 85,424 36,150 76,739 35,510 - 235,932 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 46 22,908 10,726 20,937 8,962 - 63,579 

ค่าเสื่อมราคาของสว่นที่จ าหน่าย /         
  ตัดจ าหน่าย (2,155) (15,506) (1,531) (14,329) (3,479) - (37,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 92,826 45,345 83,347 40,993 - 262,511 

19  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

   มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช ้

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง          

และส่วนปรับปรุง  
เครื่องตกแต่งและ

เครื่องใช้  
สินทรัพย์ระหว่าง

ติดตั้ง 
 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - - - - - - - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - 8,895 - - - - 8,895 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 8,895 - - - - 8,895 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - 8,559 266 128 - - 8,953 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 17,454 266 128 - - 17,848 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 188,653 179,697 59,302 41,099 44,296 3,768 516,815 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 201,153 397,066 78,746 105,329 29,778 90,428 902,500 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี   
2558 (จ านวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการบริหาร) 46,677 

2559 (จ านวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการบริหาร) 63,579 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง          
และอาคาร  

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้  

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง 

 

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 55,022 100,474 3,271 84,179 62,079 3,696 308,721 
ซื้อเพิ่ม - 6,882 441 4,305 19,931 9,014 40,573 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,316) - (4,821) (7,553) - (13,690) 

โอนจากต้นทุนพัฒนา        
   อสังหาริมทรัพย ์ - 4,620 - 425 - - 5,045 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   

- 
 

4,063 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,063 

โอนเข้า (ออก) - 3,217 28 5,697 - (8,942) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 55,022 117,940 3,740 89,785 74,457 3,768 344,712 

ซื้อเพิ่ม 12,670 18,746 12 4,274 326 290,878 326,906 
ประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน - 28,039 - - - - 28,039 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (2,279) (17,408) (1,124) (23,715) (9,361) - (53,887) 

โอนเข้า (ออก) - 168,573 934 68,114 - (237,621) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 65,413 315,890 3,562 138,458 65,422 57,025 645,770 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง          
และอาคาร  

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้  

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง 

 

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 2,046 31,632 1,599 47,524 28,738 - 111,539 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 63 6,418 472 11,518 8,273 - 26,744 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         
  ตัดจ าหน่าย - (860) - (4,158) (5,678) - (10,696) 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ 
  ลงทุน 

 
- 

 
57 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
57 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,109 37,247 2,071 54,884 31,333 - 127,644 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 46 13,755 570 17,153 8,405 - 39,929 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหน่าย /         
  ตัดจ าหน่าย (2,155) (13,913) (1,036) (14,018) (3,479) - (34,601) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 37,089 1,605 58,019 36,259 - 132,972 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - - - - - - - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - 7,668 - - - - 7,668 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 7,668 - - - - 7,668 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า - 8,608 - - - - 8,608 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 16,276 - - - - 16,276 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 52,913 73,025 1,669 34,901 43,124 3,768 209,400 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 65,413 262,525 1,957 80,439 29,163 57,025 496,522 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ): 
2558   26,744 

2559   39,929 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดย
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 66 ล้านบาท (2558: 83 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 29 ล้านบาท 2558: 40 ล้าน
บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 92 ล้านบาท (2558: 97 
ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท 2558: 56 ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยสองแห่งได้ท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากสัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลง (เดือนกันยายน 2578 และ
เดือนธันวาคม 2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจ านวน 19 ล้านบาท (2558: 19 ล้านบาท) จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท
แห่งนั้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้น าท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 99 ล้านบาท ไปค้ าประกัน

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงิน (2558: 99 ล้านบาท) 

 

 

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธ ิ

   ตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 66 ล้านบาท (2558: 83 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 29 ล้านบาท 2558: 40 ล้านบาท)

   ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯและบริษทัย่อยมอีาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มลูค่า 

   ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 92 ล้านบาท (2558: 97 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  

   49 ล้านบาท 2558: 56 ล้านบาท)

   บริษทัย่อยสองแห่งได้ทำาสญัญาเช่าทีด่นิกบับริษทัแห่งหนึง่ หลงัจากสญัญาเช่าทีด่นิสิน้สุดลง (เดอืนกนัยายน 2578 และเดอืนธนัวาคม  

   2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจำานวน 19 ล้านบาท (2558: 19 ล้านบาท) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งนั้น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้นำาที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำานวนประมาณ 99 ล้านบาท ไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ 

   บริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงิน (2558: 99 ล้านบาท)
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัญญาจะซ้ือ        
 คอมพิวเตอร ์ จะขายห้องชุด ค่าสิทธ ิ สินทรัพย์  คอมพิวเตอร ์ ค่าสิทธ ิ สินทรัพย์  
 ซอฟต์แวร ์ ที่ท ากับลูกค้า รอตัดบัญช ี ระหว่างติดตัง้ รวม ซอฟต์แวร ์ รอตัดบัญช ี ระหว่างติดตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที ่1 มกราคม 2558 71,457 748,079 1,402 66,113 887,051 58,938 1,401 66,113 126,452 
ซื้อเพิ่ม 2,266 - - 61,809 64,075 2,142 - 59,389 61,531 
ตัดจ าหน่าย (35) - - - (35) - - - - 
โอนเข้า/ออก 121,333 - - (121,333) - 118,913 - (118,913) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 195,021 748,079 1,402 6,589 951,091 179,993 1,401 6,589 187,983 
ซื้อเพิ่ม 8,845 - - 41,056 49,901 7,300 - 40,985 48,285 
โอนเข้า/ออก 2,594 - - (2,594) - 2,523 - (2,523) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 206,460 748,079 1,402 45,051 1,000,992 189,816 1,401 45,051 236,268 

การตัดจ าหนา่ยสะสม          
ณ วันที ่1 มกราคม 2558 26,453 748,079 455 - 774,987 24,792 454 - 25,246 
ค่าตัดจ าหนา่ย 11,781 - 234 - 12,015 10,379 234 - 10,613 
ตัดจ าหน่าย (7) - - - (7) - - - - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 38,227 748,079 689 - 786,995 35,171 688 - 35,859 

ค่าตัดจ าหนา่ย 18,598 - 234 - 18,832 16,641 234 - 16,875 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 56,825 748,079 923 - 805,827 51,812 922 - 52,734 

ค่าเผื่อการด้อยคา่          
ณ วันที ่1 มกราคม 2558 10,237 - - - 10,237 10,237 - - 10,237 
ลดลงระหว่างป ี (774) - - - (774) (774) - - (774) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 9,463 - - - 9,463 9,463 - - 9,463 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี 25 - - - 25 - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 9,488 - - - 9,488 9,463 - - 9,463 

มูลคา่สุทธิตามบญัช ี          
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 147,331 - 713 6,589 154,633 135,359 713 6,589 142,661 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 140,147 - 479 45,051 185,677 128,541 479 45,051 174,071 

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท ากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ สินทรัพย์ดังกล่าวตัดจ าหน่าย
ตามการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR - 2.0,       
MLR - 1.25 854,020 - 288,877 - 

 วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งส่วนใหญ่ค้ าประกันโดยการจดจ านอง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และวงเงินบางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัท

ย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การลดทุนและการด ารงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงค้างจากวงเงิน

สินเช่ือ ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 854 ล้านบาท (2558: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 289 ล้านบาท 2558: ไม่มี) ตั๋วสัญญาใช้
เงินดังกล่าวบางส่วนจะครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและบางส่วนจะครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 

ถึงเดือนมิถุนายน 2560 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ านวน 2,386 ล้านบาท (2558: 

3,858 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,994 ล้านบาท 2558: 3,798 ล้านบาท) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้
จ านวน 25 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ล้านบาท 2558: 5 ล้านบาท)  

 

 

 

   สญัญาจะซ้ือจะขายห้องชดุทีท่ำากบัลกูค้าเป็นสินทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีได้มาจากการรวมธรุกจิ สนิทรพัย์ดงักล่าวตดัจำาหน่ายตามการโอน 

   กรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

21  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งส่วนใหญ่คำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินและ 

   สิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และวงเงินบางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อ 

   ปฏิบัติและข้อจำากัดบางประการที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การลดทุนและการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม 

   อัตราที่กำาหนดในสัญญา เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงค้างจากวงเงินสินเชื่อ ตั๋วสัญญาใช้เงินจำานวน 854 ล้านบาท  

   (2558: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 289 ล้านบาท 2558: ไม่มี) ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวบางส่วนจะครบกำาหนดชำาระเมื่อทวงถามและ 

   บางส่วนจะครบกำาหนดชำาระในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จำานวน 2,386 ล้านบาท (2558: 3,858 

   ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,994 ล้านบาท 2558: 3,798 ล้านบาท) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้จำานวน 25 ล้านบาท  

   (2558: 15 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ล้านบาท 2558: 5 ล้านบาท)
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัญญาจะซ้ือ        
 คอมพิวเตอร์ จะขายห้องชุด ค่าสิทธิ สินทรัพย์  คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ สินทรัพย์  
 ซอฟต์แวร์ ที่ท ากับลูกค้า รอตัดบัญชี ระหว่างติดต้ัง รวม ซอฟต์แวร์ รอตัดบัญชี ระหว่างติดต้ัง รวม 

ราคาทุน          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 71,457 748,079 1,402 66,113 887,051 58,938 1,401 66,113 126,452 
ซ้ือเพิ่ม 2,266 - - 61,809 64,075 2,142 - 59,389 61,531 
ตัดจ าหน่าย (35) - - - (35) - - - - 

โอนเข้า/ออก 121,333 - - (121,333) - 118,913 - (118,913) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 195,021 748,079 1,402 6,589 951,091 179,993 1,401 6,589 187,983 

ซ้ือเพิ่ม 8,845 - - 41,056 49,901 7,300 - 40,985 48,285 
โอนเข้า/ออก 2,594 - - (2,594) - 2,523 - (2,523) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 206,460 748,079 1,402 45,051 1,000,992 189,816 1,401 45,051 236,268 

การตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 26,453 748,079 455 - 774,987 24,792 454 - 25,246 
ค่าตัดจ าหน่าย 11,781 - 234 - 12,015 10,379 234 - 10,613 

ตัดจ าหน่าย (7) - - - (7) - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 38,227 748,079 689 - 786,995 35,171 688 - 35,859 
ค่าตัดจ าหน่าย 18,598 - 234 - 18,832 16,641 234 - 16,875 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 56,825 748,079 923 - 805,827 51,812 922 - 52,734 

ค่าเผื่อการด้อยค่า          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 10,237 - - - 10,237 10,237 - - 10,237 
ลดลงระหว่างปี (774) - - - (774) (774) - - (774) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 9,463 - - - 9,463 9,463 - - 9,463 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 25 - - - 25 - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 9,488 - - - 9,488 9,463 - - 9,463 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 147,331 - 713 6,589 154,633 135,359 713 6,589 142,661 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 140,147 - 479 45,051 185,677 128,541 479 45,051 174,071 

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท ากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ สินทรัพย์ดังกล่าวตัดจ าหน่าย
ตามการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR - 2.0,       
MLR - 1.25 854,020 - 288,877 - 

 วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งส่วนใหญ่ค้ าประกันโดยการจดจ านอง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และวงเงินบางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัท
ย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การลดทุนและการด ารงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงค้างจากวงเงิน
สินเช่ือ ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 854 ล้านบาท (2558: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 289 ล้านบาท 2558: ไม่มี) ตั๋วสัญญาใช้
เงินดังกล่าวบางส่วนจะครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและบางส่วนจะครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 
ถึงเดือนมิถุนายน 2560 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ านวน 2,386 ล้านบาท (2558: 
3,858 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,994 ล้านบาท 2558: 3,798 ล้านบาท) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้
จ านวน 25 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ล้านบาท 2558: 5 ล้านบาท)  
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รายงานประจ�าปี 2559

22  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

23  หุ้นกู้ระยะยาว

   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย 

   หุ้นกู้ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยเป็นประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทหรือต่างประเทศ อายุตามที่จะ 

   กำาหนดในแต่ละคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขายจะ 

   เป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชน 

   ทัว่ไปและ/หรอืให้แก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผูล้งทนุประเภทสถาบนัในประเทศและ/หรอืในต่างประเทศ และมอบหมาย 

   ให้คณะกรรมการบริหารในการกำาหนดอตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจำาหน่ายหลักทรพัย์  

   และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าทำาการลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ 

   หุน้กูท้ีอ่อกเป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิไม่มปีระกัน โดยหุน้กู้ 1 เสนอขายให้แก่ผูล้งทนุทัว่ไป และ/หรอื ผู้ลงทนุสถาบนั  

   และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ 2 - 5 เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

   ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ซึ่งบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายใน 

   การออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยนำาไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ 

   ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและหน้าท่ีบางประการซึ่งรวมถึงการดำารง 

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหนี้สิน หมายถึง  

   หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงได้แก่ หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินท่ีมีภาระต้องชำาระ 

   ดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำาระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าคำ้าประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพัน 

   อื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า
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22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,460 - 7,316 94,492 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 490,607 560,171 204,250 214,937 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16,494 16,994 25,327 31,932 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 165,061 152,877 95,119 100,684 
เงินลงทุนค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 257,754 - 257,754 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,404 7,297 110 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 444,103 329,670 335,652 252,371 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,382,883 1,067,009 925,528 694,416 

 

23. หุ้นกู้ระยะยาว 

(หน่วย: พันบาท) 

      งบการเงินรวมและ ค่าใช้จ่ายในการ 

  วันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย ช าระ งบการเงินเฉพาะกิจการ ออกหุ้นกู้ 

หุ้นกู ้ วันที่ออก ไถ่ถอน อายุ (ปี) (ร้อยละต่อปี) ดอกเบี้ย 2559 2558 (ล้านบาท) 

1 12 พฤษภาคม 2557 12 พฤษภาคม 2560 3 5.4 ทุก 3 เดือน 4,000,000 4,000,000 19 
2 9 ตุลาคม 2557 9 ตุลาคม 2559 2 5.0 ทุก 3 เดือน - 2,395,000 11 
3 14 พฤษภาคม 2558 14 พฤษภาคม 2561 3 4.8 ทุก 3 เดือน 2,000,000 2,000,000 7 
4 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2562 3 3.5 ทุก 3 เดือน 500,000 - 3 
5 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2564 5 4.0 ทุก 3 เดือน 1,500,000 - 2 

รวม      8,000,000 8,395,000  
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจา่ย  (10,998) (18,734)  

สุทธิ  7,989,002 8,376,266  
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี  (3,997,584) (2,390,562)  

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  3,991,418 5,985,704  

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยเป็นประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทหรือ
ต่างประเทศ อายุตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขายจะเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
อายุการไถ่ถอน แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท าการลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ  

 หุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยหุ้นกู้ 1 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/
หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ 2 - 5 เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ซึ่งบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้  
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22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,460 - 7,316 94,492 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 490,607 560,171 204,250 214,937 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16,494 16,994 25,327 31,932 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 165,061 152,877 95,119 100,684 
เงินลงทุนค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 257,754 - 257,754 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,404 7,297 110 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 444,103 329,670 335,652 252,371 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,382,883 1,067,009 925,528 694,416 

 

23. หุ้นกู้ระยะยาว 

(หน่วย: พันบาท) 

      งบการเงินรวมและ ค่าใช้จ่ายในการ 

  วันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย ช าระ งบการเงินเฉพาะกิจการ ออกหุ้นกู้ 

หุ้นกู ้ วันที่ออก ไถ่ถอน อายุ (ปี) (ร้อยละต่อปี) ดอกเบี้ย 2559 2558 (ล้านบาท) 

1 12 พฤษภาคม 2557 12 พฤษภาคม 2560 3 5.4 ทุก 3 เดือน 4,000,000 4,000,000 19 
2 9 ตุลาคม 2557 9 ตุลาคม 2559 2 5.0 ทุก 3 เดือน - 2,395,000 11 
3 14 พฤษภาคม 2558 14 พฤษภาคม 2561 3 4.8 ทุก 3 เดือน 2,000,000 2,000,000 7 
4 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2562 3 3.5 ทุก 3 เดือน 500,000 - 3 
5 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2564 5 4.0 ทุก 3 เดือน 1,500,000 - 2 

รวม      8,000,000 8,395,000  
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจา่ย  (10,998) (18,734)  

สุทธิ  7,989,002 8,376,266  

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี  (3,997,584) (2,390,562)  

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  3,991,418 5,985,704  

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยเป็นประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทหรือ
ต่างประเทศ อายุตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขายจะเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
อายุการไถ่ถอน แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท าการลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ  

 หุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยหุ้นกู้ 1 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/
หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ 2 - 5 เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ซึ่งบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้  



250

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ทำาสญัญาเช่าการเงนิกบับริษัทลสีซิง่เพือ่เช่าอปุกรณ์ซึง่ใช้ในการดำาเนนิงานของกจิการโดยมกีำาหนดการชำาระ 

   ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตำ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:

24  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่บางประการซึ่งรวมถึง

การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุหุ้นกู้ 
โดยหนี้สิน หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงภาระผูกพัน

ทางการเงินที่มีภาระต้องช าระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องช าระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้
เข้าค้ าประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอ่ืนในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มิใช่บริษัทย่อยของ

ผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า 

24. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 29,614 56,935 19,129 31,255 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (1,044) (4,302) (630) (2,747) 

รวม 28,570 52,633 18,499 28,508 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (15,858) (22,862) (7,226) (8,808) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
 ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 12,712 29,771 11,273 19,700 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี

ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิก
ไม่ได ้

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 17,064 13,353 30,417 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,206) (641) (1,847) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 15,858 12,712 28,570 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,030 11,903 19,933 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (804) (630) (1,434) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7,226 11,273 18,499 

 

  

 49   

 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่บางประการซึ่งรวมถึง

การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุหุ้นกู้ 
โดยหนี้สิน หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงภาระผูกพัน

ทางการเงินที่มีภาระต้องช าระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องช าระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้
เข้าค้ าประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอ่ืนในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มิใช่บริษัทย่อยของ

ผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า 

24. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 29,614 56,935 19,129 31,255 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (1,044) (4,302) (630) (2,747) 

รวม 28,570 52,633 18,499 28,508 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (15,858) (22,862) (7,226) (8,808) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
 ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 12,712 29,771 11,273 19,700 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี

ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิก
ไม่ได ้

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 17,064 13,353 30,417 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,206) (641) (1,847) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 15,858 12,712 28,570 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,030 11,903 19,933 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (804) (630) (1,434) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7,226 11,273 18,499 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 25,288 31,647 56,935 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (2,426) (1,876) (4,302) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 22,862 29,771 52,633 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 10,094 21,161 31,255 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,286) (1,461) (2,747) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,808 19,700 28,508 

25. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกู้ยืมสกุลบาท 1,106,280 310,980 400,380 310,980 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (9,044) (4,836) (4,550) (4,836) 

รวม 1,097,236 306,144 395,830 306,144 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (149,918) (298,811) (149,918) (298,811) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด     
   ช าระภายในหนึ่งปี 947,318 7,333 245,912 7,333 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 306,144 306,144 

บวก:  กู้เพิ่ม 2,334,703 1,312,403 

  ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,707 3,268 

หัก:  จ่ายคืนเงนิกู้ (1,539,403) (1,223,003) 

         จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,593) (660) 

         โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นค่าธรรมเนียม 

       ทางการเงิน 

 

(2,322) 

 

(2,322) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1,097,236) 395,830 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 25,288 31,647 56,935 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (2,426) (1,876) (4,302) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 22,862 29,771 52,633 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 10,094 21,161 31,255 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,286) (1,461) (2,747) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,808 19,700 28,508 

25. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกู้ยืมสกุลบาท 1,106,280 310,980 400,380 310,980 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (9,044) (4,836) (4,550) (4,836) 

รวม 1,097,236 306,144 395,830 306,144 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (149,918) (298,811) (149,918) (298,811) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด     
   ช าระภายในหนึ่งปี 947,318 7,333 245,912 7,333 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 306,144 306,144 

บวก:  กู้เพิ่ม 2,334,703 1,312,403 

  ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,707 3,268 

หัก:  จ่ายคืนเงนิกู้ (1,539,403) (1,223,003) 

         จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,593) (660) 

         โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นค่าธรรมเนียม 

       ทางการเงิน 

 

(2,322) 

 

(2,322) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1,097,236) 395,830 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 25,288 31,647 56,935 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (2,426) (1,876) (4,302) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 22,862 29,771 52,633 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 10,094 21,161 31,255 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,286) (1,461) (2,747) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,808 19,700 28,508 

25. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกู้ยืมสกุลบาท 1,106,280 310,980 400,380 310,980 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (9,044) (4,836) (4,550) (4,836) 

รวม 1,097,236 306,144 395,830 306,144 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (149,918) (298,811) (149,918) (298,811) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด     
   ช าระภายในหนึ่งปี 947,318 7,333 245,912 7,333 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 306,144 306,144 

บวก:  กู้เพิ่ม 2,334,703 1,312,403 

  ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,707 3,268 

หัก:  จ่ายคืนเงนิกู้ (1,539,403) (1,223,003) 

         จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,593) (660) 

         โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นค่าธรรมเนียม 

       ทางการเงิน 

 

(2,322) 

 

(2,322) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1,097,236) 395,830 

  

 

 

 

   การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

   รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้
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 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้ 

 ยอดคงเหลือของ            
ชื่อบริษัท เงินกู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

 2559 2558 2559 2558  

 (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) 

395,830 306,144 MLR - 1.75 ถึง MLR - 

1.50 และ BIBOR 1M 
+ 2.90 

MLR - 2.0 ถึง  

MLR - 1.25 

ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจา่ยคืนเงิน

ต้นจากการปลอดจ านองห้องชุดในอตัรา
ร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย
ห้องชุด และไม่ต่ ากว่าจ านวนตอ่          

ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญาและเสร็จ
สิ้นภายในปี 2560 ถึง 2562 

บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด 701,406 - MLR - 2.15 ถึง MLR - 
1.25 และ BIBOR 1M 

+ 2.95 

- ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ       จ่าย
คืนเงินต้นจากการปลอดจ านองห้องชุด
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญา

ซื้อขายห้องชุด และไม่ต่ ากว่าจ านวนต่อ
ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญาและ
บางส่วนช าระดอกเบี้ยทุก         สาม
เดือนและเสร็จสิ้นภายในป ี2562 ถึง 
2564 

รวม 1,097,236 306,144 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยและที่ดินของกรรมการบริษัทฯ การค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก

เป็นประกัน ต่อมาเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนจ านองที่ดินของกรรมการดังกล่าวจากสถาบันการเงิน 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการ เช่น การเปล่ียนแปลง

กรรมการของบริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอ่ืน การลดทุน และการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินที่มิใช่
การค้าปกติของกิจการ เป็นต้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 
4,238 ล้านบาท (2558: 6,135 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2,376 ล้านบาท 2558: 5,355 ล้านบาท) 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

    เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยคำ้าประกันโดยการจดจำานองท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

    และที่ดินของกรรมการบริษัทฯ การคำ้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ต่อมาเมื่อ 

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนจำานองที่ดินของกรรมการดังกล่าวจากสถาบันการเงิน

    ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจำากัดบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการของ 

    บริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่น การลดทุน และการเข้าทำาธุรกรรมทางการเงินที่มิใช่การค้าปกติของกิจการ  

    เป็นต้น

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวน 4,238 

    ล้านบาท (2558: 6,135 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2,376 ล้านบาท 2558: 5,355 ล้านบาท)

 

26  ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย 

   ตั๋วแลกเงินระยะสั้นภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยออกเป็นสกุลเงินบาท อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน 

   ในแต่ละครัง้ โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณวีงจำากดัประเภทผูล้งทนุรายใหญ่และผูล้งทนุสถาบนั โดยไม่จำากดั 

   จำานวนใบ หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจำากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 9/2552 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำานวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและ 

   เสนอขายเพ่ือทดแทนตัว๋แลกเงนิทีเ่คยออกและเสนอขายแล้วขึน้อยูก่บัดลุพนิจิและความจำาเป็นในการใช้เงนิของบรษิทัฯและมอบหมาย 

   ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจในการกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราย 

   ละเอยีดอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิดงักล่าว เช่น อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาในการเสนอขาย อายขุองต๋ัวเงนิ  

   และจำานวนเงินที่เสนอขาย เป็นต้น แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และเข้าทำาการตกลง 

   การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

27  หุ้นกู้ระยะสั้น 

   ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณา 

   อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท 

   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริษัทฯออกจำาหน่ายหุ้นกู้อายุ 1 ปีเป็นจำานวน 1,000 ล้านบาท (จำานวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000  

   บาท) โดยเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่หรอืผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่เป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกั 

   ประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05 ต่อปี ชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 6  

   ตุลาคม 2560 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจำานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งบันทึกออกจาก 

   มูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยนำาไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้

   ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและหน้าที่บางประการซึ่งรวมถึงการดำารง 

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหนี้สิน หมายถึง  

   หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำาระ 

   ดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำาระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าคำ้าประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพัน 

   อื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า
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28.     ประมาณการหนี้สิน 

    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณการ 

ค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     

ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

 

ประมาณการ 

  ลูกค้าใหม่และ ค่าซ่อมแซมบ้าน สาธารณูปโภค กองทุนนิติ ต้นทุนในการ  

 ค่าตอบแทนการซ้ือซ้ า และห้องชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บ้าน รื้อถอน รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 26,150 18,253 36,191 15,438 - 96,032 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 90,462 11,313 37,050 3,712 500 143,037 

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (30,590) (8,334) (15,681) - - (54,605) 

โอนกลับประมาณการหนี้สิน - (3,588) (6,973) - - (10,561) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 86,022 17,644 50,587 19,150 500 173,903 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 60,112 22,322 48,728 4,679 32,235 168,076 

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (32,584) (936) (13,075) (9,475) (550) (56,620) 

โอนกลับประมาณการหนี้สิน - (3,775) (3,795) (126) - (7,696) 

ตัดจ าหน่าย (6,831) - - - - (6,831) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 106,719 35,255 82,445 14,228 32,185 270,832 

ป ี2559       

หมุนเวียน 106,719 35,255 82,445 14,228 - 238,647 

ไม่หมุนเวียน - - - - 32,185 32,185 

 106,719 35,255 82,445 14,228 32,185 270,832 

ป ี2558       

หมุนเวียน 86,022 17,644 50,587 19,150 500 173,903 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการ 

ค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     

ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

 

ประมาณการ 

  ลูกค้าใหม่และ ค่าซ่อมแซมบ้าน สาธารณูปโภค กองทุนนิติ ต้นทุนในการ  

 ค่าตอบแทนการซ้ือซ้ า และห้องชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บ้าน รื้อถอน รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 26,150 7,587 27,529 - - 61,266 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 90,462 125 11,602 - 500 102,689 

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (30,590) (1,922) - - - (32,512) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 86,022 5,790 39,131 - 500 131,443 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 60,112 6,869 44,774 1,966 28,847 142,568 

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (32,584) - (8,051) - (550) (41,185) 

โอนกลับประมาณการหนี้สิน - - (3,795) - - (3,795) 

ตัดจ าหน่าย (6,831) - - - - (6,831) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 106,719 12,659 72,059 1,966 28,797 222,200 
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    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการ 

ค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     

ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

 

ประมาณการ 

  ลูกค้าใหม่และ ค่าซ่อมแซมบ้าน สาธารณูปโภค กองทุนนิติ ต้นทุนในการ  

 ค่าตอบแทนการซ้ือซ้ า และห้องชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บ้าน รื้อถอน รวม 

ป ี2559       

หมุนเวียน 106,719 12,659 72,059 1,966 - 193,403 

ไม่หมุนเวียน - - - - 28,797 28,297 

 106,719 12,659 72,059 1,966 28,797 222,200 

ป ี2558       

หมุนเวียน 86,022 5,790 39,131 - 500 131,443 

29. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี 50,057 36,858 40,962 30,756 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ต้นทนุบริการในปัจจุบัน  15,200 11,887 11,333 9,062 
   ต้นทนุดอกเบี้ย 1,188 1,402 958 1,144 
   ต้นทนุบริการในอดีตและผลก าไรหรอืขาดทุน 
      ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 227 - - - 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:     
   ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก     
      คณิตศาสตร์ประกันภัย     
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ     
         ด้านประชากรศาสตร์ (8,297) - (6,522) - 
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ     
         ทางการเงิน 3,738 - 2,967 - 
      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,789 - 928 - 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (90) - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 63,902 50,057 50,626 40,962 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

29  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 

   จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
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    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการ 

ค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     

ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

 

ประมาณการ 

  ลูกค้าใหม่และ ค่าซ่อมแซมบ้าน สาธารณูปโภค กองทุนนิติ ต้นทุนในการ  

 ค่าตอบแทนการซ้ือซ้ า และห้องชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บ้าน รื้อถอน รวม 

ป ี2559       

หมุนเวียน 106,719 12,659 72,059 1,966 - 193,403 

ไม่หมุนเวียน - - - - 28,797 28,297 

 106,719 12,659 72,059 1,966 28,797 222,200 

ป ี2558       

หมุนเวียน 86,022 5,790 39,131 - 500 131,443 

29. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี 50,057 36,858 40,962 30,756 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ต้นทนุบริการในปัจจุบัน  15,200 11,887 11,333 9,062 
   ต้นทนุดอกเบี้ย 1,188 1,402 958 1,144 
   ต้นทนุบริการในอดีตและผลก าไรหรอืขาดทุน 
      ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 227 - - - 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:     
   ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก     
      คณิตศาสตร์ประกันภัย     
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ     
         ด้านประชากรศาสตร์ (8,297) - (6,522) - 
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ     
         ทางการเงิน 3,738 - 2,967 - 
      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,789 - 928 - 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (90) - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 63,902 50,057 50,626 40,962 
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ต้นทุนขาย 494 2,974 494 2,974 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 13,124 10,315 9,170 7,232 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 13,618 13,289 9,664 10,206 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ านวน 0.5 ล้านบาท (2558: 
3.0 ล้านบาท) เข้าเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 
1.8 ล้านบาท (2558: จ านวน 3.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 1.6 ล้านบาท) 2558: จ านวน 3.1 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 10 ปี (2558: 12 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ปี 2558: 12 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อัตราคิดลด 2.5 4.2 2.5 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.8 6 - 7.5 5.8 6 - 7.5 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30 
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ต้นทุนขาย 494 2,974 494 2,974 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 13,124 10,315 9,170 7,232 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 13,618 13,289 9,664 10,206 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ านวน 0.5 ล้านบาท (2558: 
3.0 ล้านบาท) เข้าเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 
1.8 ล้านบาท (2558: จ านวน 3.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 1.6 ล้านบาท) 2558: จ านวน 3.1 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 10 ปี (2558: 12 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ปี 2558: 12 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อัตราคิดลด 2.5 4.2 2.5 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.8 6 - 7.5 5.8 6 - 7.5 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

  

   ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำานวน 0.5 ล้านบาท (2558: 3.0 ล้าน 

   บาท) เข้าเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 1.8 ล้าน 

   บาท (2558: จำานวน 3.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 1.6 ล้านบาท) 2558: จำานวน 3.1 ล้านบาท) 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัท 

   ย่อยประมาณ 10 ปี (2558: 12 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ปี 2558: 12 ปี)

   สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2559

   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31  

   ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

 56   

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (4) (1) 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 5 (1) (4) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (7) (20) 9 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึน้ 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) (1) 3 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 4 (1) (3) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (5) (20) 7 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) (1) 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 5 (1) (4) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (5) (20) 6 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ตอ่ส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (4) (1) 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 5 (1) (4) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (7) (20) 9 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึน้ 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) (1) 3 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 4 (1) (3) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (5) (20) 7 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) (1) 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 5 (1) (4) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (5) (20) 6 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 57   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

เคลื่อนไหวเพิม่ขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหวลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) (1) 3 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 4 (1) (3) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (4) (20) 5 

30. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 

 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าจ านวนดังกล่าว  เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเป็นตราสาร
ชนิดระบุช่ือหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไม่มี

ผู้แทนผู้ถือตราสาร มีก าหนดวันไถ่ถอนตราสารหรือไม่ก าหนดวันไถ่ถอนตราสาร เสนอขายในต่างประเทศหรือใน

ประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะออกและเสนอขาย
ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน ( revolving) ก็ได้ บริษัทฯอาจมี

หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด อาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดในกรณีพิเศษใด ๆ หรือไม่ก็ได้ 
โดยอัตราดอกเบี้ยข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมี

อ านาจก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของตราสาร แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/
หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท าลงนามแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ 

โดยบริษัทฯคาดว่าตราสารที่จะออกจะเป็นตราสารที่ไม่มีหลักประกันและมีลักษณะเทียบเท่าทุน โดยเป็นตราสารท่ีไม่
ก าหนดวันไถ่ถอนหรือผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิในการก าหนดวันไถ่ถอนแต่เพียงผู้เดียว  ต่อมาเม่ือวันที่ 9 เมษายน 

2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติการออกตราสารดังกล่าวอีกครั้ง  

30.1 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯออกจ าหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน(“หุ้นกู้”) จ านวน 1,000 ล้านบาท 

(จ านวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ช าระคืนเงินต้น

เพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเม่ือบริษัทฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯมีสิทธิสะสมดอกเบี้ยจ่ายและเล่ือนการช าระ

ดอกเบี้ยเป็นวันใดๆตามดุลยพินิจของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯเล่ือนการช าระดอกเบี้ย บริษัทฯห้ามประกาศหรือจ่ายเงิน

ปันผล หรือช าระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใด ๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับ
หุ้นกู้หรือผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก 

ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะ
ทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน  

 

 

 

30  หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านเหรียญ 

   สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าจำานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเป็นตราสารชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ 

   ผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร มีกำาหนดวันไถ่ถอน 

   ตราสารหรือไม่กำาหนดวันไถ่ถอนตราสาร เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน  

   และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 

   ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ก็ได้ บริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนด อาจกำาหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบ 

   กำาหนดในกรณีพิเศษใดๆ หรือไม่ก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร และมอบหมาย 

   ให้คณะกรรมการบริหารมีอำานาจกำาหนดรายละเอียดต่างๆ ของตราสาร แต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำาหน่าย 

   หลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าทำาลงนามแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสาร 

   ต่างๆ โดยบริษัทฯคาดว่าตราสารที่จะออกจะเป็นตราสารที่ไม่มีหลักประกันและมีลักษณะเทียบเท่าทุน โดยเป็นตราสารที่ไม่กำาหนด 

   วันไถ่ถอนหรือผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิในการกำาหนดวันไถ่ถอนแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญ 

   ผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติการออกตราสารดังกล่าวอีกครั้ง 

   30.1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯออกจำาหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน(“หุ้นกู้”) จำานวน 1,000 ล้านบาท (จำานวน  

      1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ม ี

      ลักษณะคล้ายทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำาระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อ 

      เลิกกิจการ หรือเมื่อบริษัทฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อกำาหนดสิทธ ิ

      ของหุ้นกู้ ชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯมีสิทธิสะสมดอกเบี้ยจ่ายและเลื่อนการชำาระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆตามดุลยพินิจ 

      ของบริษัทฯ กรณีท่ีบริษัทฯเลื่อนการชำาระดอกเบี้ย บริษัทฯห้ามประกาศหรือจ่ายเงินปันผล หรือชำาระดอกเบี้ยหรือแจกจ่าย 

      ทรพัย์สนิใดๆ แก่ผู้ถอืหลกัทรัพย์ของบริษัทฯทีมี่สถานะทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัหุ้นกูห้รอืผูถ้อืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯทีม่สีถานะ 

      ทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะ 

      ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน 

 

      อัตราดอกเบี้ยสำาหรับหุ้นกู้ สรุปได้ดังนี้

      ปีที่ 1 - 5: ร้อยละ 9.00 ต่อปี

      ปีที่ 6 - 25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 6.88 ต่อปี

      ปีที่ 26 - 50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 7.63 ต่อปี

      ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 8.13 ต่อปี
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      ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 5 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการ 

      ออกหุ้นกู้เป็นจำานวน 40.8 ล้านบาทหลังผลประโยชน์ทางภาษี ซึ่งนำามาบันทึกหักออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

   30.2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯออกจำาหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (“หุ้นกู้”) จำานวน 1,000 ล้านบาท  

      (จำานวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ด้อย 

      สทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทนุชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ไม่มปีระกนั ไม่แปลงสภาพและมผีูแ้ทนผู้ถอืหุ้นกู ้ชำาระคนืเงนิต้นเพยีงครัง้เดยีวเมือ่ 

      เลิกกิจการ หรือเมื่อบริษัทฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อกำาหนดสิทธ ิ

      ของหุ้นกู้ ชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯมีสิทธิสะสมดอกเบี้ยจ่ายและเลื่อนการชำาระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆตามดุลยพินิจ 

      ของบริษัทฯ กรณีท่ีบริษัทฯเลื่อนการชำาระดอกเบี้ย บริษัทฯห้ามประกาศหรือจ่ายเงินปันผล หรือชำาระดอกเบี้ยหรือแจกจ่าย 

      ทรัพย์สนิใดๆ แก่ผู้ถอืหลกัทรัพย์ของบริษทัฯทีม่สีถานะทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัหุ้นกูห้รอืผูถ้อืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯทีม่สีถานะ 

      ทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะ 

      ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน 

      อัตราดอกเบี้ยสำาหรับหุ้นกู้ สรุปได้ดังนี้

      ปีที่ 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี

      ปีที่ 6 - 25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 7.26 ต่อปี

      ปีที่ 26 เป็นต้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 8.01 ต่อปี

      ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 5 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการ 

      ออกหุ้นกู้เป็นจำานวน 10.0 ล้านบาทหลังผลประโยชน์ทางภาษี ซึ่งนำามาบันทึกหักออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

31  สำารองตามกฎหมาย

   ภายใต้บทบัญญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปีส่วนหนึง่ 

   ไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวน 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรร 

   สำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

32  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

   รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 59   

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ต้นทุนค่าที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 6,193,359 8,103,752 8,145,714 7,210,546 

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (310,326) (2,114,990) 3,079,129 (2,136,190) 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนักงาน 1,562,770 1,141,101 845,022 644,021 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 94,718 69,762 60,745 40,066 

ค่าโฆษณา 305,870 270,656 236,173 221,265 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา 62,173 43,696 48,492 36,347 

ค่าธรรมเนียมการโอน 47,011 43,688 34,028 36,763 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 323,627 316,781 252,057 264,895 
 

33.    ภาษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 341,064 338,415 323,730 318,665 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคล     

  ของปีก่อน - (51,134) - (51,134) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด            

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล

แตกต่างช่ัวคราว (34,331) 53,964 (30,089) 27,386 

ตัดจ าหน่ายหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ (437) (436) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 306,296 340,809 293,641 294,917 
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33  ภาษีเงินได้ 

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

 59   

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ต้นทุนค่าที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 6,193,359 8,103,752 8,145,714 7,210,546 

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (310,326) (2,114,990) 3,079,129 (2,136,190) 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนักงาน 1,562,770 1,141,101 845,022 644,021 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 94,718 69,762 60,745 40,066 

ค่าโฆษณา 305,870 270,656 236,173 221,265 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา 62,173 43,696 48,492 36,347 

ค่าธรรมเนียมการโอน 47,011 43,688 34,028 36,763 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 323,627 316,781 252,057 264,895 
 

33.    ภาษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 341,064 338,415 323,730 318,665 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคล     

  ของปีก่อน - (51,134) - (51,134) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด            

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล

แตกต่างช่ัวคราว (34,331) 53,964 (30,089) 27,386 

ตัดจ าหน่ายหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ (437) (436) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 306,296 340,809 293,641 294,917 

  

    รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

 60   

 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 1,810,507 1,547,451 1,706,887 1,754,092 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลคูณอัตราภาษี 362,101 309,490 341,377 350,818 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นติิบุคคลของปี
ก่อน - (51,134) - (51,134) 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ (1,893) (265) - - 
          (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 22,089 92,688 629 (453) 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ     
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่ขึ้น (1,740) (388) (52,449) (388) 
รายการที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรษัฎากร (57,714) (70,409) - - 
การส่งเสรมิการลงทุน (19,125) 3,394 - - 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร ์ (554) - (525) - 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได ้     
  รับประโยชน์ 1,526 33,862 - - 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได ้     
  รับประโยชน์ 915 34,710 1,854 1,492 

อื่น ๆ 691 (11,139) 2,755 (5,418) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 306,296 340,809 293,641 294,917 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญช ี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,984 1,549 1,158 1,158 
การปรับลดต้นทนุการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ - 1,250 - - 
ส ารองการด้อยค่าสินทรัพย ์ 6,393 2,384 6,073 2,139 
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 9,186 5,283 9,343 6,393 
ส ารองผลขาดทุนจากการบริหาร     

   โครงการ 7,410 - 6,811 - 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า (2,786) (3,747) (2,786) (3,747) 
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รายงานประจ�าปี 2559
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 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 1,810,507 1,547,451 1,706,887 1,754,092 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลคูณอัตราภาษี 362,101 309,490 341,377 350,818 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นติิบุคคลของปี
ก่อน - (51,134) - (51,134) 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ (1,893) (265) - - 
          (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 22,089 92,688 629 (453) 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ     
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่ขึ้น (1,740) (388) (52,449) (388) 
รายการที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรษัฎากร (57,714) (70,409) - - 
การส่งเสรมิการลงทุน (19,125) 3,394 - - 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร ์ (554) - (525) - 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได ้     
  รับประโยชน์ 1,526 33,862 - - 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได ้     
  รับประโยชน์ 915 34,710 1,854 1,492 

อื่น ๆ 691 (11,139) 2,755 (5,418) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 306,296 340,809 293,641 294,917 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญช ี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,984 1,549 1,158 1,158 
การปรับลดต้นทนุการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ - 1,250 - - 
ส ารองการด้อยค่าสินทรัพย ์ 6,393 2,384 6,073 2,139 
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 9,186 5,283 9,343 6,393 
ส ารองผลขาดทุนจากการบริหาร     

   โครงการ 7,410 - 6,811 - 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า (2,786) (3,747) (2,786) (3,747) 
     

   ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 1,810,507 1,547,451 1,706,887 1,754,092 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลคูณอัตราภาษี 362,101 309,490 341,377 350,818 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นติิบุคคลของปี
ก่อน - (51,134) - (51,134) 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ (1,893) (265) - - 
          (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 22,089 92,688 629 (453) 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ     
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่ขึ้น (1,740) (388) (52,449) (388) 
รายการที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรษัฎากร (57,714) (70,409) - - 
การส่งเสรมิการลงทุน (19,125) 3,394 - - 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร ์ (554) - (525) - 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได ้     
  รับประโยชน์ 1,526 33,862 - - 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได ้     
  รับประโยชน์ 915 34,710 1,854 1,492 

อื่น ๆ 691 (11,139) 2,755 (5,418) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 306,296 340,809 293,641 294,917 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญช ี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,984 1,549 1,158 1,158 
การปรับลดต้นทนุการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ - 1,250 - - 
ส ารองการด้อยค่าสินทรัพย ์ 6,393 2,384 6,073 2,139 
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 9,186 5,283 9,343 6,393 
ส ารองผลขาดทุนจากการบริหาร     

   โครงการ 7,410 - 6,811 - 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า (2,786) (3,747) (2,786) (3,747) 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินรับลว่งหน้าจากลูกค้า 32 1,668 - - 
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและ     

   อุปกรณ์ (923) (1,159) (923) (1,159) 
ค่าเช่าค้างจ่าย 1,350 1,272 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,687 9,799 10,125 8,192 
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น 45,455 32,070 39,028 26,289 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 2,572 338 - - 

รวมสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 84,360 50,707 68,829 39,265 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     

ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ 7,145 7,605 - - 

 ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการค านวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯตัดจ าหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตามการตัดจ าหน่ายมูลค่า
ยุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุดที่ได้จ าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้จ านวน 68 ล้านบาท (2558: 70 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 0.7 ล้านบาท 2558: จ านวน 0.7 ล้าน

บาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

31 ธันวาคม 2559 - 21,296 - - 

31 ธันวาคม 2560 19,553 18,207 - - 

31 ธันวาคม 2561 109,834 109,834 - - 

31 ธันวาคม 2562 12,223 13,546 - - 

31 ธันวาคม 2563 48,711 46,446 - - 

31 ธันวาคม 2564 86,584 - - - 

 276,905 209,329 - - 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการคำานวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   ณ วันที่รวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯตัดจำาหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตามการตัดจำาหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือ 

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุดที่ได้จำาหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน  

   68 ล้านบาท (2558: 70 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 0.7 ล้านบาท 2558: จำานวน 0.7 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษ ี

   เงนิได้รอการตดับัญช ีเน่ืองจากบรษิทัย่อยพจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัย่อยอาจไม่มกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนำาผลแตกต่าง 

   ชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

   รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินรับลว่งหน้าจากลูกค้า 32 1,668 - - 
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและ     

   อุปกรณ์ (923) (1,159) (923) (1,159) 
ค่าเช่าค้างจ่าย 1,350 1,272 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,687 9,799 10,125 8,192 
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น 45,455 32,070 39,028 26,289 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 2,572 338 - - 

รวมสนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 84,360 50,707 68,829 39,265 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     

ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ 7,145 7,605 - - 

 ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการค านวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯตัดจ าหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตามการตัดจ าหน่ายมูลค่า
ยุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุดที่ได้จ าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้จ านวน 68 ล้านบาท (2558: 70 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 0.7 ล้านบาท 2558: จ านวน 0.7 ล้าน

บาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

31 ธันวาคม 2559 - 21,296 - - 

31 ธันวาคม 2560 19,553 18,207 - - 

31 ธันวาคม 2561 109,834 109,834 - - 

31 ธันวาคม 2562 12,223 13,546 - - 

31 ธันวาคม 2563 48,711 46,446 - - 

31 ธันวาคม 2564 86,584 - - - 

 276,905 209,329 - - 

 

 

 

 

 

 

34  การส่งเสริมการลงทุน

   บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุสำาหรบัการประกอบกจิการทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีาย 

   ได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2491-0-00-1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้เงื่อนไขที ่

   กำาหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 

   การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5  ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 29 เมษายน 2558) และในกรณีที่บริษัทดัง 

   กล่าวมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวนำาผลขาดทุนดังกล่าวมาหัก 

   ออกจากผลกำาไรที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำาหนดได้รับยกเว้น

   ในระหว่างปี 2559 รายได้ทางภาษีของบริษัทย่อยตามกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนมจีำานวน 693 ล้านบาท (2558: 37 ล้านบาท)
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34. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการประกอบกิจการที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่  58-2491-0-00-1 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2558 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5  ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

(วันที่ 29 เมษายน 2558) และในกรณีท่ีบริษัทดังกล่าวมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวน าผลขาดทุนดังกล่าวมาหักออกจากผลก าไรที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น

ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก าหนดได้รับยกเว้น 

ในระหว่างปี 2559 รายได้ทางภาษีของบริษัทย่อยตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีจ านวน 693 ล้านบาท (2558: 

37 ล้านบาท) 

35. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หัก
ดอกเบี้ยจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และหารด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่

ออกอยู่ในระหว่างปี 

 ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท 1,501,442 1,206,642 1,410,619 1,459,174 

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมี่    

      ลักษณะคล้ายทุน (115,792) (8,482) (115,792) (8,482) 

ก าไรที่ใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้น  1,385,650 1,198,160 1,294,827 1,450,692 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.42 0.36 0.39 0.44 

36. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล

การด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้ามีส่วนงานที่รายงานดังนี้  

 - ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 

 - ส่วนงานบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการรับจ้างบริหารโครงการแก่ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

 - ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

 - ส่วนงานอ่ืน ได้แก่ การให้บริการเก่ียวกับสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซื้อขายและจัดหา         ผู้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ     การรับเหมาก่อสร้าง 

เป็นต้น 

 

35  กำาไรต่อหุ้น

   กำาไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบี้ยจ่าย 

   สะสมสำาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และหารด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

   กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

36  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

   ข้อมูลส่วนงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดำาเนนิงานได้รบัและ 

   สอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน 

 

   เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯ บรษิทัย่อยและการร่วมค้าจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

   และบริการ บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้ามีส่วนงานที่รายงานดังนี้ 

   -  ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

   -  ส่วนงานบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการรับจ้างบริหารโครงการแก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   -  ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

   -  ส่วนงานอื่น ได้แก่ การให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การจำาหน่าย 

     อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

   บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

   ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

   การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือ 

   ขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและ 

   สินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าบริหารงานด้านการจัดหาเงินซึ่งทำาให้เกิดค่าใช้จ่าย 

   ทางการเงินและรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วน 

   งานดำาเนินงาน

   การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับบุคคล 

   ภายนอก
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 ข้อมูลรายได้ ก าไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 

  
ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร
โครงการพัฒนา 

ส่วนงานรับเหมา   รายการปรับปรุงและตัด
รายการ 

 

 กลุ่มบริษัท ธุรกิจร่วมค้า รวม อสังหาริมทรัพย ์ ก่อสร้าง ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้          
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 9,780 6,086 15,866 1,128 539 282 17,815 (6,086) 11,729 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - 71 676 89 836 (836) - 

รวมรายได้ 9,780 6,086 15,866 1,199 1,215 371 18,651 (6,922) 11,729 

ผลการด าเนินงาน          
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,713 797 2,510 484 17 122 3,133 (609) 2,524 
ดอกเบี้ยรับ         157 
รายได้อื่น         342 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (335) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย         (31) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (965) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย      115 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         1,807 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         (306) 

ก าไรส าหรับปี         1,501 

  
  

   ข้อมูลรายได้ กำาไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

  
ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร
โครงการพัฒนา 

ส่วนงานรับเหมา   รายการปรับปรุงและตัด
รายการ 

 

 กลุ่มบริษัท ธุรกิจร่วมค้า รวม อสังหาริมทรัพย ์ ก่อสร้าง ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้          
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 9,598 - 9,598 890 45 219 10,752 - 10,752 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - 132 1,353 69 1,554 (1,554) - 

รวมรายได้ 9,598 - 9,598 1,022 1,398 288 12,306 (1,554) 10,752 

ผลการด าเนินงาน          
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,900 (735) 1,165 488 52 93 1,798 1,003 2,801 
ดอกเบี้ยรับ         74 
รายได้อื่น         199 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (253) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย         (123) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (673) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย      (477) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         1,548 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         (341) 

ก าไรส าหรับปี         1,207 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

ส่วนงานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

 

ส่วนงานบริหาร
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงาน
รับเหมา
ก่อสร้าง ส่วนงานอ่ืน 

รวมส่วนงาน    
ที่รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน        
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่บันทึกตาม

วิธีส่วนได้เสีย  3,329 

 

- - - 3,329 - 3,329 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

ตัดบัญชี  415 

 
 

- 57 100 572 - 572 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

ส่วนงานพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 

 
ส่วนงานบริหาร
โครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงาน
รับเหมา

ก่อสร้าง ส่วนงานอ่ืน 

รวมส่วนงาน    

ที่รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน        

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่บันทึกตาม
วิธีส่วนได้เสีย  2,026 

 
- - - 2,026 - 2,026 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม

เครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี  111 

 

 
- 

 
34 107 252 - 252 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดง
อยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อย

ละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

37. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ในปี 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 
ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ

จะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ในระหว่างปี 
2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 12.5 ล้านบาท (2558: 9.0 ล้านบาท)        

(เฉพาะบริษัทฯ: 10.9 ล้านบาท 2558: 8.2 ล้านบาท) และรับรู้เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวนเงิน 2.2 ล้าน
บาท (2558: 1.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.7 ล้านบาท 2558: 0.2 ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

   ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

   บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและการร่วมค้าดำาเนนิธุรกจิในเขตภูมศิาสตร์เดยีว คือประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ  

   จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

   ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

   ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

   รายได้ของกิจการ

37  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

   ในปี 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง 

   เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5 ของเงินเดือน  

   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน 

   นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดัง 

   กล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวนเงิน 12.5 ล้านบาท (2558: 9.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 10.9 ล้านบาท 2558: 8.2 ล้านบาท) และรับ 

   รูเ้ป็นต้นทนุพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำานวนเงนิ 2.2 ล้านบาท (2558: 1.1 ล้านบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: 0.7 ล้านบาท 2558: 0.2 ล้านบาท)
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38. เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที ่9 

เมษายน 2558 226,643 0.068 
เงินปันผลระหว่างกาล  
   ส าหรับปี 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 106,654 0.032 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2558  333,297 0.100 

เงินปันผลประจ าปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที ่28 
เมษายน 2559 226,643 0.068 

เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
   ส าหรับปี 2559   เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2559 133,317 0.040 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2559  359,960 0.108 

39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

39.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ การ

ติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เก่ียวข้องจ านวนรวม 3,348 ล้านบาท (2558: 4,298 ล้านบาท) 

(เฉพาะบริษัทฯ: 1,948 ล้านบาท 2558: 3,189 ล้านบาท)  

39.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงิน 842 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2560 ถึงกันยายน 2560 (2558: 2,972 ล้าน

บาท ภายในเดือนมกราคม 2559 ถึงมีนาคม 2560) (เฉพาะบริษัทฯ: 842 ล้านบาท 2558: 2,972 ล้านบาท) 

39.3 ภาระผูกพันจากเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 โดยบริษัทฯมีภาระ
ผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 2,488 ล้านบาท (2558: 1,548 ล้านบาท) 

39.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และอุปกรณ์ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ปี 316 66 158 37 
   1 ถึง 5 ปี 596 28 264 12 
   มากกว่า 5 ปี 2,575 65 763 - 

 

39  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

   39.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำาเนินงานและบริการที่ 
       เกี่ยวข้อง

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ การติดตั้ง 

       สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำาเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้องจำานวนรวม 3,348 ล้านบาท (2558: 4,298 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  

       1,948 ล้านบาท 2558: 3,189 ล้านบาท) 

   39.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้แก ่

       บุคคลภายนอกเป็นจำานวนเงิน 842 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2560 ถึงกันยายน 2560 (2558: 2,972 ล้านบาท ภายใน 

       เดือนมกราคม 2559 ถึงมีนาคม 2560) (เฉพาะบริษัทฯ: 842 ล้านบาท 2558: 2,972 ล้านบาท)

   39.3  ภาระผูกพันจากเงินลงทุน

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 โดยบริษัทฯมีภาระผูกพัน 

       ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจำานวนเงิน 2,488 ล้านบาท (2558: 1,548 ล้านบาท)
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38. เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที ่9 

เมษายน 2558 226,643 0.068 
เงินปันผลระหว่างกาล  
   ส าหรับปี 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 106,654 0.032 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2558  333,297 0.100 

เงินปันผลประจ าปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที ่28 
เมษายน 2559 226,643 0.068 

เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
   ส าหรับปี 2559   เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2559 133,317 0.040 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2559  359,960 0.108 

39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

39.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ การ

ติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เก่ียวข้องจ านวนรวม 3,348 ล้านบาท (2558: 4,298 ล้านบาท) 

(เฉพาะบริษัทฯ: 1,948 ล้านบาท 2558: 3,189 ล้านบาท)  

39.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงิน 842 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2560 ถึงกันยายน 2560 (2558: 2,972 ล้าน

บาท ภายในเดือนมกราคม 2559 ถึงมีนาคม 2560) (เฉพาะบริษัทฯ: 842 ล้านบาท 2558: 2,972 ล้านบาท) 

39.3 ภาระผูกพันจากเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 โดยบริษัทฯมีภาระ
ผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 2,488 ล้านบาท (2558: 1,548 ล้านบาท) 

39.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และอุปกรณ์ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ปี 316 66 158 37 
   1 ถึง 5 ปี 596 28 264 12 
   มากกว่า 5 ปี 2,575 65 763 - 

 

   39.4  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

       บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เข้าทำาสญัญาเช่าดำาเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกับการเช่าทีด่นิ พืน้ท่ีในอาคาร และอปุกรณ์ อายขุองสญัญา 

       มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

       บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

   39.5  ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดำาเนินการอยู่

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและที่ดินพร้อม 

       สิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการต่างๆ เป็นจำานวน 5,564 ล้านบาท (2558: 8,689 ล้านบาท) (เฉพาะ 

       บริษัทฯ: 3,109 ล้านบาท 2558: 7,518 ล้านบาท)

   39.6  ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อคืนที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการ

       ในปี 2550 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาขายที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการพร้อมกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บุคคล 

       ภายนอกเป็นจำานวนเงินรวม 30 ล้านบาท โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว มีข้อตกลงกับบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถ 

       ซื้อที่ดินดังกล่าวคืนได้ในอนาคตในราคารวมไม่ตำ่ากว่า 33 ล้านบาท ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ในความควบคุมดูแลของ 

       บริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรับรู้รายได้และต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวในงบการเงิน

       บริษัทย่อยยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืน โดยที่ดินดังกล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการต้นทุนการพัฒนาโครงการ 

       อสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

   39.7  ภาระผูกพันจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30 โดย 

       เป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายสะสม ซึ่งยังไม่ถึงวันถึงกำาหนดชำาระดอกเบี้ยเป็นจำานวน 22 ล้านบาท (2558: 10.6  

       ล้านบาท)

 

   39.8  การคำ้าประกัน

       (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการคำ้าประกันหนี้สินทุกชนิดของ บริษัทย่อยและกิจการร่วม 

         ค้าเป็นจำานวน 12,366 ล้านบาท (2558: 7,547 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งนำาที่ดินไปจดจำานองกับสถาบันการเงินเพื่อคำ้าประกันหนี้สินของบริษัทฯ 

         ในวงเงิน 36 ล้านบาท (2558: 36 ล้านบาท)

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการคำ้าประกันวงเงินหนังสือคำ้าประกันของกิจการ 

         ร่วมค้าเป็นจำานวน 98 ล้านบาท (2558: 98 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน 
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         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อการเติมนำ้ามันรถให้กับบริษัทย่อย 

         แห่งหนึ่งเป็นจำานวน 4 ล้านบาท 

       (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น 

         จำานวน 539.1 ล้านบาท (2558: 337.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 468.5 ล้านบาท 2558: 179.6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยว 

         เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือคำ้าประกันดังต่อไปนี้
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หนังสือค้ าประกันการปฏิบัติงาน     

   ตามสัญญา 240.6 52.8 240.6 52.8 

หนังสือค้ าประกันการจัดสรรทีด่ิน     

   ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการ     

   สาธารณะ 273.0 266.0 202.6 108.5 

หนังสือค้ าประกันการช าระเงินค่าสินค้า 3.4 1.7 3.2 1.2 

หนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 22.1 17.1 22.1 17.1 

รวม 539.1 337.6 468.5 179.6 

39.9 ภาระผูกพันเกี่ยวกับโครงการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน
จ านวน 22.6 ล้านบาท (2558: 47.5 ล้านบาท) 

39.10 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวน

รวม 125.1 ล้านบาท (2558: 136.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท 2558: 11.7 ล้านบาท) คดีส่วนหนึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 -  บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งและเจ้าของบ้านในโครงการฟ้องร้องในเดือน
ธันวาคม 2555 เรียกร้องค่าเสียหายจ านวนรวม 1,074 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าว

ร่วมกันกระท าละเมิดและผิดสัญญาต่อผู้ซื้อบ้านและที่ดินบางรายในโครงการ ต่อมาเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 
ศาลชั้นต้นมีค าสั่งจ าหน่ายคดีของโจทก์ส่วนใหญ่เพราะทิ้งฟ้องไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาล เหลือโจทก์หนึ่งรายและ

ทุนทรัพย์คงเหลือ 11 ล้านบาท   

  ต่อมาเม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2558 ศาลช้ันต้นได้พิจารณาพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมยกท่ีดินดังกล่าวให้ เป็นที่

สาธารณะของบริษัทฯและบริษัทย่อย  และให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวจัดการไปเป็นล าดับข้ันตอนตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 รวมทั้งให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกันใช้

ค่าธรรมเนียมแทนโจทก์เป็นจ านวน 10,000 บาท  

  บริษัทฯยื่นอุทธรณ์เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เช่นกัน ต่อมาบริษัทฯและโจทก์ได้ยื่นค าร้อง
ขอถอนอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งอนุญาตให้ทั้งโจทก์และจ าเลยทั้งสองถอนอุทธรณ์ได้ 

 -  ในปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดในโครงการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวน
รวม 146 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 

โจทก์ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค าฟ้องโดยลดค่าความเสียหายลงเหลือ 101 ล้านบาท และศาลช้ันต้นได้
พิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลช้ันต้นเม่ือ

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 

  เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ศาลอุทธรณ์มีพิพากษากลับค าพิพากษาของศาลช้ันต้น โดยพิพากษาให้บริษัทย่อย

ดังกล่าวจัดหาที่จอดรถเพิ่มเติมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด หากไม่สามารถจัดให้ได้ ให้บริษัทย่อยดังกล่าวชดใช้

   39.9  ภาระผูกพันเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายเงินสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน 

       จำานวน 22.6 ล้านบาท (2558: 47.5 ล้านบาท)

   39.10 คดีฟ้องร้อง

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวนรวม  

       125.1 ล้านบาท (2558: 136.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท 2558: 11.7 ล้านบาท) คดีส่วนหนึ่งมีรายละเอียด 

       ดังนี้

       -  บรษัิทฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง่ถกูนติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรแห่งหนึง่และเจ้าของบ้านในโครงการฟ้องร้องในเดอืนธนัวาคม  

         2555 เรียกร้องค่าเสียหายจำานวนรวม 1,074 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกันกระทำา 

         ละเมิดและผิดสัญญาต่อผู้ซื้อบ้านและที่ดินบางรายในโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นต้นมีคำาสั่ง 

         จำาหน่ายคดีของโจทก์ส่วนใหญ่เพราะทิ้งฟ้องไม่ชำาระค่าธรรมเนียมศาล เหลือโจทก์หนึ่งรายและทุนทรัพย์คงเหลือ 11  

         ล้านบาท  

         ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 ศาลชัน้ต้นได้พจิารณาพพิากษาให้เพกิถอนนติกิรรมยกทีด่นิดงักล่าวให้เป็นทีส่าธารณะ 

         ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวจัดการไปเป็นลำาดับขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการ 

         จัดสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 มาตรา 44 รวมทัง้ให้บรษิทัฯและบรษัิทย่อยดังกล่าวร่วมกันใช้ค่าธรรมเนยีมแทนโจทก์เป็นจำานวน  

         10,000 บาท 

         บริษัทฯยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เช่นกัน ต่อมาบริษัทฯและโจทก์ได้ยื่นคำาร้องขอ 

         ถอนอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ศาลอุทธรณ์มีคำาสั่งอนุญาตให้ทั้งโจทก์และจำาเลยทั้งสองถอนอุทธรณ์ได้

       -  ในปี 2555 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ถกูนติบุิคคลอาคารชดุและเจ้าของห้องชดุในโครงการเรยีกร้องค่าเสยีหายเป็นจำานวนรวม  

          146 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โจทก์ได ้

         ยื่นคำาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องโดยลดค่าความเสียหายลงเหลือ 101 ล้านบาท และศาลชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษา 

         ยกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
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         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ศาลอุทธรณ์มีพิพากษากลับคำาพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยพิพากษาให้บริษัทย่อยดังกล่าว 

         จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด หากไม่สามารถจัดให้ได้ ให้บริษัทย่อยดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายให้แก ่

         นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเงินจำานวน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 12  

         พฤศจิกายน 2553 จนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น และให้บริษัทย่อยดังกล่าวใช้ค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองศาลแทนโจทก์ ต่อมา 

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยยื่นฎีกาและคำาร้องขออนุญาตฎีกา 

 

         บริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหน้ีสินบางส่วนสำาหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้ในงบแสดงฐานะการ 

         เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย

       และเนื่องจากผลของคดีฟ้องร้องอื่น ๆ ยังไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการขอ 

       งบริษัทฯและบริษัทย่อยในขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกสำารองสำาหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 

       คดีอื่นๆ ดังกล่าวไว้ในบัญชี

 

40  ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า 

   ยุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

 70   

ค่าเสียหายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเงินจ านวน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน

ดังกล่าวนับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น และให้บริษัทย่อยดังกล่าวใช้ค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งสองศาลแทนโจทก์ ต่อมาเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยยื่นฎีกาและค าร้องขออนุญาตฎีกา  

  บริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินบางส่วนส าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากคดีดังกล่าวไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย 

 และเนื่องจากผลของคดีฟ้องร้องอื่น ๆ ยังไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกส ารองส าหรับผลเสียหายที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากคดีอ่ืน ๆ ดังกล่าวไว้ในบัญชี 

40. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
   เงินลงทุนชั่วคราว     
      เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 500 - 500 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 567 567 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   หุ้นกู้ระยะสั้น - 1,000 - 1,000 
   หุ้นกูร้ะยะยาว - 8,013 - 8,013 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
   เงินลงทุนชั่วคราว     
      เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 500 - 500 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 327 327 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   หุ้นกู้ระยะสั้น - 1,000 - 1,000 
   หุ้นกู้ระยะยาว - 8,013 - 8,013 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 630 630 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   หุ้นกู้ระยะยาว - - 8,567 8,567 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 306 306 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   หุ้นกู้ระยะยาว - - 8,567 8,567 

41. เครื่องมือทางการเงิน 

41.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ช่ัวคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ าประกัน/เง่ือนไขการเบิก เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่ืน เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัท

ย่อยมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และเงินให้กู้ยืม ฝ่าย

บริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี้ การให้สินเช่ือของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย 

จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินหนี้สินตามสัญญา
เช่าทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ

ก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

 

 

41  เครื่องมือทางการเงิน

   41.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง

       เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคัญของบรษิทัฯและบรษัิทย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการ 

       และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว  

       ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคำ้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี ้

       เงินประกันผลงาน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที ่

       เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

       ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

       บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร 

       ควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย 

       จงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสำาคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้ การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

       ไม่มีการกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียู่จำานวนมากราย จำานวนเงนิสงูสดุที่ 

       บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม 

       ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

       ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 

       บริษทัฯและบรษิัทย่อยมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำาคญัอันเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 

       ทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง 

       ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

       สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

       ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนด 

       อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อป)ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 2,232 (49) 2,183 0.1 - 0.4 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 500 500 - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 369 369 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

   จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,648 - - - - 1,648 4.80 - 5.33 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

  เงื่อนไขการเบิก - - - 288 - 288 0.1 - 0.4 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

  จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 980 1,505 - - - 2,485 6 

 2,628 1,505 - 2,520 820 7,473  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,383 1,383 - 

หุ้นกู้ระยะสั้น 997 - - - - 997 หมายเหตุ 27 

หุ้นกู้ระยะยาว 3,998 3,991 - - - 7,989 หมายเหตุ 23 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 13 - - - 29 0.25 - 11.55 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 1,097 - 1,097 หมายเหตุ 25 

ประมาณการหนี้สิน - - - - 271 271 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 218 218 - 

 5,011 4,004 - 1,097 1,872 11,984  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อป)ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 1,521 (90) 1,431 0.1 - 0.4 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 500 500 - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 202 202 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เก่ียวข้องกัน 5,498 - - 110 - 5,608 4.80 - 5.38 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบิก - - - 190 - 190 0.1 - 0.4 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เก่ียวข้องกัน 980 1,505 - - - 2,485 6 

 6,478 1,505 - 1,821 612 10,416  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 926 926 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย        

  แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 2,059 - 2,059 หมายเหตุ 6 

หุ้นกู้ระยะสั้น 997 - - - - 997 หมายเหตุ 27 

หุ้นกู้ระยะยาว 3,998 3,991 - - - 7,989 หมายเหตุ 23 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 11 - - - 18 0.25 - 11.55 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 396 - 396 หมายเหตุ 25 

ประมาณการหนี้สิน - - - - 222 222 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 242 242 - 

 5,002 4,002 - 2,455 1,390 12,849  

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อป)ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 2,291 282 2,573 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 122 122 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบิก - - - 164 4 168 0.375 - 1.1 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

 จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 319 1,122 - - - 1,441 หมายเหตุ 6 

 319 1,122 - 2,455 408 4,304  
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 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อป)ี 

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,067 1,067 - 

หุ้นกู้ระยะยาว 2,390 5,986 - - - 8,376 หมายเหตุ 23 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 23 30 - - - 53 0.25 - 11.73 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 306 - 306 หมายเหตุ 25 

ประมาณการหนี้สิน - - - - 174 174 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 231 231 - 

 2,413 6,016 - 306 1,472 10,207  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อป)ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 1,770 252 2,022 หมายเหตุ 7 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 88 88 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เก่ียวข้องกัน 

 

419 

 

- 

 

- 119 

 

- 538 หมายเหตุ 6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบิก - - - 6 4 10 0.375 - 1.1 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ

ที่เก่ียวข้องกัน 319 1,122 - - - 1,441 หมายเหตุ 6 

 738 1,122 - 1,895 344 4,099  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 694 694 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย        

  แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 942 - 942 หมายเหตุ 6 

หุ้นกู้ระยะยาว 2,390 5,986 - - - 8,376 หมายเหตุ 23 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9 20 - - - 29 0.25 - 11.73 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 306 - 306 หมายเหตุ 25 

ประมาณการหนี้สิน - - - - 131 131 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 218 218 - 

 2,399 6,006 - 1,248 1,043 10,696  
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       ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
      

       บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่สำาคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  

       บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 75   

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญออสเตรเลีย - 3 - 26.67 
เหรียญสหรัฐ 53 - 36.00 - 

ปอนด์สเตอร์ลิง 15 - 44.48 - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ 53 - 36.00 - 

ปอนด์สเตอร์ลิง 15 - 44.48 - 

41.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการต่อไปนี้ 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินทางการเงิน     
    หุ้นกู้ระยะสั้น 997 1,000 - - 
    หุ้นกู้ระยะยาว 7,989 8,013 8,446 8,567 

 บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด 

 ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาด
ปัจจุบันของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกัน 

 75   

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญออสเตรเลีย - 3 - 26.67 
เหรียญสหรัฐ 53 - 36.00 - 

ปอนด์สเตอร์ลิง 15 - 44.48 - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ 53 - 36.00 - 

ปอนด์สเตอร์ลิง 15 - 44.48 - 

41.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการต่อไปนี้ 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินทางการเงิน     
    หุ้นกู้ระยะสั้น 997 1,000 - - 
    หุ้นกู้ระยะยาว 7,989 8,013 8,446 8,567 

 บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด 

 ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาด
ปัจจุบันของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกัน 

   41.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

       เน่ืองจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ 

       ในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ 

       การเงิน ยกเว้นรายการต่อไปนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

       บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

       

       ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้

         และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 

         งบแสดงฐานะการเงิน

       ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

       ค)  มลูค่ายตุธิรรมของเงนิให้สนิเชือ่ประมาณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ตลาดปัจจบุนัของ 

         เงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

       ง)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส 

         เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สำาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

       จ) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

         ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

       ในระหว่างปีปัจจุบัน มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ระยะยาวจากระดับ 3 เป็นระดับ 2  

       เนื่องจากปีปัจจุบันบริษัทฯสามารถหาราคาอ้างอิงในระดับ 2 ของตราสารนี้ได้

42  การบริหารจัดการทุน 

   วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ 

   ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ  

   1.4:1 (2558: 1.3:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.4:1 (2558: 1.4:1)

43  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   43.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 จำากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

      ร่วมค้าของบริษัทฯมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,099.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 1,100.0  

      ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 10,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็ม 

      จำานวน บรษิทัฯได้จ่ายค่าหุ้น เพิม่ทนุในสดัส่วนของบรษิทัฯจำานวน 560.9 ล้านบาทให้บรษิทัดงักล่าวในวนัที ่18 มกราคม 2560  

      และกิจการร่วมค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

 

   43.2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จำากัด ซึ่งเป็นกิจการ 

      ร่วมค้าของบริษัทฯมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน 474.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 475.0 

      ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 4,749,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็ม 

      จำานวน บรษิทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิม่ทนุในสดัส่วนของบรษิทัฯ จำานวน 242.2 ล้านบาทให้บรษิทัดงักล่าวในวนัที ่18 มกราคม 2560  

      และกิจการร่วมค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

   43.3 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 

      ของบริษัทฯมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 27.78 บาทต่อหุ้น เป็นจำานวนประมาณ 250 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับ 

      เงินปันผลในสัดส่วนของบริษัทฯจำานวน 127.5 ล้านบาท ในวันที่ 13 มกราคม 2559

   43.4 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลภายนอกเป็นจำานวนเงิน  

      580.6 ล้านบาท และในวันดังกล่าวบริษัทฯได้ชำาระเงินมัดจำาเป็นจำานวนเงิน 174.2 ล้านบาท คงเหลือภาระผูกพันในการจ่าย 
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รายงานประจ�าปี 2559

      ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา จะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน 406.4 ล้านบาทภายในเดือนสิงหาคม 2560  

      และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกเป็นจำานวนเงิน 34.8 ล้านบาท และในวันดังกล่าว  บริษัทฯได้ชำาระ 

      เงินมัดจำาเป็นจำานวนเงิน 10.5 ล้านบาท คงเหลือภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็น 

      จำานวนเงิน 24.3 ล้านบาทภายในเดือนสิงหาคม 2560

   43.5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

      (1) พิจารณาอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2559 ในอัตรา 0.085 บาทต่อหุ้น สำาหรับ 

        เงินปันผลครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 27 เมษายน 2560 และมีกำาหนดจ่าย 

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

      (2) การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จำานวน 1,000 ล้านบาท สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีขอ 

        งบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 

        เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าจำานวนดังกล่าว โดยมีกำาหนดการออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

44  การอนุมัติงบการเงิน

   งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


