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วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน 
ได้รับบ้าน คอนโด และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในท�าเลใกล้
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและเป็นองค์กรที่ให้
ความส�าคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้ถือหุ้นรายย่อย

พันธกิจ
ที่อนันดาฯ... เราไตร่ตรอง ตั้งใจพัฒนาบุคลากร
และองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย และบริการอัน
เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ภายใต้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
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ค่านิยมองค์กร

 ต้องการเติบโต
อย่างยั่งยืน

คน

นวัตกรรม

ความตั้งใจ

มีความฉลาด
ทางอารมณ์

 มีนวัตกรรมทาง
ด้านรูปแบบธุรกิจ
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มีวิสัยทัศน์

บริหารจัดการเป็น
เลิศมาตรฐานสากล

ขยายฐานลูกค้า
ไปกลุ่มใหม่ๆ
ซึ่งส่งผลถึง

โครงสร้างก�าไร

การมุ่งเน้นลูกค้า

การจัดการ

การพัฒนาองค์กร/ตนเอง
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ด้วยความตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตคนเมือง
บนพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชน

ชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนน เราจึงต้องการเวลาที่เสีย
ไปของเรากลับคืนมา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะหาท�าเลที่ดีที่สุด ด้วยที่อยู่อาศัย 
และการบริการที่ปลอดภัย คุณภาพสูง พร้อมราคาที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้า
ถึงได้ ให้ตอบสนองกับการใช้ชีวิตแบบ

LIVE 
WORK 
& PLAY 
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ปีที่ท�าสถิติสูงสุดอีกครั้ง

ที่พักอาศัยตามแนวระบบขนส่งมวลชนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุด เพื่อตอบ
สนองกับการใช้ชีวิตแบบ Live/Work/Play ในกรุงเทพมหานคร  นับเป็นปีที่สามหลังจากเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะบริษัทมหาชน อนันดายังคงเป็นผู้น�าด้านที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งมวลชน 
พร้อมทั้งสามารถสร้างยอดขายเป็นสถิติสูงสุดทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

ยอดขายปี 2558

ยอดขายปี 2558

คอนโด  แนวราบ รวม

ยอดขายเป็นสถิติสูงสุดทั้งโครงการ
คอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

หน่วย
ล้านบาท

ล้านบาท
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ในปี 2558 อนันดาได้เปิดโครงการเป็นสถิติสูงสุดอีกครั้งด้วยมูลค่าโครงการรวมกว่า 34,800 ล้านบาท 
พร้อมทั้งเปิดโครงการคอนโดมิเนียมเป็นสถิติสูงสุด จากการเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการมูลค่า
โครงการรวมกว่า 31,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่เปิดโครงการมูลค่าเพียง 15,000 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการที่เปิดขายในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ อัตราการขายสุทธิ

1. แอชตัน จุฬา-สีลม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก ไตรมาส 1 65.5%
 กรุงเทพฯ 

2. แอชตัน เรสซิเดนท์ 41 ซอยสุชุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท ไตรมาส 1 57.4%
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

3. ยูนิโอ จรัญฯ 3 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 ไตรมาส 2 46.1%
 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

4-6. อาร์เด้น 3 โครงการ ถนนลาดพร้าว 71 ถนนพระราม 3 ไตรมาส 2 34.7%
    และถนนพัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ

7. ไอดีโอ สุขุมวิท 115 ถนนสุขุมวิท ไตรมาส 3 45.9%
 สมุทรปราการ

8. คิว ชิดลม-เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี ไตรมาส 3 43.8%
 กรุงเทพฯ

9. ไอดีโอ โอท ู ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ไตรมาส 3 28.2%
 กรุงเทพฯ

10. ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ- เขตบางซื่อ ไตรมาส 4 23.7%
      แกรนด์ อินเตอร์เชนจ ์ กรุงเทพฯ

11. แอชตัน สีลม ถนนสีลม เขตบางรัก ไตรมาส 4 41.2%
 กรุงเทพฯ
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จากวงจรเงินลงทุน ในปี 2558 เป็นปีที่มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่มากนัก 
ท�าให้รายได้และก�าไรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

11,025
หน่วย

ล้านบาท รายได้รวม

ล้านบาท

 2554 2555 2556 2557 2558
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จากเงินลงทุนภายหลังการระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ น�ามาซึ่งในปี 2559 จะมีโครงการใหม่ 5 โครงการที่จะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งยอดโอนจะเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ในอีก 
3 ปีข้างหน้า

1,207

หน่วย
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

ล้านบาท

 2554 2555 2556 2557 2558
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แผนธุรกิจ 5 ปี

2559 2560

จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้น�าอย่างมีวินัย บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน
เทียบกับมูลค่าโครงการที่พัฒนาทั้งหมด ลดลงมากกว่าหนึ่งในสามนับแต่ปี 2556

สัญลักษณ์

หน่วย
ล้านบาท

 2556 2557 2558

ยอดขาย

มูลค่าที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการหรือขาย (GDV)

ส่วนแบ่งยอดโอนของมิตซุยในโครงการร่วมทุน

ส่วนแบ่งยอดโอนของอนันดาในโครงการร่วมทุน

รายได้ของอนันดา

ยอดขายรอรับรู้รายได้ของมิตซุยในโครงการร่วมทุน

ยอดขายรอรับรู้รายได้ของอนันดาในโครงการร่วมทุน

ยอดขายรอรับรู้รายได้ของอนันดา

เป้าหมายยอดโอน

เป้าหมายยอดโอน

ยอดขายรอรับรู้รายได้

ยอดขายรอรับรู้รายได้

เพิ่มจากปีก่อน

95%

เพิ่มจากปีก่อน

61%

เป้าหมายยอดโอนจะเติบโต 3 เท่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า

หน่วย : ล้านบาท

86,944
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2556 2557 2558

2561 2562 2563

% ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย

% ค่าใช้จ่ายบริหารต่อมูลค่าที่อยู่
ระหว่างพัฒนาโครงการหรือขาย

เป้าหมายยอดโอน

เป้าหมายยอดโอน

เป้าหมายยอดโอน

ยอดขายรอรับรู้รายได้

เพิ่มจากปีก่อน

40%

เพิ่มจากปีก่อน

14%

เพิ่มจากปีก่อน

18%
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พันธมิตรที่แน่นแฟ้น

ในปี 2556 อนันดาได้ตกลงร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซัง ซึ่งเป็นผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาจากฐานรายได้
เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
โครงการร่วมทุนแห่งแรกในปีเดียวกัน

ปี 2557 มีการร่วมทุนพัฒนาโครงการอีก 3 แห่ง ได้แก่ โครงการ
แอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี และโครงการ
แอชตัน จุฬา-สีลม มูลค่ารวมกว่า 19,000 ล้านบาท

จากความส�าเร็จในการร่วมทุน 4 โครงการแรก ท�าให้อนันดาและ
มิตซุย ฟูโดซัง ได้ร่วมทุนพัฒนาโครงการในปี 2558 อีก 5 โครงการ 
ท�าให้มูลค่าพัฒนาโครงการร่วมกันทั้ง 9 โครงการ สูงถึง 45,000 ล้านบาท

• ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์

• ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับในปี 2558 บริษัทเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร 
“Tree-NC” ระดับ silver จากสถาบันการอาคารเขียวไทย ส�าหรับโครงการไอดีโอ โมบิ สาทร

• ภาพบรรยากาศงาน Urban Pulse ที่สยามพารากอน
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นอกจากความร่วมมือทางการเงินแล้ว มิตซุย ยังเป็นที่รู้จักกันว่า
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นน�าที่สุด
ในโลก ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อนันดาปรับปรุงเทคโนโลยี โดยเจ้าหน้าที่ของมิตซุย
พร้อมให้การฝึกอบรมพนักงานของอนันดา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

เทคโนโลยีดังกล่าว ได้เริ่มต้นถ่ายทอดตั้งแต่ปีก่อน ด้วยระบบการบริหาร
จัดการโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย Total Quality Project Management
System (TQPMS) โดยระบบนี้จะด�าเนินการตรวจสอบ ในระหว่าง
การก่อสร้าง จนสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่สูงและมีข้อบกพร่องต�่่า 
โดยการฝึกอบรมและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องในปี 2558 ท�าให้โครงการ
คอนโดมิเนียมไอดีโอ วุฒากาศ และไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์
มีอัตราข้อบกพร่องเบื้องต้นลดลงกว่าครึ่งจากเดิม 

ผู้น�าเทคโนโลยี

18



นอกจากนี้ในปี 2557 อนันดาได้เริ่มประยุกต์ใช้ Building Information 
Modeling (BIM) ซึ่งถือเป็นระบบการรวมศูนย์ที่ล�้าสมัย ตั้งแต่การออกแบบ 
และการก่อสร้างด้วยรูปแบบเดียวกัน ระยะเวลาในการออกแบบ การก่อสร้าง
ที่รวดเร็วขึ้น พร้อมลดข้อบกพร่องอีกด้วย

การประยุกต์ใช้ระบบข้างต้นจะเป็นระบบห่วงโซ่อุปทานของอนันดา โดยมี 
27 บริษัทที่ร่วมกับประยุกต์ใช้ร่วมกัน  ตั้งแต่ผู้ออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมา 
และผู้บริหารงานก่อสร้าง
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สมาร์ทโฮม

ในปี 2558 อนันดาได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด เปิดตัว “Internet of Things Samsung 
Smart Home” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่น�านวัตกรรมเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนเมือง

ทั้งสองบริษัทได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกัน พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมอง
เพื่อน�ามาพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ท�าให้ลูกค้าได้รับเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีความโดดเด่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอนันดา ตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
โครงการใหม่ของบริษัทให้เป็นสมาร์ทโฮมทุกโครงการ พร้อมเปิด
ตัวโครงการที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในปี 2559
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

 2558 2557 2556

  (ล้านบาท)

ยอดจอง  26,235 20,898 21,083

ยอดโอนกรรมสิทธิ ์  9,598  9,678 8,808

สรุปฐานะการเงิน   (ล้านบาท)   

เงินสด 2,573 2,477  2,309 

สินทรัพย์รวม 20,471  17,088 12,464

หนี้สินรวม 11,743  10,175 6,586

ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,727  6,913 5,879

ผลการด�าเนินงาน   (ล้านบาท)   

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 9,598  9,678 8,808

รายได้จากการบริหารโครงการและ 961 522 214

รายได้รวม 11,025 10,580 9,228

ก�าไรขั้นต้น 4,159 3,927 3,432

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 2,166  2,063 2,136

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,207  1,301 812

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)   

มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 2.6  2.1 1.8 

ก�าไรต่อหุ้น 0.36 0.39  0.24 

อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม   

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.4  8.8  7.4

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 15.4  20.3  14.8

ก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 38.7 37.6  37.4

ก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.9 12.3  8.8

หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.3  1.5  1.1

ค่านายหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
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2558

รายได้รวม / ก�าไรสุทธิ

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

ยอดจอง

รายได้จาก
การขาย
อสังหา
ริมทรัพย์

ผลการด�าเนินงาน

2555  2556  2557 2558

2555  2556  2557 2558

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

11,743

20,471
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ผมมีความยนิดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้กลับมาด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของบรษัิท 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) อีกครั้ง หลังจากได้รับเชิญเข้าร่วมรัฐบาล
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
 
ในช่วงเวลาน้ี บรษิทัได้เติบโตรดุหน้าไปมากอย่างน่าประทบัใจ เพือ่ให้เห็นตัวอย่าง ผมขอย้อนไปเม่ือ
ครั้งที่ผมได้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ณ เวลานั้น บริษัท
เพิ่งแถลงเปิดตัวโครงการร่วมทุนกับกลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 4 
โครงการ แต่ขณะนี้ บริษัทสามารถด�าเนินโครงการร่วมทุนทั้งสิ้นถึง 9 โครงการ

การท่ีผมกลับมารับต�าแหน่งประธานกรรมการของอนันดา ถือเป็นโอกาสอันดีให้ได้ขบคิดว่าส่ิง
ใดท่ีท�าให้อนันดาแตกต่างจากบรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรพัย์หรอืบรษัิทอืน่ๆ ท่ีผมได้รูจ้กัและร่วม
งานด้วยมาตลอดชีวิตการท�างาน

อนันดาเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ผมและทีมผู้บริหารเห็นตรง
กันว่า สิ่งท่ีท�าให้อนันดาแตกต่างและเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทก็คือ การพัฒนา
และน�าเสนอนวัตกรรมอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง

ผมเชื่อว่า สิ่งนี้เองที่ท�าให้อนันดาไม่เหมือนใคร มีจุดแข็งที่เด่นชัดและยั่งยืน แม้อาจมีบริษัทอื่นน�า
นวตักรรมแบบเดยีวกับท่ีอนันดาได้บุกเบิกไว้มาใช้ ทว่าประสบการณ์ของผมบอกว่า สิง่ท่ีใครก็ไม่
สามารถเลียนแบบได้ คือ วัฒนธรรมองค์กรในการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม และที่ส�าคัญยิ่งกว่า
คือการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านั้นมาปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างท่ีชัดเจนของวฒันธรรมองค์กรดังกล่าว คอื ความร่วมมือระหว่างอนันดาและซมัซงุ อเิลค
โทรนิคส์ในปีนี้ ซึ่งในงานกิจกรรมการขาย ณ สยามพารากอนเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เราได้จัด
แสดงห้องตัวอย่างสุดพิเศษท่ีเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัย Internet of Things Smart 
Home และด้วยนิยาม “ล�้าสมัย” น้ีเอง เทคโนโลยีบางส่วน จึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีแม้แต่ซัมซุงก็
ยังไม่เคยเปิดเผยอย่างเป็นทางการมาก่อน จนกระทั่งได้แถลงเปิดตัวในงาน Berlin Consumer 
Electronics Show เมื่อเดือนพฤศจิกายน

สารจากประธานกรรมการ
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ต้ังแต่กิจกรรมการตลาดท่ีสยามพารากอนเป็นต้นมา อนันดาและซมัซงุได้ศกึษาวจิยัร่วมกันเพือ่
ท�าความเข้าใจและพัฒนาให้เทคโนโลยี Smart Home นี้สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ของเราได้อย่างดีที่สุด โดยเราจะน�าเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะดังกล่าวมาใช้กับโครงการของเราใน
ปี 2559 และคาดว่า Smart Home โดยอนันดาและซัมซุงจะเปลี่ยนวิถีการอยู่อาศัยอย่างส�าคัญ 
เหมือน Smart Phone ได้เปลี่ยนวิถีการใช้ข้อมูลข่าวสารของพวกเราไปแล้วเวลานี้ 

นับเป็นความภาคภมิูใจส�าหรบัผมท่ีซมัซงุเลือกร่วมงานกับบรษิทัสัญชาติไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บรษิทัท่ีได้รบัเลือกคอื อนนัดา  ชาวไทยก็คงรูสึ้กภาคภมูใิจเช่นกันท่ีบรษัิทอเิลคโทรนิคส์ยักษ์ใหญ่
ของโลกในเครอืซมัซงุ และบรษัิทพฒันาอสังหารมิทรพัย์รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศญีปุ่่นอย่างกลุ่ม
มิตซุย ฟูโดซัง ต่างตัดสินใจเลือกร่วมงานกับอนันดา ผมเชือ่ม่ันว่าความสัมพนัธ์เหล่าน้ีเป็นเครือ่ง
พิสูจน์ให้เห็นถึงผลส�าเร็จระดับโลกของคณะผู้บริหารและพนักงานของอนันดา

ในปี 2558 บรษัิทยงัคงมุ่งม่ันสร้างประโยชน์คนืสู่สังคมและชมุชน โดยการเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
บ้านของมูลนิธท่ีิอยู่อาศยัเพือ่มนุษยชาตแิห่งประเทศไทย  นอกจากน้ี บรษัิทยังได้ให้การสนับสนนุ
กิจกรรมของสภากาชาดไทยและโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ อกีท้ังร่วมโครงการอาคารเขยีว
ของสถาบนัอาคารเขยีวไทย รวมถงึรเิริม่กิจกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในหลายด้าน ท้ังน้ี บรษัิทจะ
ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและต่อสังคมในวงกว้างต่อไป 

ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบัน
การเงิน สื่อมวลชน และพันธมิตรธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาจนท�าให้
เราเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน
ทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทน�าพาให้อนันดาเป็น “ผู้น�าที่อยู่อาศัยในเมือง” และก้าวสู่ผู้น�าด้านธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เช่นทุกวันนี้

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
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ปี 2558 เป็นปีท่ีสามของการเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หากบริษัทยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและก้าวสู่ผู้น�าธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศด้วยความมุ่งมั่น

ในปีน้ี บริษัทได้สร้างสถิติอีกหลายต่อหลายประการเช่นเคย ยอดขายโครงการใหม่ท้ังบ้านและ
คอนโดมิเนียมซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราในการน�าเสนอท่ีอยู่อาศัย
ที่ตรงใจลูกค้าด้วยความทันสมัย มีสไตล์ และคุ้มค่า
 
แม้บริษัทจะท�ายอดขายสุทธิเป็นอันดับสองส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปี 2557 และ 
2558 แต่เม่ือเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว ยอดขายท่ีสูงสม�่าเสมอท�าให้อนันดาเป็นผู้น�าท่ีมียอดขาย
โครงการคอนโดมิเนียมทั้งสองปีรวมกันเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย บริษัทยังคงสามารถขยาย
ธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการจัดกิจกรรม
การขายโครงการใหม่ลดลงถงึหน่ึงในสามนับแต่ปี 2556 ในขณะท่ีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ต่อมูลค่าโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา (งานที่ต้องท�าให้แล้วเสร็จ) ก็ลดลงมากกว่าหนึ่งใน
สามในช่วงเวลาเดียวกันเช่นกัน นับเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
 
บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีสามารถกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรเช่น 
มิตซุย ฟูโดซังให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยการประกาศโครงการรวมทุนเพ่ิมเติมอีก 5 โครงการ ท�าให้มี
โครงการร่วมทุนระหว่างกันทัง้ส้ิน 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,500 ล้านบาท ปีน้ีบรษัิทได้ร่วมงาน
กับพนัธมิตรรายใหม่ น่ันคอื กลุ่มซมัซงุ ซึง่เป็นบรษัิทผู้ผลิตอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์รายใหญ่ท่ีสุด
ของโลก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things Smart Home  ซึ่งเราเชื่อว่าเทคโนโลยีบ้าน
อจัฉรยิะนีมี้อานุภาพมากพอท่ีจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ครัง้ใหญ่ในวงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย  และเชื่อว่าความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมซึ่งต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในวันข้าง
หน้านั้นเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เราสามารถรักษาและเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
บรษิทัไม่ได้เป็นเพยีงผู้พฒันาอสังหารมิทรพัย์รายแรกท่ีน�าเทคโนโลย ีInternet of Things Smart 
Home ของซัมซุงมาใช้เท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย และผมมุ่งหมาย 
ให้อนนัดาท�าหน้าทีช่่วยสร้างระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจเพือ่ทีผู้่ประกอบการไทยจะสามารถใช้ส่ิง
ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ระดับโลกน้ีให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่ประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศหน่ึงใน
หลายๆ ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากโอกาสใหม่นี้ด้วย 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ส�าหรบัปี 2559 บรษัิทต้ังเป้าท่ีจะท�าผลการด�าเนินงานให้ดยีิง่ขึน้ เน่ืองจากขณะนีอ้นนัดาได้เข้าใกล้
จดุท่ีเราเรยีกกนัว่า “ฤดูเก็บเก่ียว” แล้ว เงนิลงทุนท่ีน�ามาจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนก�าลัง
เริม่ให้ผลตอบแทนเม่ือโครงการแล้วเสรจ็ของเราทวจี�านวนขึน้ทุกที ท้ังนี ้คาดว่ารายได้ของบรษัิท
จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้า
 
อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีส�าคัญย่ิงกว่าการเก็บเกี่ยวดอกผลท่ีเรามีอยู่ในมือ คือการมุ่งหน้าปรับปรุง
กระบวนการวางแผนและปฏิบัติงานของบริษัทในทุกด้านเพื่อคงไว้ซึ่งความได้เปรียบ รวมถึงเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับโครงการใหม่ๆ ท่ีก�าลังจะตามมา โดยเรายังคงยึดม่ันใน
แนวทางการเป็นผูน้�าทีมี่วนัิย และยดึถอืว่านวตักรรมคอืกุญแจส�าคญัทีท่�าให้อนันดาแตกต่างจาก
ผู้อื่นและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
 
ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ หากปราศจากทุกท่านแล้ว  
บรษัิทคงไม่อาจมาถงึจดุน้ีได้ เนือ่งจากแรงสนับสนุน ความรูค้วามสามารถ ความทุ่มเท ความเป็น
มืออาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของท่านทั้งหลาย เราจึงเป็น “ผู้น�าที่อยู่อาศัยในเมือง”

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้บริษัท

ปฏิบัตติามหน้าท่ีท่ีก�าหนดขึน้ตามกฏระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร กฎหมายและการบัญชี ดังนี้

     1)  นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

     2)  นายวิบูลย์  รัศมีไพศาล   กรรมการตรวจสอบ

     3)  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าทีต่ามท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมาย และตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบั

ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�าคญักับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทด�าเนินงานโดยมกีารบริหารจดัการ

ที่มีการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ ระบบบัญชีและรายงานทางการ

เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และในปี 2558 ได้

มีการประชุมรวม 11 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วม 

  กับผูส้อบบญัช ีฝ่ายบริหาร และส�านกัตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาในประเดน็ส�าคญัพร้อมให้ค�าแนะน�าและข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ม ี

  ความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

  กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.  การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีการท�ารายการเกี่ยวโยง 

  หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตสุมผลตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดไว้ โดยค�านงึถงึประโยชน์ 

  ของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.  การสอบทานการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ 

  ของส�านักตรวจสอบภายในและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

4.  การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าไม่มีประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในเรือ่งการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

  ข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

30



รายงานประจ�าปี 2558

5.  การก�ากับดูแลงานการตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของโครงสร้างส�านกัตรวจสอบภายใน ดชันวีดัผลการปฏบิตังิาน  

  (Key Performance Indicators: KPIs) และความดคีวามชอบประจ�าปี ของหวัหน้าส�านกัตรวจสอบภายใน รวมถงึการพจิารณาขอบเขต 

  การปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไข เพื่อความเป็นอิสระของส�านักตรวจ 

  สอบภายใน ซึง่การด�าเนนิงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และแผนงานทีก่�าหนด รวมถงึพฒันาคณุภาพการตรวจสอบ 

  ทั้งในด้านบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ โดยมีการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

  และน�ามาปฏิบัติแล้ว

6.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงาน เรื่องโครงการแนว 

  ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และติดตามเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน 

  งานฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในการเข้า 

  ร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

7.  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงขนาดและบุคลากรด้านการตรวจสอบบัญชี  

  ความเชี่ยวชาญที่จ�าเป็นต่อการสอบบัญชีของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัท ข้อสังเกตของหน่วยงานก�ากับดูแลผู้ 

  สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อ 

  จ�ากัดที่มีสาระส�าคัญ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย 

  ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน 

  ผูส้อบบญัชีทีเ่หมาะสม น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เนือ่งจากคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ปรมิาณของบคุลากรด้านการตรวจสอบ 

  บญัชเีพียงพอต่อการเจรญิเตบิโตของบริษทั และเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเข้าใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพี 

  ด้วยความเป็นกลาง เป็นอสิระ และส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่างสม�า่เสมอ ซึง่จะเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ แต่งตัง้บริษทัส�านกังาน  

  อีวาย จ�ากัด 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

ส�าหรับงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชี นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ ท�าหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว

แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

                                                                    

 นายพูลศักดิ์  ตันสิทธิพันธ์                                                                       

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
รองประธานกรรมการ  (กรรมการอิสระ)

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
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นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการ

นายฉัตรชัย บุนนาค
กรรมการ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
กรรมการ

นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
กรรมการ

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
กรรมการ
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นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการตรวจสอบ

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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นายชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
กรรมการบริหาร

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
กรรมการบริหาร

นายเสริมศักด์ิ ขวัญพ่วง
กรรมการบริหาร

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษทัด�าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนยีมและโครงการบ้านจดัสรรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล บรษิทัเป็นผูพั้ฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในกรุงเทพ โดยได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “แอชตัน” “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซึ่งมีความทันสมัย 

และเน้นรปูแบบการใช้ชวีติ รวมทัง้ลกูค้าทีเ่น้นความสะดวกสบาย และง่ายในการเดนิทางซึง่เช่ือมโยงกบัรถไฟฟ้า ในปี 2558 บรษิทัได้พฒันา

และเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม แบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ “ยูนิโอ” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคาขายต�่ากว่าแบรนด์ที่เคยพัฒนามา 

ในปี 2558 บริษัทก้าวเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอันดับที่ 2 ในประเทศไทย เช่นเดียวกับปี 2557 ขณะที่เมื่อรวมยอด

ขายคอนโดมิเนียมในปี 2557 และ 2558 ได้ก้าวเป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ

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

ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลก�าลงัเพิม่ขึน้และคาดว่าจะยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในระยะส้ัน และระยะกลางต่อจากน้ี จากปี 2543 

ถึง 2553 จ�านวนประชากรของกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้เพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคน เป็น 7.0 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 8.5 ล้านคน 

ในปี 2568 

จากต�าแหน่งผู้น�าทางการตลาดและสถิติผ่านมาที่แข็งแกร่ง บริษัทหวังว่าคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บนท�าเลที่ดีจะเป็นส่วนส�าคัญของการเจริญ

เติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน จ�านวนผู้โดยสาร

ในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นจากจ�านวนประมาณ 162,000 คนต่อวันในวันธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกว่า 1 ล้านคน ในปี 

2557 นอกจากนี้ข้อมูลศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ระบุ

ว่าภายในปี 2560 มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพฯจะมีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมระยะทางถึง 357 กิโลเมตร เพ่ิมขึ้นกว่าสามเท่าตัวจาก 

ระยะทางที่ครอบคลุม ณ สิ้นปี 2558 การที่ระบบขนส่งรถไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้น บริษัทมองเห็นโอกาสในการเห็นลูกค้าเลือกอาศัยใกล้

รถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกและวิถีชีวิตคนเมือง

บริษัทให้ค�าตอบส�าหรับ “ชีวิตคนเมือง” แก่ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยได้สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และประสบความส�าเร็จในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  บริษัทเน้นการออกแบบที่ทันสมัย และโดดเด่นเพื่อสร้างความสนใจ ต่อกลุ่ม “Gen C” ที่

เน้น “ความสะดวก” สามารถควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา” “วิถีการด�าเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด

บริษัทใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว โดยก่อนการซื้อที่ดิน มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในด้านท�าเลท่ีตั้ง 

การตลาด ก�าหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ความหลากหลายของบุคคลภายนอก ร่วมกับบุคลากรภายใน

บริษทั เพ่ือพิจารณาเลอืกทีด่นิทีมี่ศกัยภาพในการซือ้ โดยทีด่นิทีไ่ด้มามวีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาได้ในทนัทหีรอืในระยะเวลาอันใกล้ (สาม

ถึงหกเดือนหลังจากได้มาเพื่อเปิดตัว) เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้บริษัท ในการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัทได้ว่า

จ้างสถาปนิกและผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง โดยที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งราคาค่าก่อสร้างจะถูกก�าหนดภายใต้สัญญาการก่อสร้างที่มี

กับผู้รับเหมาหลัก

บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 35 โครงการ ตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” จ�านวน 27 โครงการ แบรนด์ “เอลลิโอ” 2 

โครงการ แบรนด์ “แอชตัน” 5 โครงการ และแบรนด์ “ยูนิโอ” 1 โครงการ

ในปี 2558 บรษิทัเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนยีมติดรถไฟฟ้า 8 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน จุฬา-สีลม โครงการแอชตัน เรสซเิดนท์ 41 

โครงการยนูโิอ จรญัฯ 3 โครงการไอดโีอ สุขมุวทิ 115 โครงการคิว ชดิลม-เพชรบรุ ีโครงการไอดโีอ โอท ูโครงการไอดโีอ โมบ ิบางซือ่-แกรนด์ 

อินเตอร์เชนจ์ และโครงการแอชตัน สีลม ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกือบ 32,000 ล้านบาท

ในเดอืนมถินุายน 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน กบั SEA Investment Five Pte. Ltd., ซึง่เป็นบรษิทัในเครือของ มติซยุ ฟูโดซงั โดย

มีวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนแห่ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายงานประจ�าปี 2558

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

โอ คิว สยาม ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา-สีลม ขณะที่ในปี 2558 บริษัทได้เซ็นสัญญาร่วมทุนเพิ่มอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ

คิว ชิดลม-เพชรบุรี โครงการไอดีโอ โอทู โครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ โครงการแอชตัน สีลม และโครงการไอดีโอ 

ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ โดย ณ สิ้นปี 2558 มีคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งทั้ง 9 โครงการคาดว่าจะแล้ว

เสร็จระหว่างปี 2559 และ 2561

ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด เปิดตัว “Samsung Smart Home” เป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทยที่น�านวัตกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง น�าร่องโครงการ คิว เทอร์ตี้ วัน (Q31) เป็นโครงการแรกที่จะตอบรับไลฟ์สไตล์

การอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น สะดวกสบาย ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้ลูกค้าใช้งานได้จริง นอกจากนี้ทั้งสองบริษัทได้มีการศึกษา

วิจัยร่วมกัน พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองเพื่อน�ามาพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวโดยยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบริษัทได้มีการท�างานร่วมกับ 

ซัมซุงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเมืองในทุกประเภทที่แตกต่างกันของลูกค้า

นอกจากโครงการคอนโดมเินยีม บรษิทัยงัได้พฒันาและขายโครงการบ้านจดัสรรอีกด้วย โดยบรษิทัได้เปิดตวั 7 โครงการบ้านจดัสรรในย่าน

ชานเมืองในบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ภายใต้ชื่อ “เอโทล” ในปี 2558 บริษัทพัฒนาโครงการแนวราบ แบรนด์ใหม่ในนาม 

“อาร์เด้น” เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่บน 3 ท�าเลในกรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนพระราม 3 ถนนพัฒนาการ 20 และถนนลาดพร้าว 71 

บริษทัพัฒนาโครงการแนวราบ ภายใต้แบรนด์ “อาร์เด้น” และ “เอโทล” ท�าให้บรษิทัมแีบรนด์แนวราบทีห่ลากหลาย ด้วยราคาขายครอบคลุม

ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท ถึง 12.5 ล้านบาทต่อหลัง

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งบริษัทที่ด�าเนินการก่อสร้างของบริษัทเอง ภายใต้ชื่อ บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ตั้งแต่เดือนเมษายน 

2556 บริษัทคาดหวังว่า เฮลิกซ์ จะด�าเนินการก่อสร้างซึ่งมีสัดส่วนหนึ่งในสามของการก่อสร้างโครงการของบริษัท โดยเฮลิกซ์ได้รับการ 

แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักเพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมของบริษัท ได้แก่ โครงการสิมิลัน รีฟ โครงการ 

มัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย์ ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ วุฒากาศ ส�าหรับ

ปี 2558 เฮลิกซ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ ส�าหรับโครงการอาร์เด้น 

ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พัฒนาการ 20 และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสต์เกต และเพิ่มศักยภาพในการ

เป็นผูพ้ฒันาโครงการคอนโดมเินยีมยนูโิอ จรญัฯ 3 และได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูร้บัเหมาของโรงแรมปิซาทีเ่ขาใหญ่ และเมเจอร์เฟอร์นเิจอร์

มอลล์ที่สุพรรณบุรี โดยจะช่วยให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีข้ึน และเพ่ือการจัดการพัฒนาและการถ่ายโอน

ระยะเวลาของโครงการที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ บริการตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่าน The Agent และ

บริหารโครงการผ่าน The works นอกจากนี้บริษัทยังด�าเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักซึ่งรวมถึงการให้บริการโรงแรม และการพักผ่อน พร้อม

สิ่งอ�านวยความสะดวก

นอกจากการสร้างแบรนด์และช่องทางการขายในประเทศไทย บริษัทยังขยายการขายไปยังตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่ายอดขายในตลาด

ต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส�าคัญของรายได้รวมของบริษัทจากเดิมที่มาจากลูกค้าชาวไทยเกือบทั้งหมด บริษัทเริ่มเปิดขายการขายใน

ตลาดต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนในปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2558 บริษัทน�าโครงการแอชตัน สีลม โครงการแอชตัน จุฬา-สีลม 

โครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี โครงการไอดีโอ โอทู และโครงการเอลลิโอ เดลเลย์ ไปจัดกิจกรรมขายในประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ โดยมี

ยอดขายรวมมูลค่ากว่า 883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557 

บริษัทได้รับรางวัลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากหลากหลายสถาบัน และได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ในปีท่ีผ่านมาอกีด้วย เช่น รางวลั “โครงการอสังหารมิทรพัย์ ปี 2554 (ในระดบัราคาปานกลาง)” โดยหน่วยงานด้านอสงัหารมิทรพัย์ ส�าหรบั

การพัฒนาโครงการมัลดีฟส์ บีช รางวัล “นักพัฒนา 10 อันดับแรก” ที่ได้รับจากบริษัท BCI Asia Construction Information Company 

Limited  ในช่วงปี 2555 รางวลัส�าหรบัการพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูอ่าศยัและ รางวลั  “Best High-Rise Architecture Thailand” 

ส�าหรับโครงการไอดีโอ มอร์ฟ 38 และ “Best Interior Design Show Home Thailand” ส�าหรับ C-21 Urban Pod ไอดีโอ โมบิ โดยเป็น

รางวัลจาก Asia Pacific Property Awards ในปี 2556 ในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลจาก Think of Living ส�าหรับ “Best Location” 

และ “Best Innovative Planning” จากโครงการแอชตัน อโศก นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “Best Architecture” ส�าหรับโคงการแอชตัน 

อโศก และไอดิโอ คิว สยาม-ราชเทวี อีกทั้งโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี ยังได้รับรางวัล “Best Facilities” อีกด้วย ส�าหรับในปี 2558 

บริษัทได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “Tree-NC” ระดับ silver จากสถาบันการอาคารเขียวไทย ส�าหรับโครงการไอดีโอ โมบิ สาทร
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ์ 

  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

100%

100%

กลุ�มไลฟ�สไตล�

กลุ�มบร�การที่เกี่ยวข�องกับ
ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�

99.98%

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 อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทว�
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามยาน
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชองนนทร�
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน
จำกัด

บร�ษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทาพระ
จำกัด

51%49%

51%49%

51%49%

51%49%

51%49%

51%49%

51%49%

51%49%

51%49%

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%

100%

100%

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

S
E

A
 In

ve
st

m
en

t 
Fi

ve
 P

te
. L

td
.

 (
S

E
A

I5
)

38



รายงานประจ�าปี 2558

 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   1.1  โครงการคอนโดมิเนียม

      แผนผังแสดงที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทในกรุงเทพมหานคร :

      ธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท มุ่งเน้นการพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูใ่กล้กบัสถานรีถไฟฟ้า โดยโครงการอาคาร 

      ชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ของบริษัทที่มีระยะห่างตั้งแต่ 0 - 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” โครงการ 

      อาคารชุดพักอาศัยที่มีระยะห่างตั้งแต่ 301 - 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ภายใต้แบรนด์ “เอลลิโอ” และโครงการอาคาร 

      ชุดพักอาศัยทีมี่ระยะห่างตัง้แต่ 601 - 1,000 เมตรจากสถานรีถไฟฟ้า อยูภ่ายใต้แบรนด์ “ยนูโิอ” ส�าหรบัโครงการคอนโดมเินยีม 

      โครงการแรกของบริษัท คอื โครงการไอดโีอ ลาดพร้าว 17 ซึง่ได้เปิดตวัในปี 2550 และณ สิน้ปี 2558 บรษิทัเปิดตวัคอนโดมเินยีม 

      ไปแล้วทั้งสิ้น 35 โครงการ 

      บรษิทัมเีป้าหมายเพือ่ให้ “ค�าตอบส�าหรบัวถิชีวีติคนเมอืง” ในการพกัอาศยัในกรงุเทพมหานคร ซึง่เชือ่ว่าในอนาคตจะใช้ระบบ 

      ขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิง่ขึน้ เพ่ือเดนิทางระหว่างทีอ่ยูอ่าศยักบัสถานทีท่�างาน และสถานท่ีทีจ่ดักจิกรรมสนัทนาการต่างๆ

      ส�าหรับแบรนด์หลัก “ไอดีโอ” กลุ่มเป้าหมายของบริษัท คือ ลูกค้ากลุ่ม “Gen C” ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ  

      และผู้ทีมี่รายได้ปานกลาง หรือผู้ทีต้่องการความสะดวกในการใช้ชวีติ การเดนิทางไปสถานท่ีท�างาน สถานทีพ่กัผ่อน รบัประทาน 

      อาหาร ช้อปปิ้ง โดยเป้าหมายของแบรนด์เน้นไปที่ “สะดวกสบาย” ความสามารถในการควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา” 

      “วิถีการด�าเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด

      ส�าหรับแบรนด์ “เอลลิโอ” กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่สนุกไปกับ “ชีวิตที่ง่าย” และเน้นแนวคิดการด�าเนินชีวิตที่แสดงความ 

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

      ชอบสถานทีท่ีส่ะดวก (“ท�าเลง่ายๆ”) และการเชือ่มต่อกบัสถานรีถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ง่าย (“การเชือ่มต่อง่าย”) และมคีวาม 

      สะดวกในการใช้จ่าย (“จ่ายง่ายๆ”)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

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 แขวงบางล�าภูล่าง 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 จากสถานี  
 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2550 2553 38 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

6 ไอดีโอ ซอยประชาราษฐร์บ�าเพ็ญ 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 จากสถานี  
 สาทร  2551 2553 8 ชั้น รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

8 ไอดีโอ มิกซ์ ซอยอุดมสุข 3 เขตบางนา กรุงเทพฯ พฤศจิกายน สิงหาคม 2 อาคารๆ ละ ติดสถานีรถไฟฟ้า   
 สุขุมวิท  2550 2553 21 ชั้น 103 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 จ�านวนอาคาร/ ระยะทางจาก
    จะแล้วเสร็จ จ�านวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า

      ส�าหรบัแบรนด์ “ยนูโิอ” กลุม่เป้าหมายจะเป็นลกูค้าทีก่�าลงัเริม่ต้นใช้ชีวติด้วยตวัเอง มองหาทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ามารถเดนิทางสะดวก  

      ที่อยู่อาศัยที่มีความคุ้มค่า โดยมีแนวคิดการด�าเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ “แบบของตัวเอง เพื่อชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง”

      รายละเอียดโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทเปิดขายตั้งแต่แรกจนถึงปี 2557
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15 ไอดีโอ โมบิ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง กุมภาพันธ์ ธันวาคม 1 อาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า
 สาทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 2555 2556 31 ชั้น BTS กรุงธนบุรี 

16 ไอดีโอ โมบิ 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 เรย์ 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 โมบิ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย ตุลาคม 2558 1 อาคาร 80 เมตร จากสถานี 
 วงศ์สว่าง- เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 2556 (ประมาณการ) 22 ชั้น รถไฟฟ้าใต้ดนิบางขนุนนท์
 อินเตอร์เชนจ์      

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 เขตราชเทวี กันยายน 2560 1 อาคาร 390 เมตร จากสถานี
 สยาม-ราชเทวี กรุงเทพฯ 2557 (ประมาณการ) 36 ชั้น รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 

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

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

 โครงการ สถานที่ตั้ง เปิดโครงการ คาดว่า จ�านวนอาคาร/ ระยะทางจาก
    จะแล้วเสร็จ จ�านวนชั้น สถานีรถไฟฟ้า
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      ปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า จ�านวน 8 โครงการ มีมูลค่ารวมกว่า 32,000 ล้านบาท 

      ดังรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตั้ง          : ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : มีนาคม 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 1 อาคาร 56 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 180 เมตรจากสถานรีถไฟฟ้า MRT สามย่าน

สถานที่ตั้ง          : ซอยสุชุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 

               กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : มีนาคม 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 2 อาคารๆ ละ 8 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 390 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงศ์

สถานที่ตั้ง          : จรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 เขตบางกอกใหญ่ 

               กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : มิถุนายน 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2559 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 10 อาคารๆ ละ 8 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 900 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ

สถานที่ตั้ง          : ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ 

เปิดโครงการ         : สิงหาคม 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 1 อาคาร 35 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ปู่เจ้าสมิงพราย

สถานที่ตั้ง          : ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ         : สิงหาคม 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 1 อาคาร 42 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 650 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม

1.  โครงการแอชตัน จุฬา - สีลม

2.  โครงการแอชตัน เรสซิเดนท์ 41

3.  โครงการยูนิโอ จรัญฯ 3

4.  โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 115

5.  โครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี
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สถานที่ตั้ง          : ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 

เปิดโครงการ         : สิงหาคม 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 3 อาคาร 34 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา

สถานที่ตั้ง          : เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  

เปิดโครงการ         : พฤศจิกายน 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2560 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 1 อาคาร 32 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน

สถานที่ตั้ง          : ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ         : พฤศจิกายน 2558

คาดว่าจะแล้วเสร็จ      : 2561 (ประมาณการ)

จ�านวนอาคาร / จ�านวนชั้น  : 1 อาคาร 48 ชั้น

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

6.  โครงการไอดีโอ โอทู

7.  โครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์

8.  โครงการแอชตัน สีลม

      พัฒนาการในปัจจุบัน

      ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด เปิดตัว “Samsung Smart Home” เป็น 

      ครั้งแรกในประเทศไทยที่น�านวัตกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง น�าร่องโครงการ คิว เทอร์ตี้ วัน (Q31) เป็นโครงการแรก 

      ที่จะตอบรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น สะดวกสบาย ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้ลูกค้าใช้งานได้จริง  

      นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกัน พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองเพ่ือน�ามาพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวโดยยึดมั่น 

      ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบริษัทได้มีการท�างานร่วมกับซัมซุงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุง 

      คุณภาพชีวิตของคนเมืองในทุกประเภทที่แตกต่างกันของลูกค้า    
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ในปี 2558 บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ ในนาม “ยูนิโอ” เป็นครั้งแรก โดยเป็นคอนโดมิเนียมที่มีความสูง 8 ชั้น  

   บนท�าเลจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 มีระยะห่าง 900 เมตรจากรถไฟฟ้าอินเตอร์เชนจ์ สถานีบางซื่อ - ท่าพระ และรถไฟฟ้าสถานีหัวล�าโพง  

   -บางแค โครงการดังกล่าวมี 1,936 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้น 999,000 บาทต่อตารางเมตร ท�าให้บริษัทมีแบรนด์คอนโดมิเนียมที่ 

   หลากหลายและเป็นที่รู้จัก ด้วยราคาขายตั้งแต่ 999,000 บาท ถึง 15 ล้านบาทต่อยูนิต

   แบรนด์คอนโดมิเนียมของบริษัทมีดังต่อไปนี้

 ประเภท แบรนด์

 Luxury      

 High - end      

 Up - scale          

 Mid - range            

 Low - range      

 Super value - range      

   รายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในปี 2558

 แอชตัน จุฬา-สีลม มีนาคม 2558 2561 1,181 8,680 

 แอชตัน เรสซิเดนท์ 41 มีนาคม 2558 2560 79 1,892 

 ยูนิโอ จรัญฯ 3 มิถุนายน 2558 2559 1,932 2,030 

 ไอดีโอ สุขุมวิท 115 สิงหาคม 2558 2560 1,000 2,734 

 คิว ชิดลม-เพชรบุรี สิงหาคม 2558 2560 352 2,989 

 ไอดีโอ โอทู สิงหาคม 2558 2561 1,564 5,056 

 ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ พฤศจิกายน 2558 2560 661 2,520 

 แอชตัน สีลม พฤศจิกายน 2558 2561 424 6,006 

  ยอดรวม  7,193 31,907

 โครงการ เปิดโครงการ แล้วเสร็จ จ�านวนห้อง มูลค่าโครงการ
     (ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี 2558

      กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

      บริษัทได้ซือ้ทีด่ิน ผ่านบคุคลภายนอกผู้ซึง่ช่วยในการตดิต่อซื้อขายครั้งแรกกับผูต้อ้งการขาย และเขา้หาเจ้าของทีด่ินทีต่้องการ 

      ขายโดยตรง โดยบุคลากรของบริษัท บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อนด�าเนินการเจรจาต่อรอง ซึ่งทีมงานในการ 

      ซือ้ท่ีดนิของบริษทัจะประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนในการลงทนุ ทัง้ยงัมฐีานข้อมูลของเจ้าของท่ีดนิ 

      ที่มีศักยภาพอีกเป็นจ�านวนมาก และยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ 

      ช่องทางทางการตลาด ทีมงานด้านกฎหมายของบริษัทท�าหน้าที่ในการศึกษาและการประเมินที่ดิน พิจารณากฎระเบียบและ 

      ข้อบงัคบัด้านผังเมือง เพือ่เป็นการลดความเส่ียงก่อนทีจ่ะซือ้ท่ีดนิ และขัน้ตอนสุดท้ายฝ่ายการเงนิของบรษิทัจะท�าหน้าทีว่เิคราะห์ 

      ความเป็นไปได้ทางการเงินของท�าเลท่ีมีศักยภาพ และด�าเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยที่ดินในเขต 

      กรงุเทพมหานครส่วนใหญ่มักเป็นท่ีส่วนบคุคลและมกัเป็นทีต่ัง้ของอาคารทีมี่มลูค่าไม่มากนกั หรอืร้านค้า การซือ้ขายทีดิ่นส่วน 

      ใหญ่จะด�าเนินการผ่านการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย หรือการประมูลในวงจ�ากัด

      โดยปกติบริษัทจะด�าเนินการแต่งตั้งผู้รับเหมา เพ่ือด�าเนินงานก่อสร้างโครงการหลังผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 

      รับเหมาตามเกณฑ์ก�าหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา และข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทในเครืออย่างบจ. เฮลิกซ์ได้เริ่ม 

      ให้บริการด้านการก่อสร้างในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม 

      ไอดีโอ วุฒากาศ ทั้งนี้ในปี 2558 บจ. เฮลิกซ์ได้เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์เกต  

      และยูนิโอ จรัญฯ 3

      บริษัทพิจารณาก�าหนดราคาขายของคอนโดมิเนียม โดยค�านึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท�าเลท่ีตั้ง และโครงการของผู้พัฒนา 

      อสงัหาริมทรัพย์รายอืน่ๆ ในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกนั และการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพือ่บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

      ห้องชดุส่วนใหญ่ จะขายก่อนทีก่ารก่อสร้างโครงการจะเสรจ็สมบรูณ์ โดยลกูค้าจะผ่อนช�าระเป็นงวดๆ ซึง่ใช้การช�าระเงนิมดัจ�า 

      ล่วงหน้าในจ�านวนร้อยละ 5 ในวันลงนามข้อตกลงสัญญาจะซื้อจะขาย และการช�าระเงินเป็นงวดจ�านวนระหว่างร้อยละ 0 ถึง 

      ร้อยละ 10 ของราคาซื้อ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างก่อนถึงวันที่โอนห้องชุด 

      ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทมีการสื่อสารผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ รวม 

      ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบว์ชัวร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ ได้แก่ การ 

      โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ (@IDEO) และ ยูทูป  

   1.2  โครงการบ้านจัดสรร

      โครงการบ้านจัดสรร ด�าเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ได้แก่ โครงการเนอราวาน่า เป็นโครงการบ้าน 

      จัดสรรสไตล์รีสอร์ทชายทะเล ตั้งอยู่บนท�าเลรอบกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนัก อยู่ใกล้กับสนามบิน 

      สุวรรณภูมิ โดยชื่อของโครงการนี้มีที่มาจากรีสอร์ทริมชายหาดที่ได้รับความนิยมในมัลดีฟส์ ฮาวาย และบาหลี  

      ในปี 2556 โครงการบ้านจัดสรรนี้ได้มีการเปิดตัว ภายใต้แบรนด์ “เอโทล” ซึ่งแต่ละโครงการมีคลับเฮ้าส์ส�าหรับอ�านวยความ 

      สะดวก และเพือ่พกัผ่อนส�าหรับผูพ้กัอาศยั  โดยมรีาคาขายประมาณ  2.5 - 5 ล้านบาทต่อหลงั รายละเอยีดของแต่ละโครงการ 

      มีดังต่อไปนี้
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 1 เอโทล ลันตา รีสอร์ทไลฟ์ วงแหวนตะวันออก อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 34-3-1 ไร่ 

 2 เอโทล มัลดีฟส์ ปาล์ม วงแหวนตะวันออก อ�าเภอบางพลี 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 อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 116-1-5 ไร่
   และทาวน์เฮาส์    

 6 เอโทล บาหลี บีช ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ต�าบลคลองหลวงแพ่ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  215-0-32 ไร่ 
   อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาวน์เฮาส์  

 7 เอโทล จาวา เบย์ ถนนกิ่งแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเดี่ยว 57-0-11 ไร่

 โครงการ สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงการ พื้นที่โครงการ

      ในปี 2558 บริษัทพัฒนาโครงการแนวราบ แบรนด์ใหม่ในนาม “อาร์เด้น” เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ท่ีต้ังอยู่บน 3 ท�าเลใน 

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

      ราคาขายเริ่มต้น 7.5 ล้านบาท โครงการอาร์เด้น พระราม 3 มี 68 หลัง ราคาขายเริ่มต้น 12.5 ล้านบาท และโครงการอาร์เด้น  

      พัฒนาการ 20 มี 159 หลัง ราคาขายเริ่มต้น 7.5 ล้านบาท เริ่มโอนปลายปี 2558
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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 จ�านวนห้อง มูลค่าโครงการ
      (ล้านบาท)

      บรษิทัพฒันาโครงการแนวราบ ภายใต้แบรนด์ “อาร์เด้น” และ “เอโทล” ท�าให้บรษิทัมแีบรนด์แนวราบทีห่ลากหลาย ด้วยราคา 

      ขายครอบคลุมตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท ถึง 12.5 ล้านบาทต่อหลัง

      แบรนด์ของโครงการแนวราย มีดังต่อไปนี้

 ประเภท แบรนด์

 High - end      

 Mid - scale      

      กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร

      จากการที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อวัสดุได้ในราคาที่เหมาะสม ผู้รับเหมารับผิดชอบ 

      การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก ซึ่งราคาจะรวมตกลงไว้ในสัญญาการก่อสร้าง

      ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร โดยปกติบริษัทจะท�าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ารวจ 

      ที่ดิน และเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น น�้าประปา และไฟฟ้า โดยจ�านวนของผู้รับเหมาส�าหรับการก่อสร้างโครงการบ้าน 

      ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้เฮลิกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

      ของบรษิทัได้เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้างโครงการบ้านจดัสรรให้กบับรษิทั โดยได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูร้บัเหมาหลกัในการด�าเนนิ 

      การก่อสร้างโครงการสิมิลัน รีฟ มัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย์ 

      ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์  

      แบรนด์ใหม่ ส�าหรับโครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และอาร์เด้น พัฒนาการ 20

      บริษัทด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ “สร้างและขาย” ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร หรือใช้ค�าว่าแนวราบ โดยราคาขายของแต่ละ 

      โครงการจะได้รับการก�าหนดขึน้จากการส�ารวจความต้องการของตลาด ซึง่น�าไปเปรยีบเทยีบกบัราคาขายของโครงการทีม่คีวาม 

      ใกล้เคียงกันของบริษัทคู่แข่ง และด�าเนินการขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน 

      ในตลาดปัจจุบัน พร้อมมีโปรโมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

      บริษัทก�าหนดให้มีการช�าระเงินมัดจ�าล่วงหน้าในจ�านวนร้อยละ 5 ของราคาซื้อขาย โดยเงินจ�านวนที่เหลือก�าหนดให้ช�าระเมื่อ 

      โอนกรรมสิทธิ์ 
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      โครงการบ้านจัดสรรอื่นๆ

      โครงการบ้านจดัสรรของบรษิทั ยงัรวมถงึการพฒันาทีด่นิเปล่าส�าหรบัสร้างบ้าน การก่อสร้างบ้าน และการขายบ้านพร้อมทีด่นิ 

ซึ่งได้แก่ โครงการ “อนันดา” และ “สิรินดา” และรวมถึงโครงการอนันดา สปอร์ตไลฟ์ โครงการสิรินดา พรานาลี และโครงการสิรินดา 

พรานา โดยโครงการเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ แหล่งชุมชน พร้อมบริเวณสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1 อนันดา สปอร์ตไลฟ์ 99 หมู่ 16 ต�าบลบางพลีใหญ่ บ้านเดี่ยว การพัฒนาที่ดิน 68-0-78.7 ไร่  
   อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างบ้าน  

 2 สิรินดา พรานาลี 88 หมู่ 17 ต�าบลบางพลีใหญ่ การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างบ้าน 8-0-36 ไร่
   อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

 3 สิรินดา พรานาลี 199 หมู่ 12 ต�าบลราชาเทวะ บ้านเดี่ยว การพัฒนาที่ดิน 7-0-39.6 ไร่  
   อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างบ้าน  

 โครงการ สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงการ พื้นที่โครงการ

   1.3  การก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร 

      บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด (เฮลิกซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยได้รับการแต่งต้ังให้เป็น 

      ผู้รับเหมาหลักเพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมของบริษัท ได้แก่ โครงการสิมิลัน รีฟ โครงการ  

      มัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย์ ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ  

      วุฒากาศ ทัง้นี ้การทีบ่ริษทัด�าเนนิการก่อสร้างผ่านเฮลกิซ์ สามารถช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พงิบรษิทัรบัเหมาจากภายนอก 

      เพียงอย่างเดียว โดยเฮลิกซ์ช่วยเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ใน 

      อนาคต ท�าให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการพัฒนาและการโอน โดยเฮลิกซ์ จะ 

      เติมเต็มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าเฮลิกซ์จะ 

      สามารถก่อสร้างได้หนึ่งในสามของโครงการของอนันดา นอกจากนี้ เฮลิกซ์ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจการก่อสร้าง 

      โครงการนอกเหนือจากก่อสร้างโครงการให้กับอนันดา

      ส�าหรบัปี 2558 เฮลกิซ์ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูร้บัเหมาหลักในการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ ส�าหรบั 

      โครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พัฒนาการ 20 และโครงการคอนโดมเินยีมไอดโีอ โมบ ิสุขมุวิท - อสีต์เกต  

      และเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมยูนิโอ จรัญฯ 3 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาของโรงแรม 

      ปิซาที่เขาใหญ่ และเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ที่สุพรรณบุรี

 

 2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

   2.1  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

      บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด (ดิเอเจ้นท์) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขาย 

      ห้องชุดพักอาศัยในตลาดรองและช่วยจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

      การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จ�ากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านั้น แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนซื้อ 

      ขายคอนโดมิเนียมชั้นน�า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้หรือติดสถานีขนส่งมวลชน นอกจากนั้น 

      ดิเอเจ้นท์ ยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้เสริมสร้างสภาพคล่องตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทส�าหรับ 

      โครงการคอนโดมิเนียม
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   2.2  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

      บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (เดอะเวิร์คส์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการด้านการบริหารโครงการ 

      ประเภทคอนโดมิเนยีมหลงัการโอนกรรมสิทธิห้์องชดุในคอนโดมเินยีมเรยีบร้อยแล้ว โดยบรษิทัจะช่วยด�าเนนิการบรหิารโครงการ 

      เป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผู้พักอาศัยในอาคารชุดจะจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้บริษัทมี 

      โอกาสในการส่งเสริมแบรนด์ ไอดโีอ และเอลลิโอได้  และเพือ่เป็นการรกัษามาตรฐานการให้บรกิารระดบัสงูแก่ลกูค้าของบรษิทั  

      โดยมคีวามมุง่มัน่มอบบรกิารทีม่คีณุภาพสงู เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัทีม่ต่ีอเดอะเวร์ิคส์ในการมส่ีวนร่วมกบับรษิทั 

      ในฐานะผู้จัดการบริหารคอนโดมิเนียม

      เดอะเวิร์คส์และดิเอเจ้นท์ท�างานประสานกัน โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรอง จะเลือกใช้บริการ 

      ผูจ้ดัการบริหารคอนโดมิเนยีมในการให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นเกีย่วกบัขัน้ตอนการขาย การท�าหน้าทีบ่รหิารโครงการของเดอะเวร์ิคส์ 

      จึงมีส่วนช่วยในการแนะน�าการให้บริการของดิเอเจ้นท์ ให้กับบุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

      เดอะเวิร์คส์มุ่งมั่นให้บริการด้านการบริหารโครงการให้กับโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่โครงการของบริษัท 

      เท่านั้น

 3. ธุรกิจไลฟ์สไตล์

   3.1  บรษิทั พรีะ เซอร์กติ วนั จ�ากดั / บรษัิท พรีะ คาร์ท จ�ากดั / บรษิทั พรีะ อาร์ท ีคาร์ท จ�ากดั 

      ในปี 2552 บริษัทลงทุนในบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด (พีระเซอร์กิตวัน) และบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด (พีระคาร์ท) ซึ่ง 

      ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสนามแข่งรถ ภายใต้ชื่อสนามแข่งรถ “พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” และให้บริการเช่าสนาม 

      แข่งขันรถโกคาร์ท ในนามสนามแข่งรถโกคาร์ท “พีระ คาร์ท” ตามล�าดับ ซึ่งทั้งสองสนามตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ห่างจากเมือง 

      พัทยาประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนั้น บริษัทยังลงทุนในบริษัท อาร์ที พีระ คาร์ท จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจขายชิ้นส่วน 

      ยานยนต์และอะไหล่ เพื่อสนับสนุนการแข่งรถและการแข่งโกคาร์ทของพีระเซอร์กิตวัน และพีระคาร์ท

   3.2  บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด

      บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด (บลูเด็ค) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

      ภายใต้ชื่อ “บลูเด็ค สปอรต์คลับ”  ซึ่งตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 19 จังหวัดสมุทรปราการ และประกอบธุรกิจร้านอาหารอิตาเลียน  

      ชื่อ “แบคโค่” ซึ่งอยู่ในพื้นที่สปอร์ตคลับอีกด้วย

      สินค้าหรือบริการของบลูเด็คช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม 

      การบริการสอดคล้องกบัวถิชีวีตินี ้ช่วยส่งเสรมิแบรนด์ของบรษิทัภายใต้แนวคดิ “ค�าตอบของชวิีตคนเมอืง” ให้กบัลกูค้าของบรษิทั
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 ภาวะอุตสาหกรรม

 ในปี 2558 ศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ได้รายงาน 

 อุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ�านวน 107,990 หน่วย ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2557 ที่มีจ�านวน 114,094 หน่วย 

 โดยคอนโดมเินียมมสีดัส่วนสงูทีสุ่ด เท่ากบัร้อยละ 58 ของโครงการทีเ่ปิดใหม่ในปี 2558 อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นมลูค่าการเปิดโครงการใหม่ 

 แล้ว พบว่ามีจ�านวน 435,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26 จากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 344,549 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของ 

 โครงการที่เปิดใหม่ในปี 2558 เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 33 อยู่ที่ระดับ 4.029 ล้านบาท จากระดับ 3.02 ล้านบาทในปีก่อนหน้าจากการที่ผู้ 

 ประกอบการพัฒนาสินค้าระดับบนมากขึ้น หากไม่นับรวมสินค้าที่มีราคาขายตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ 11 จากปี 2557 เท่านั้น
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 ทางด้านอุปสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2558 มีจ�านวน 103,642 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2557 โดยการการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ 

 มาจากยอดขายจากคอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 26 และร้อยละ 12 ตาม 

 ล�าดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร  
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 แม้ว่าจ�านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2558 จ�านวน 107,990 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจ�านวน 103,642 หน่วย ส่งผลให้อุปทานคง 

 เหลือทั้งตลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2557 ที่มีจ�านวน 167,557 หน่วย เป็น 171,905 หน่วย ณ สิ้นปี 2558 โดยคอนโดมิเนียม 

 มีอุปทานคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปี 2557 ขณะที่ทาวน์เฮ้าส์มีอุปทานคงเหลือลดลง โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

 • คอนโดมิเนียม มีอุปทานคงเหลือมากที่สุด ที่ระดับ 67,349 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า 

 • บ้านเดี่ยว มีอุปทานคงเหลือในระดับ 39,826 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า

 • ทาวน์เฮ้าส์ มีอุปทานคงเหลือในระดับ 48,999 หน่วย ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า

 ส�าหรับแนวโน้มในปี 2559 นั้น AREA ยังรายงานว่าแนวโน้มการพัฒนาคอนโดมิเนียม ยังคงมีการพัฒนามากที่สุด จากโครงการที่รอเปิด 

 ขายเกือบ 200 โครงการ การพัฒนาโครงการแนวราบประเภททาวน์โฮมใจกลางเมืองมีมากขึ้น ขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ มีแนว 

 โน้มปรับราคาสูงขึ้นจากต้นทุนราคาที่ดินที่สูงขึ้น และเน้นพัฒนาโครงการขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยง

 ที่อยู่อาศัยในส่วนภูมิภาคเกือบทุกจังหวัด มีการชะลอตัว ยกเว้นจังหวัดที่เป็นแหล่งงาน และท่องเที่ยว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และในพื้นที่ 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ในปี 2559 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มการร่วมทุนมากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท ทั้งจากใน 

 ประเทศ และต่างประเทศ

 ส�าหรับความต้องการซื้อโดยรวมในปี 2559 อาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2558 เนื่องจากการลงทุนในโครงการเร่งด่วนระบบโครงสร้าง 

 พื้นฐานของภาครัฐ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นส�าคัญ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว 5 โครงการ (ระยะทาง 100 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง

 ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพ และปริมณฑล

 ศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ได้รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 Airport Rail Link 28.5 พญาไท - สุวรรณภูมิ 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 22 หมอชิต - อ่อนนุช - แบริ่ง 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน  14.5 สนามกีฬา - ตากสิน - วงเวียนใหญ่ - บางหว้า 

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 20 บางซื่อ - หัวล�าโพง 

 รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 15 บางซื่อ - ตลิ่งชัน

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง 23 บางใหญ่ - บางซื่อ ปี 2559 

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 27 บางซื่อ - ท่าพระ / หัวล�าโพง - บางแค ปี 2562 

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 26 บางซื่อ - รังสิต ปี 2562 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 12.8 แบริ่ง - สมุทรปราการ ปี 2563 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 18.4 หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ปี 2563

โครงการก�าลังก่อสร้าง 5 โครงการ (ระยะทาง 107.2 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

 Airport Rail Link 21.8 ดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท  ปี 2565

 รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 5.8 ตลิ่งชัน - ศิริราช ปี 2559 

 รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 19 บางซื่อ - พญาไท - หัวหมาก ปี 2561 

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 10 รังสิต - มธ ศูนย์รังสิต ปี 2562 

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 6.5 บางซื่อ - หัวล�าโพง ปี 2562 

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง 23.6 เตาปูน - ราษฏร์บูรณะ ปี 2563 

 รถไฟฟ้าสายสีชมพู 34.5 แคราย - มีนบุรี ปี 2563 

 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 30.4 ลาดพร้าว - พัฒนาการ ปี 2563 

 รถไฟฟ้าสายสีส้ม 20 ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ปี 2565

โครงการนอกเหนือจากระยะเร่งด่วนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 1 โครงการ (ระยะทาง 21.8 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

เร่งด่วน 8 โครงการ (ระยะทาง 149.8 กม.)

 โครงการ กิโลเมตร ช่วง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA)
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การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2558

 เดือนมกราคม

 • บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด ได้รับการจัดตั้งจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ SEA Investment Five Pte. Ltd.  

  เมื่อเดือนกันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแอชตัน จุฬา-สีลม

 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ในชื่อบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด และบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด เพื่อรองรับการ 

  พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน

 เดือนมีนาคม

 • บริษัทเปิดตัว 2 โครงการคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแอชตัน จุฬา-สีลม ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง และ 

  รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน และโครงการแอชตัน เรสซิเดนซ์ 41 ในซอยสุขุมวิท 41 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

 เดือนพฤษภาคม

 • บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอน 

  พ.ศ. 2561” (ANAN185A) ซึง่เป็นหุ้นกูช้นดิระบชุือ่ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิไม่มปีระกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท  

  อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ ”BBB-“ แนวโน้มอันดับความ 

  น่าเชื่อถือ “เชิงบวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 

 เดือนมิถุนายน

 • บริษัทเปิดตัวโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อาร์เด้น” (Arden) ใน 3 ท�าเลในกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการอาร์เด้น พระราม 3  

  โครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 และโครงการอาร์เด้น พัฒนาการ 20

 • บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ 

  ลงทุน (BOI) ภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอ” (UNiO) ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมในระดับราคาเฉลี่ยไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งโครงการแรก คือ  

  โครงการยูนิโอ จรัญฯ 3 ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ

 • บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 5 โครงการผ่าน 5 บริษัท โดย 

  บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนในแต่ละบริษัท ซึ่งได้แก่ 

  1.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด (เดิมเป็นบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท ซิต้ีลิงค์ (2015) จ�ากัด”) ทุนจดทะเบียน 

    625,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการไอดีโอ โอทู

  2.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด (เดิมเป็นบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด”) ทุนจดทะเบียน 

    400,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการคิว ชิดลม - เพชรบุรี

  3.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแอชตัน  

    สีลม ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2559

  4.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์  

    อินเตอร์เชนจ์ 

  5.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 425,000,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ ท่าพระ  

    อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 1 ปี 2559
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 เดือนสิงหาคม

 • บรษิทัเปิดตวัโครงการคอนโดมเินยีม 3 โครงการ โครงการไอดโีอ สขุุมวทิ 115 ใกล้รถไฟฟ้าสายสเีขยีว สถานปีูเ่จ้าสมงิพราย  โครงการ 

  ไอดีโอ โอทู ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีบางนา บนถนนสรรพาวุธ  และโครงการคิว ชิดลม - เพชรบุรี 

 • บริษัทแถลงความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด ในการพัฒนาเทคโนโลยี “Internet of Thing Smart Home” 

  (IoT Smart Home) โดยคาดว่าจะน�ามาใช้กับโครงการคอนโดมิเนียมคิว เทอร์ตี้ วัน (Q 31) ที่จะเปิดขายในไตรมาส 1 ปี 2559 

  เป็นโครงการแรก 

 • บรษิทัออกและเสนอขายหุน้กู ้ชือ่ “หุน้กูด้้อยสทิธทิีมี่ลกัษณะคล้ายทนุ ไถ่ถอนเมือ่เลกิบรษิทั ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนก�าหนด  

  และมีสิทธิเลื่อนช�าระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558” (ANAN15PA)  

  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ช�าระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ 

  ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการช�าระดอกเบี้ย พร้อมกับ 

  สะสมดอกเบ้ียค้างช�าระไปช�าระในวนัใดๆ กไ็ด้ โดยไม่จ�ากดัระยะเวลาและจ�านวนครัง้ตามดลุยพนิจิของผูอ้อกหุน้กูแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว ไม่มี 

  ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท ไม่ก�าหนดระยะเวลาไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 9.00  

  ต่อปี ใน 5 ปีแรก และส�าหรับการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปมีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ โดยมีอันดับความ 

  น่าเชื่อถือ “BB” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “เชิงบวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 

 เดือนพฤศจิกายน

 • เปิดตัวโครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

บรษิทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) ต้ังอยูบ่นรากฐานของวสิยัทศัน์ คอื “มุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้ลกูค้ามคีวามสขุอย่างยัง่ยนื ได้รบับ้าน 

คอนโด และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล ในท�าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และเป็นองค์กรที่

ให้ความส�าคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นรายย่อย” โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ มีการสร้างเสถียรภาพและ

ความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปพร้อมกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแล

เอาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนตอบแทนรับผิดชอบต่อ

สังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่อง 

โดยพันธกจิและนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมของบรษิทัคอื การคงไว้ซึง่เสถยีรภาพและความยัง่ยนื (Sustainability) ทางธรุกจิ โดย

สร้างธุรกิจให้เตบิโตควบคูก่บัการส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร พร้อมเน้นให้การด�าเนนิงานขององค์กรเป็น

ไปตามข้อก�าหนดทางกฏหมายและกฏระเบียบ นอกจากน้ัน ยงัพัฒนาองค์กรเพือ่มุง่สูก่ารส่งเสรมิและสร้างเสรมิการพฒันาท่ีย่ังยนืต่อสังคม

ส่วนรวม ซึง่ต่อยอดแนวคดิทัง้กจิกรรมในกระบวนการด�าเนนิงาน (CSR in-process) และ กจิกรรมหลงัจบกระบวนการ (CSR after-process)

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

  โครงการอาคารเขียว

  ด้วยบริษัทค�านึงถึงการสร้างอาคารที่มีสมดุลทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคุณภาชีวิตของผู้ใช้อาคารที่เหมาะสม ในปี  

  2555 บรษิทัเข้าลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัสถาบนัอาคารเขยีวไทย (Thai Green Building Institute : TGBI)  เพือ่น�าโครงการ 

  คอนโดมิเนียมของบริษัทเข้าร่วมโครงการอาคารเขียวท่ีค�านึงถึงการประหยัดพลังงานและใส่ใจส่ิงแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 

  ความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดล้อมไทย ส�าหรบัการก่อสร้างและปรบัปรงุโครงการใหม่ (Thai’s Rating of Energy and Environmental  

  Sustainability : TREES-NC) ซึ่งพิจารณาถึงการบริหารจัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน�้า พลังงานและบรรยากาศ  

  วัสดแุละทรพัยากรในการก่อสร้าง คณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร การป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และนวตักิรรม โดย 

  หลักเกณฑ์ดงักล่าวอยู่ภายใต้การพจิารณาและดแูลของสถาบันอาคารเขยีวไทย ซึง่ก่อตัง้ขึน้จากความร่วมมอืของสมาคมสถาปนกิสยาม  

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  ในที่สุดความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2558 การพัฒนาโครงการไอดีโอ โมบิ สาทร ได้รับการรับรองโครงการ 

  อาคารเขียว ระดับ Silver ซึ่งแต่ละส่วนของโครงการมีรายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว ตั้งแต่การออกแบบ 

  โครงการและการเลือกวัสดุที่ต้องวางแผนให้ทุกอาคารตั้งอยู่ในทิศที่รับลมธรรมชาติและอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างธรรมชาติส่งเข้า 

  มาภายในอาคารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศ การเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและไม่มี 

  สาร CFC ส่วนพื้นที่ในอาคาร บริษัทเลือกใช้กระจกเพื่อให้ความโปร่งโล่งและความสว่าง เพิ่มการปลูกต้นไม้บนอาคารหรือไม้เลื้อยข้าง 

  อาคารเพ่ือลดความร้อน การออกแบบระบบประหยดัน�า้ และระบบน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่ให้สามารถน�ากลับมาใช้รดน�า้ต้นไม้ได้ มกีารเตรยีม 

  ความพร้อมส�าหรับความเป็นอาคารเขียว โดยจัดท�าแผนการด�าเนินงานและประเมินผลระหว่างการก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ  

  ออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นฐานอาคาร อีกทั้งมีพื้นที่สีเขียวบนหลังคาและต้นไม้แนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ 

  สเีขยีวให้โครงการ และโครงการเพยีบพร้อมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้พลงังานจากการเดนิทางและขนส่ง เป็นต้น ซึง่แนวคดิ 

  ต่างๆ เหล่านี้ บริษัทได้พัฒนาการออกแบบเพื่อเข้าสู่โครงการอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
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รายงานประจ�าปี 2558

  โครงการ ECO Urban Life by Ananda

  บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของสังคมเมืองสมัยใหม่ที่ควรเริ่มต้นปลูกฝังแนวคิดแบบ ECO “คิด ก่อน ใช้ และใช้อย่างรู้คุณค่า” เพื่อ 

  สร้างองค์กรทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และให้ความส�าคญักบัการจดัการพลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก�าหนด 

  นโยบายด้านประหยดัพลงังาน การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และรูค้ณุค่าการใช้ทรพัยากรให้อยูใ่นทกุกระบวนการด�าเนนิงานของบรษิทั  โดย 

  เริม่จากภายในองค์กร ผู้เก่ียวข้อง พนกังานตลอดจนลกูบ้าน รวมถงึการรณรงค์ปลกูจติส�านกึให้บุคลากรของบรษิทัและลกูบ้านโครงการ 

  ไอดโีอ ให้ตระหนักถงึการใช้พลงังานและทรัพยากรทุกชนดิอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการสนบัสนนุให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของเราใช้บรกิาร 

  ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ บริษัทได้ก�าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานที่ส�าคัญ 

  ในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต

  เริ่มจากปี 2557 บริษัทจัดท�าต้นแบบโครงการ ECO Urban Life by Ananda ใน 3 โครงการคอนโดมิเนียมน�าร่อง ได้แก่ โครงการ 

  ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท และโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท  ด้วย 3 โครงการหลักด้านการอนุรักษ์ 

  พลังงาน ดังนี้

  1.  โครงการ ECO LED เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า น�าร่องในพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการไอดีโอทั้ง 

    3 โครงการ

  2.  โครงการ ECO Trash คัดแยกขยะรีไซเคิลและเห็นคุณค่าการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ น�าร่องที่โครงการไอดีโอ 2 โครงการ

  3.  โครงการ ECO Bike Station จุดจอดจักรยาน สนับสนุนการลดใช้พลังงานน�้ามัน หันมาออกก�าลังกาย ส�าหรับโครงการไอดีโอ 2  

    โครงการ และเพิ่มเติมพิเศษส�าหรับโครงการเอลลิโอ อีก 2 โครงการ เพื่อส่งเสริมให้กับโครงการที่ลูกบ้านให้ความสนใจและนิยม 

    ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางระยะใกล้

  โดยในปี 2558 บรษิทัยงัคงรณรงค์และติดตามประเมนิผลโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดยจดักจิกรรม Eco Urban Life by Ananda  

  Roadshow 2015 ให้กับลูกบ้านใน 3 โครงการคอนโดมิเนียมน�าร่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมให้ความรู้และรณรงค์การใช้ชีวิตใน 

  แบบ Eco อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกบ้านทั้ง 3 โครงการเป็นอย่างดี โดยมีผลส�ารวจการรับรู้โครงการและความรู้ด้านการ 

  อนุรักษ์พลังงาน* ดังนี้
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*  ผลส�ารวจ 100% จากลูกบ้านจ�านวนทั้งสิ้น 265 คน จากโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 จ�านวน 100 คน โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท จ�านวน 86 คน และ 
  โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท จ�านวน 79 คน โดยท�าการส�ารวจระหว่างวันที่ 19 ก.ย. - 17 ต.ค. 58
**  กรณีมีการจ�าหน่ายหลอดไฟ LED ในราคาประหยัด

2. ด้านการพัฒนางานและนวัตกรรม

  การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ อันได้แก่ ชื่อเสียงของบริษัท และความน่าเชื่อถือของ 

  องค์กร อันเกิดจากการเลือกท�าเลที่ต้ังที่มีศักยภาพสูง ราคาขายที่สมเหตุสมผล ตลอดจนการออกแบบและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ  

  บรษิทัจงึสร้างนวตักรรมการท�างานอย่างจริงจังในการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้บ้านและคอนโดมเินยีมทีไ่ด้คุณภาพสูงสุด สามารถ 

  ส่งมอบให้ลกูค้าได้ตรงตามเวลา เพือ่ให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจสงูสุด ส่งผลให้เกดิการซือ้ซ�า้หรอืบอกต่อ  ในชือ่ “Ananda Production  

  System” หรือ “APS” โดยยึดรากฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นแกนขับเคลื่อน และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทั้ง 

  ภายในองค์กร (Internal) ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบ และประเมนิทกุๆ ขัน้ตอนอย่างถีถ้่วนตามมาตรฐาน 

  ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง  การส่งมอบ และการบ�ารุงรักษา รวมถึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการกลุ่ม 

  พันธมิตรธุรกิจภายนอกองค์กร (External) ทั้งกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มจัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างเครือข่าย 

  ความร่วมมือที่สอดประสานกันทั้งระบบ หรือ Supply Chain เมื่อผนวกเสาหลักส�าคัญทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน โดยการ 

  ประสานเครือข่ายทั้งสอง ที่เรียกว่า Network Collaboration จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกัน ผ่านวงล้อคุณภาพ  

  (Quality Cycle) ท�าใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการท�างานอย่างตอ่เนือ่งโดยไม่มทีีส่ิ้นสุด ดังนั้น Ananda Production System  

  หรือ APS คือระบบการผลิตบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างความพึง 

  พอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท (Customer Centric for Customer Delight)
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  ในการบริหารจัดการภายในองค์กร บริษัทได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของ Total Quality Project Management : TQPM  

  มาจากกลุม่บริษทัมิตซยุ ฟโูดซงั ซึง่เป็นกลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่อนัดบัหนึง่ในประเทศญีปุ่น่ โดยน�ามาประยกุต์ให้เหมาะสม 

  กบัการท�างานของบรษิทั ในชื่อว่า  “Ananda Total Quality Project Management” หรือ “ATQPM”  เป็นการบรหิารจดัการคุณภาพ 

  แบบเบ็ดเสร็จที่ค�านึงถึงประโยชน์การใช้งานและคุณภาพของการก่อสร้างเป็นหลัก โดยการควบคุมคุณภาพน้ีถูกพัฒนามาจากการ 

  วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานตัวจริง และปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันปัญหาเหล่า 

  นั้นไม่ให้เกิดซ�้าอีก จนกลายมาเป็นมาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบและมาตรฐานการตรวจสอบและการควบคุม 

   ภาพทีมผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2556 และภาพทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง และภาพการเริ่มเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับ 
   ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
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  ในส่วนของกลุ่มพันธมิตรภายนอกองค์กร บริษัทจัดตั้งกลุ่มคู่ค้าของงานก่อสร้าง ให้มาเป็นพันธมิตรในนาม “MARU” มีความหมายว่า  

  360 องศา ที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง จนถึงกลุ่มผู้จัดจ�าหน่าย  

  โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของผู้ท�างานหน้างานในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพือ่ปรับปรงุวธิกีารท�างานอย่างต่อเนือ่งไม่มทีีส่ิน้สดุ ซึง่บรษิทั 

  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานกับกลุ่ม MARU เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ปัญหาในการ 

  ท�างาน ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การปรับปรงุกระบวนการท�างานให้เกิดความราบร่ืนเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 

  ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในที่สุดลูกค้าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

  Ananda - Samsung IOT Smart Home ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย

  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์  จ�ากัด เปิดตัว “Samsung  

  Smart Home” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่น�านวัตกรรมเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งบริษัท 

  เชือ่ว่า IoT Smart Home เป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถเปลีย่นแปลงตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได้อย่างแท้จรงิ โดยเทคโนโลยเีหล่านีจ้ะมาเปล่ียน 

  นิยามของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และที่ส�าคัญคือจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ให้มีความ 

  สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองบริษัทได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันพร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองเพื่อน�ามาพัฒนานวัตกรรม 

  ดังกล่าว โดยยึดมั่นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบริษัทได้มีการท�างานร่วมกับซัมซุงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้ใน 

  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเมืองในทุกประเภทที่แตกต่างกันของลูกค้า จากนี้เป็นต้นไปลูกค้าจะมีทางเลือกในการซื้อท่ีอยู่อาศัย 

  มากขึ้น
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3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  บรษิทัเห็นถงึความส�าคญัในการพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมของผู้มส่ีวนได้เสยีในทกุด้าน โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัคงมุง่มัน่และสาน 

  ต่อกิจกรรม CSR  หลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” เพื่อสานต่อความหวังในการมอบ 

  ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 

  การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประจ�าทุกไตรมาส การรณรงค์การใช้ทรัพยากร 

  อย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน�้า ประหยัดไฟ และการใช้กระดาษสองหน้า การสนับสนุนโครงการกระดาษหน้าที่สามโดย 

  การรับบริจาคกระดาษและปฏิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นต้น 

  โครงการคุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 2

  การให้ความช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนท่ียงัคงขาดแคลน และมคีวามต้องการทีอ่ยูอ่าศัยทีม่ัน่คงแข็งแรง ซึง่จากลกัษณะการด�าเนนิธรุกิจ 

  ด้านอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจงึพร้อมให้การสนบัสนนุและร่วมพัฒนาสิง่ปลกูสร้างพืน้ฐานให้กบัชมุชนต่างๆ โดยจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ 

  ด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ 

  ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

  คุณชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท  
  อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ร่วมกับคุณสมิธ จริงเข้าใจ  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ภายใต้โครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 2” โดยมอบเงินเพื่อ 
  สนับสนุนการจัดสร้างบ้านพักอาศัยที่แข็งแรงและปลอดภัย ให้กับชาวบ้านอ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

  คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกบ้านของบริษัท จ�านวนรวมกว่า 60 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างบ้าน ในโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน ปีที่ 2” พร้อมส่งมอบ 
  บ้าน ณ อ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  โครงการจัดตั้ง TCDC COMMONS พื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วม 

  มือจัดตั้งห้องสมุดอ้างอิงเฉพาะด้านการออกแบบเพื่อการส่ือสาร (Communication Design Library) แห่งแรกของโลก ภายใต้ชื่อ  

  TCDC COMMONS ณ โครงการไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน  

  ทั้งนี้ บริษัทนับเป็นองค์กรเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานต่างๆ โดยมุ่ง 

  หมายให้ TCDC COMMONS เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นแหล่งพบปะของ 

  ชุมชนนักออกแบบและนักคิดด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication Design) ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที ่

  ต้องการแสวงหาความคิดและความรู้ที่น�าไปสู่การสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อื่นๆ 

  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมบริจาค 

  โลหิตร่วมกับศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย และสนบัสนุนโครงการกระดาษหน้าทีส่ามโดยการรบับริจาคกระดาษและปฏทินิ  

  เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

บทสรุป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การด�าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยังคงให้ความส�าคัญและ

ด�าเนินการควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด คือการมีส่วนร่วมปลูกจิตส�านึกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสิ่งที่ดีงาม

กลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

62



รายงานประจ�าปี 2558

โครงสร้างรายได้

บริษัทมีรายได้หลักมาจาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค่านายหน้า

โครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ และรายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง นอกจากนี ้บรษิทัยงัมรีายได้จากธรุกจิอืน่ๆ ซึง่รวมถงึ รายได้ค่าบรกิาร 

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ก�าไรจาการขายที่ดินโครงการและต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ โดยมีรายละ

เอียดปรากฎตามตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

  2558 2557 2556

               ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ

 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   9,598.1 87.1 9,678.0 91.5 8,807.7 95.4 

 รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการ   961.2 8.7 522.1 4.9 214.1 2.3 
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค่านายหน้า         

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 45.2 0.4 5.3 0.0 - - 

 รายได้จากธุรกิจอื่น         

 - รายได้ค่าบริการและรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 135.8 1.2 122.8 1.2 151.2 1.7 

 รายได้อื่น   285.1 2.6 251.8 2.4 54.5 0.6 

  รวม   11,025.4 100.00 10,580.0 100.00 9,227.5 100.00 

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ  /1  รายได้อื่น รวมถึง ก�าไรจาการขายที่ดินโครงการและต้นทุนอสังหาริมทรัพย์, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ

1
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

จากการที่ธุรกิจของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทยังคงตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่แสดงต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท   

บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันรับผิดชอบ

การประเมินปัจจัยเสี่ยงและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยง

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

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง (Compliance Risk) รวมถึงการประเมนิปัจจยัเส่ียงอนัเนือ่งจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผน

งาน ทางธุรกิจ (Project Risk Management) โดยเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ก�าหนดให้มีการประชุมอย่าง

น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม  ส�าหรับปี 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการด�าเนินการธุรกิจมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

  จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงรักษาการณ์เป็นรัฐบาลจนถึงปี 2560 ด้วยสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมต ิ

  ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับร่างปี 2558 และจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์อัตราการเติบโต 

  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ประจ�าปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2.8 และจากการจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนท�า 

  ธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) พบว่าปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในล�าดับที่ 49 จากทั้งหมด 189  

  ประเทศ ซึ่งถูกลดอันดับลงจากปี 2557 ที่อยู่ในล�าดับที่ 46 หากพิจารณาแยกตามภูมิภาค ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนท�าธุรกิจ 

  อันดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 1จาก 189) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 18 จาก 189) และจากการเพิ่ม 

  ขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือน ท�าให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการเพิ่มความเข้มงวดของการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ 

  ภาครวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตมากนัก ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงน�ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย  

  ตลอดจนการสร้างและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

  อย่างไรก็ตาม ด้วยชื่อเสียงของบริษัทซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในท�าเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขต 

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกและช่วยลดเวลา 

  ในการเดนิทาง ท�าให้โครงการของบรษิทัยงัคงเป็นทีต้่องการของลกูค้าอยูเ่สมอ และจากปัจจยัเสีย่งดังกล่าว อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อ 

  ยอดขาย บริษัทจึงทบทวนแผนการออกโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัด 

  กจิกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ และการวางแผนการปฏิบตังิานในด้านต่างๆ เพือ่รกัษาไว้ซึง่ความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั และเพือ่บรหิาร 

  ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แผนงานในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวกบัสมาชกิอนนัดา (หรอื Ananda  Member  

  Club) แผนการพัฒนาคณุภาพของโครงการคอนโดมิเนยีมและโครงการบ้านจดัสรร นอกจากนี ้บริษทัยงัคงพฒันาการให้บรกิารทัง้ก่อน 

  และหลังการขายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย   

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

  บรษิทัไม่มนีโยบายถอืครองทีด่นิเปล่าก่อนการลงทนุ เนือ่งจากเป็นการเพิม่ภาระต้นทุนทางการเงนิในทีด่นิทีย่งัไม่พร้อมส�าหรบัการพฒันา  

  ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันสูงขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกิดการแข่งขันในการซื้อที่ดินระหว่าง 

  ผูป้ระกอบการแต่ละราย ทัง้นี ้บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากราคาทีด่นิทีมี่การปรับตัวสูงขึน้ โดยเฉพาะพ้ืนทีท่ีอ่ยูใ่นท�าเลใจกลางกรุงเทพมหานคร 

  เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดให้มีการวางแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า ซึ่งจะน�าไปใช้เป็นกรอบส�าหรับการพิจารณา 

  ท�าเลและราคาที่เหมาะสมกับนายหน้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท ท�าให้สามารถลดความเส่ียงอันเนื่องจากการไม่สามารถจัดหาที่ดินใน 

  ท�าเลและราคาที่สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจของบริษัทได้ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น

  ถึงแม้ว่าในปี 2558 บริษัทอาจไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายอัตราค่าแรงงานขั้นต�่าและความผันผวนของต้นทุนการก่อสร้างมากนัก 

  เพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงของความผันผวนส�าหรับปัจจัยดังกล่าว บริษัทเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าให้กลายเป็น 

  พันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยความเช่ือมั่นว่าพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจะช่วยลดความเส่ียงจากอัตราการปรับราคาต้นทุนก่อสร้างใน 

  อนาคตได้ และจากความร่วมมือของผูจ้ดัจ�าหน่ายทีเ่ป็นพนัธมติรของบรษิทั (หรอืกลุม่พนัธมติร SHINRAI) บรษิทัมัน่ใจว่ากลุม่พนัธมติร 

  ดังกล่าวสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพภายใต้ราคามาตรฐานส�าหรับต้นทุนการก่อสร้างที่บริษัทก�าหนดไว้

4. ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ

  จากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องการแข่งขันในตลาดแรงงานเมื่อเปรียบ 

  เทียบกับประเทศอื่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ 

  บริษัทได้ท�าการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจากระบบก่อสร้างเดิม (Conventional) มาเป็นการ 

  ก่อสร้าง ด้วยระบบชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รปู (Precast) ซึง่ลดการใช้แรงงานลง และการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูร้บัเหมา (หรอืกลุม่ 

  พนัธมิตร KAIZEN) ในการวางแผนและบริหารโครงการร่วมกัน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสามารถด�าเนินการก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และต่อเนือ่ง  

  ตลอดจนส่งมอบงานได้ทันตามก�าหนด 

5. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
  อสังหาริมทรัพย์

  เพ่ือลดความเสีย่งจากการปรับเปล่ียนกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ บรษิทัจดัให้มคีณะท�างาน 

  เพื่อดูแลความสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ  

  รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ 

  ส�าหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact  

  Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน 

  ปัจจุบันการพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  และยังไม่มีข้อก�าหนดเร่ืองการจดัท�ามาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจน จงึท�าให้บรษิทัมคีวามเสีย่งหากการพฒันาโครงการ 

  ของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่วางไว้ 

  ในการจัดท�ารายงานดงักล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษทัทีป่รกึษาซึง่ข้ึนทะเบยีนต่อกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผูด้�าเนิน 

  การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

  รวมทั้งบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ 

6. ความเสี่ยงเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงิน 

  ในปี 2558 สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ 

  การพิจาณาสินเชื่อส�าหรับบัตรเครดิต ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดดังกล่าว ซึ่งเห็นได้จากอัตรา 

  การปฏิเสธสินเชื่อส�าหรับลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการปฎิเสธสินเชื่อตามจ�านวนยูนิตส�าหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่ง 

  เป็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่คิดเป็นร้อยละ 6

  บรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จึงวางแผนบรหิารความเส่ียงการเตรยีมความพร้อมให้แก่ลูกค้าในการขอสินเชือ่จากสถาบนัการเงนิ  

  ก่อนครบก�าหนดการโอนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดอืน โดยบรษิทัได้มกีารเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณชิย์เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าใน 

  การติดต่อขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้ลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดกระบวนการในการน�า 

  ห้องชุดจากการถูกปฏิเสธสินเชื่อดังกล่าวกลับมาขายใหม่ให้กับลูกค้าที่ยังคงมีความต้องการห้องชุดของโครงการต่อไป
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท         : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

สัญลักษณ์         : ANAN

ประเภทธุรกิจ       : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทะเบียนเลขที่       : 0107554000119  

ทุนจดทะเบียน       : 333,300,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว        : 333,300,000 บาท

ประเภทและจ�านวนหุ้น   : หุ้นสามัญ จ�านวน 3,333,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น         : หุ้นละ 0.10 บาท

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

              ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์         : (662) 317-1155

โทรสาร          : (662) 317-1100

ที่ตั้งส�านักงานสาขา    : เลขที่ 139/39-42 ชั้น 11 อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก

              แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์          : (662) 697-3300

โทรสาร          : (662) 697-3311

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

ข้อมูลทั่วไป

66



รายงานประจ�าปี 2558

431,196,279

59,999,998

6,999,9981

11,998

100.00

100.00

100.00

99.98

5

5

100

100

431,196,281

60,000,000

7,000,000

12,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทบ้านจดัสรร บรเิวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 
ติดสถานีระบบขนส ่ง
มวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจดัสรรบรเิวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ให้บริการเป็นตัวแทนใน
การซือ้ขายห้องชดุ พร้อม
ทั้งจัดหาผู้เช่าห้องชุด

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

บริษัทย่อย

1.  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน  
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

2.  บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ ท ูจ�ากดั

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

3.  บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

4.  บริษัท ดิเอเจ้นท์
  (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2655-1177
  โทรสาร 0-2317-1100

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558
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9,998

1,921,998

998

2,329,998

449,998

99.98

100.00

99.80

100.00

100.00

100

100

100

100

100

10,000

1,922,000

1,000

2,330,000

450,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ให้บริการรับจ้างบริหาร
โครงการแก่นติบิคุคลบ้าน
จัดสรร และนิติบุคคล
อาคารชุด

รับเหมาก่อสร้าง

รับท�าสื่อโฆษณา

ศูนย์ออกก�าลังกายแก่
สมาชกิ และด�าเนินธรุกจิ
ร้านอาหาร

ให้บรกิารเช่าสนามแข่งรถ 
ชือ่ว่า สนามพรีะ เซอร์กติ 
ใกล้เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

5.  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้
  แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2697-3300
  โทรสาร 0-2697-3311

6.  บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

7.  บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

8.  บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด

  189 หมู่ 12 ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอ 
  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

9.  บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด
 
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204
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179,9982

9,0003

4,589,000

2,804,999

4,334,999

49.31

45.00

51.00

51.00

51.00

100

100

100

100

100

365,000

20,000

9,000,000

5,500,000

8,500,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ให้บรกิารเช่าสนามแข่งรถ
โก-คาร์ท

จ�าหน่ายอะไหล่รถโก-คาร์ท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

10. บริษัท พีระ คาร์ท  จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

บริษัทร่วม

1.  บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด

  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

กิจการร่วมค้า

1.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

2.  บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี ราชเทวี 
  จ�ากัด
 
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

3.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก 
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100
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5,099,999

3,187,499

2,039,999

3,059,999

1,784,999

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

100

100

100

100

100

10,000,000

6,250,000

4,000,000

6,000,000

3,500,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

4.  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย 
  สามย่าน จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

5.  บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี บางนา  
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

6.  บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเซยี ชดิลม  
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

7.  บรษัิท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซยี ช่องนนทรี  
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

8.  บรษิทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเซยี เตาปนู  
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100
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2,167,499 51.00100 4,250,000สามัญพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

ร้อยละ
การถือหุ้น

9.  บรษิทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซยี ท่าพระ  
  จ�ากัด

  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์  
  ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต�าบล 
  บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2317-1155
  โทรสาร 0-2317-1100

หมายเหตุ : 1. บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 6,999,998 หุ้น หรือร้อยละ 100.00 
     2. บรษัิท พรีะ คาร์ท จ�ากดั ถอืหุ้นโดยบรษัิท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 179,998 หุน้ หรอืร้อยละ 49.31 และถอืหุน้โดยบรษิทั 
      พรีะ เซอร์กิต วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 185,000 หุ้น หรือร้อยละ 50.69
     3. บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด จ�านวน 9,000 หุ้น หรือร้อยละ 45.00
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 นายทะเบียน

 1. ตราสารทุน (หุ้นสามัญ) 
   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 0-2009-9999

   โทรสาร 0-2009-9991

 2. ตราสารหนี้

 ชื่อหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียน

• หุ้นกู้

 1. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  
  ครั้งที่ 1/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
  (ANAN175A)

 2. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  
  ครั้งที่ 2/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
  (ANAN160A)

 3. หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
  ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2561
  (ANAN185A)

• หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท  
  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนด และมีสิทธิ 
  เลือ่นช�าระดอกเบีย้โดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ของบริษทั อนนัดา  
  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
  (ANAN15PA)

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

-

-

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

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) 
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2638-8000   
โทรสาร 0-2657-3333

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด
(มหาชน) 
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  0-2638-8000   
โทรสาร  0-2657-3333
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 ผู้สอบบัญชี        

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

 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 จ�ากัด
 เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 โทรศัพท์ 0-2264-8000 

 โทรสาร 0-2657-2222
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีดังนี้ 

 1 กลุ่มเรืองกฤตยา    1,837,420,200 55.13
  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 1,428,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.04  
  1.5 นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา 1,243,300 หุ้น หรือร้อยละ 0.04   

 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 98,833,101 2.97 

 3 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 85,595,900 2.57 

 4 น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 84,218,100 2.53 

 5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 58,700,900 1.76 

 6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 45,122,000 1.35
  - เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด   

 7 กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 31,851,400 0.96 

 8 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 31,513,300 0.94 

 9 นายพีรนาถ โชควัฒนา 30,821,600 0.92 

 10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA 28,974,200 0.87 

 รวม 2,333,050,701 70.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นล�าดับ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ 

 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควร 

 พอจะท�าเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะ 

 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อ 

 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

 ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2555 บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

• บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด  

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลัง 

 หักส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายโดยพิจารณาจากเงินสดและก�าไรสะสม 

 ประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

 บริษัทย่อยอื่นๆ  

 ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยอืน่ๆ นัน้ ไม่มกีารก�าหนดว่าจะจ่ายเงนิปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของก�าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี

 และหลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการของบรษิทัย่อยและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยน้ันๆ จะพจิารณาจ่ายเงนิปันผล  

 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 282,693,000 0.032 10 ก.ย. 58 

 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557 736,680,650 0.068 8 พ.ค. 58 

 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 217,690,000 0.030 12 ก.ย. 57 

 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556 174,179,529 0.050 6 พ.ค. 57 

 ผลประกอบการ ก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาท) อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) วันที่จ่าย
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

การจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักตรวจสอบภายใน
นายชัชวาลย์ อุปนิ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชานนท์ เรืองกฤตยา

เลขานุการบริษัท
นางสุวรรณา วานิชสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานควบคุมการผลิต
นายสันทัด ณัฎฐากุล

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร

กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร

นายภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์

กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม
นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา

ผู้บริหารสูงสุดประจ�าส�านักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายเริงชัย อิงคภากร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
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รายงานประจ�าปี 2558

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 4 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 5 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการ  

 6 นายฉัตรชัย บุนนาค กรรมการ 

 7 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ 

 8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ 

 9 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการ 

 ชื่อ ต�าแหน่ง

โครงสร้างการจัดการบริษัท

โครงสร้างการจัดการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร  

 1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   คณะกรรมการบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้ 

   โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

   •  ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

     1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

       ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

     2.  พิจารณา ก�าหนดรายละเอียด และให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

       เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่าย 

       จัดการจัดท�า และมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปี

     3.  ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ  

       ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

     4.  ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

     5.  ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

     6.  จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว  

       เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     7.  พิจารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการ 

       ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

     8.  จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว 

       อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

     9.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  

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

       เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลง 

       เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ 

       การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุม 

       ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

     10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

       ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใดและก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

       ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

     11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

     12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ 

       ก�ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและ 

       พิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

     13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

     14. จัดให้มีและตดิตามระบบควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีค่รอบคลุมทกุด้าน ทัง้ด้านการเงนิและการปฎบิตั ิ

       งานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

       ในการบริหารจดัการความเสีย่ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษา 

       ทรัพย์สินของบริษัท

     15. จัดให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ 

       ความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษทัทียั่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

     16. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้ความส�าคัญกับ 

       การพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู่ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

     17. จัดให้มีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

     18. จัดให้มรีะบบทีส่นบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญั 

       กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

     19. จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ  

       และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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รายงานประจ�าปี 2558

 1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 

 3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ

 ชื่อ ต�าแหน่ง

     20. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

       กรรมการบรษิทัไทย ในหลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิาร เพือ่ส่งเสรมิ 

       ความรู้ ความสามารถให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมท้ังก่อให้เกิด 

       แนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  

     ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ 

     มอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคล 

     ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมี 

     ส่วนได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเว้น 

     เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

     กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน 

     ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิร ิ

     นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

   โดยนายวบูิลย์ รัศมีไพศาล และนายวรพจน์ อชุไุพบลูย์วงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถ 

   ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักตรวจสอบ 

   ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

   •  ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

     1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

       และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 

       แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

     3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

       และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

     4.  พจิารณา คดัเลอืก เลิกจ้าง เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน 

       ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

     5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

     6.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

       (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

       (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

       (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

          แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

       (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

       (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       (ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

       (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

       (ซ)  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

          จากคณะกรรมการบริษัท

     7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

     8.  ในการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�า 

       ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

       รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

       (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       (ข)  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

       (ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืกฎหมาย 

          ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

       หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ 

       ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่า มีรายการหรอืการกระท�าตามวรรคหนึง่ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์ 

       และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     9.  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
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 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

 1 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5 นายเริงชัย อิงคภากร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ชื่อ ต�าแหน่ง

   โดยมีนายเริงชัย อิงคภากร ผู้บริหารสูงสุดประจ�าส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   •  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1.  อ�านาจ
       1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ 

         เกีย่วข้องของกลุม่บริษัท เพือ่ชีแ้จงข้อมูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเข้าร่วมการประชมุกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

         ส�าหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ 

         ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วม 

         ประชุม ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

       1.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมอี�านาจในการแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ประเมนิและตดิตามความเสีย่งในทกุๆ ด้าน เพือ่ 

         ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบก�าหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะ 

         มอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

     2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
       2.1 พจิารณานโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณาอนมุตั ิซึง่ครอบคลมุ 

         ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ 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 81



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 5 นายฉัตรชัย บุนนาค กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 6 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ชื่อ ต�าแหน่ง

       2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ  

         และอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการน�าไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด

       2.3 ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พร้อมเสนอแนะวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 

         ได้ รวมทัง้ตดิตามกระบวนการบริหารความเสีย่ง เพือ่ประเมนิผลความคบืหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และปรบัปรงุ 

         แผนการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

       2.4 สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ

       2.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความส�าคัญ 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

   โดยมีนางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   •  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดค่า 

       ตอบแทนและผลประโยชน์ ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  

       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

     2.  พิจารณางบประมาณประจ�าปีของบริษัทและหลกัเกณฑ์ ในเรือ่งการขึน้เงนิเดอืน การจ่ายเงินโบนสัประจ�าปี และค่าตอบแทน 

       ระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 

     3.  พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจ�าปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธาน 

       เจ้าหน้าที่บริหาร 

     4.  พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการประเมินผลงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจ�าสายงาน กรรมการผู้จัดการสายงาน 

       ธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม
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   โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   •  ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

     1.  ก�ากับดูแลให้องค์กรมีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนด

     2.  พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสริมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือรกัษามาตรฐาน 

       และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อความไปยัง 

       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ 

     3.  ดูแลการด�าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

     4.  ทบทวนหลกัการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ข้อบงัคบั คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย จรยิธรรมทางธรุกจิ  

       และจรรยาบรรณพนักงาน เพือ่ให้เป็นปัจจบุนั เหมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิท และสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรัพย์ 

       แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

     5.  ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

       กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

     6.  ก�าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการในรายงานประจ�าปี

     7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

       สารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของ 

       บริษัทในอนาคต

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 2 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 3 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 4 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ชื่อ ต�าแหน่ง

 5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

   คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหาร  

 3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร  

 4 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร   

 5 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร กรรมการบริหาร  

 ชื่อ ต�าแหน่ง

   โดยมี นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

   •  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

     1.  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้  

       ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด  

       นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

       พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

     2.  จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และ 

       งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

     3.  ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

       บริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

     4.  มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ 

       ประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการใดๆ 

       ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท  

       และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทท�ากับ 

       สถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

     5.  ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

       5.1 รายงานผลการด�าเนนิงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

       5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส  

         ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  

     6.  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารเพือ่พจิารณาด�าเนนิการใดๆ ตามอ�านาจหน้าทีข่องตนทีก่�าหนดในค�าส่ังนี ้จะต้องประกอบ 

       ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ จงึจะถอืว่าครบเป็นองค์ประชมุในอนัทีจ่ะ 

       สามารถด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

 6. คณะกรรมการบริหาร 

   คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
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     7.  ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง)  

       เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

     8.  การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมด 

       ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

     9.  ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรยีกให้มกีารประชุม 

       เป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นใน 

       ระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

     10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีกล่ันกรองงานที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

       บริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินการ 

       ใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

     11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง  

       และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไป 

       ตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดไว้ ทัง้น้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

       ของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจหรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอื 

       ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน 

       ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย  

       หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

 7. ผู้บริหาร 

   ผู้บริหาร 4 อันดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 3 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน 

 4 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน 

 5 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 6 นายภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร 

 7 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม 

 8 นายสันทัด ณัฎฐากุล ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคุมการผลิต 

 9 นายเริงชัย อิงคภากร ผู้บริหารสูงสุด ประจ�าส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 10 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า

 ชื่อ ต�าแหน่ง
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   •  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     1.  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลเรือ่งการด�าเนนิกจิการ และ/หรอื การบรหิารงาน 

       ประจ�าวนัของบรษิทัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกจิการของบรษิทั  ทัง้นี ้ในการบรหิารกจิการของบรษิทัดงักล่าว 

       จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนด

     2.  น�าเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และ 

       งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าเรื่องดังกล่าวเพ่ือน�าเสนอต่อ 

       คณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

     3.  มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ 

       ประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการใดๆ ตาม 

       ทีก่ล่าวข้างต้น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะต้องไม่ก่อให้เกดิหนีสิ้นหรอืภาระผกูพนัใดๆ ทีม่มีลูค่า 

       เกินกว่า 50 ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อ 

       โครงการที่บริษัทท�ากับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

     4.  น�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

       อนุมัติ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

     5.  ด�าเนินงานอืน่ใดตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นของบรษัิท

     6.  เจรจา พจิารณา เอกสารสญัญาเกีย่วกับการด�าเนนิงานตามปกติของบรษัิท ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในเรือ่งดงักล่าวเพ่ือให้  

       คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูม้ส่ีวนรบัผิดชอบในเรือ่งน้ันๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรปุ

   ทั้งน้ี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมี 

   ส่วนได้เสยี หรอือาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบริษัท หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัได้

 8. เลขานุการบริษัท

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ 

   แต่งตัง้ นางสวุรรณา วานชิสมบัต ิเป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

   พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยมีหน้าทีห่ลกัคอืการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านทีเ่กีย่วข้องกบักฎระเบยีบ  

   จัดการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง และการประชมุผูถ้อืหุน้ 

   ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้งการ 

   จดัท�าและเกบ็รักษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษทั  

   หนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหุ้น รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร  

   ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14  

   ซึง่จดัท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจด็วันท�าการนบัแต่วันทีบ่รษัิทได้รบัรายงานนัน้

   •  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

     1.  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

       (ก) ทะเบียนกรรมการ

       (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

       (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานประจ�าปี 2558

     2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

     3.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการแต่ละคณะ มีการประชุมตามตารางต่อไปนี้

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2/2 - - 1/1 1/1 - - 

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

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 13/13 11/11 8/8 5/5 - - 1/1 

 4 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 10/13 9/11 6/8 - 2/2 - 1/1 

 5 นายนพพร เทพสิทธา 9/13 - 8/8 3/5 2/2 - 0/1 

 6 นายฉัตรชัย บุนนาค - - - - - - - 

 7 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 12/13 - - 5/5 2/2 28/30 1/1 

 8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 12/13 - 8/8 - - 27/30 1/1 

 9 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 13/13 - - - - 29/30 1/1 

 10 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ 12/13 - - - - - 1/1 

 11 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง - - 5/6 - - 28/30 - 

 12 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร - - 5/6 - - 30/30 - 

 13 นายเริงชัย อิงคภากร - - 8/8 - - - -

ชื่อ
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : ครั้ง

ค่าตอบแทน

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   •  กรรมการบริษัท

     ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี  

     2558 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

     โดยที่ปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�าหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตามภาระหน้าที ่

     ความรับผิดชอบ และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 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

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

    ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2558

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 600,000 10,000 - - 5,000 5,000 - 620,000 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 1,440,000 65,000 55,000 - - 5,000 - 1,565,000 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 600,000 65,000 55,000 40,000 25,000 - - 785,000 

 4 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 600,000 50,000 45,000 30,000 - 10,000 - 735,000 

 5 นายนพพร เทพสิทธา 600,000 45,000 - 40,000 15,000 10,000 - 710,000 

 6 นายฉัตรชัย บุนนาค 28,334 - - - - - - 28,334 

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

 8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 360,000 - - - - - - 360,000 

 9 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 240,000 - - - - - - 240,000 

 10 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 360,000 - - - - - - 360,000 

 11 นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ 344,000 - - - - - - 344,000 

   รวม 5,532,334 235,000 155,000 110,000 45,000 30,000 - 6,107,334

ค่าตอบแทนชื่อ

ค่าเบี้ยประชุม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

โบนัส รวม

หน่วย : บาท
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     การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2558
     1.  นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 

     2.  นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2558 และ 

       ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558

     3.  นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

       สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

     4.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 

       สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

     5.  นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558

     6.  นายฉัตรชัย บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่ 

       วันที่ 15 ธันวาคม 2558

     7.  นายชานนท์ เรืองกฤตยา ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

     8.  นายภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์ เข้ามารับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

     9.  นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา เข้ามารับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558

   •  ผู้บริหาร

     ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558

 เงินเดือน 10 49,417,910.00 

 โบนัส 10 6,937,690.00 

 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (ค่าน�้ามัน ค่าโทรศัพท์) 10 304,000.00

จ�านวนเงิน (บาท)จ�านวนรายประเภทค่าตอบแทน

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

   •  กรรมการบริษัท

     ไม่มี  

   •  ผู้บริหาร

     ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ผู้บริหาร 

     ของบริษัท รวม 9 ราย เป็นจ�านวน 1,462,591.00 บาท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
  / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
 / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) / ทีป่รึกษาการลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์

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

บริษัท มาลีสามพราน จ�ากัด (มหาชน) 
 / ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลไม้ และ น�้าผลไม้กระป๋อง

บรษิทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ�ากัด (มหาชน) / ผูผ้ลติและจ�าหน่ายสแตนเลส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
 / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

ก.ย.58 - ปัจจุบัน

ต.ค.58 - ปัจจุบัน

2555 - 2557

2555 - 2557

2549 - 2557

2547 - 2557

1  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

  อายุ
  70 ปี

  ประเภท
  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง
  ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการสรรหาและ   
   พิจารณาค่าตอบแทน
  ประธานกรรมการก�ากับดูแล 
   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 ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษ อันเนื่องจากการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ 

  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2546 - 2557 ประธานกรรมการ บรษิทั บรุค๊เคอร์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) / ทีป่รกึษาการลงทนุและอสงัหารมิทรพัย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย

นายกคณะกรรมการสภา

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ 
และรองประธานสภา

สมาชกิคณะกรรมการท่ีปรกึษากิตตมิศักดิ์ 

สมาชกิคณะกรรมการ และกรรมการสภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน

สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้าโขง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กระทรวงพลังงาน

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ�ากัด / ประกันภัย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
บรษิทั เอฟ พ ีอาร์ ไอ แอดไวเซอรี ่จ�ากดั / ทีป่รกึษาด้านการบรหิารจดัการ

บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด / สนามกอล์ฟ

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด / ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจ�าหน่าย

บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

  อายุ
  57 ปี

  ประเภท 
  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง
  รองประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
   ตอบแทน

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
   กรรมการครั้งแรก
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
   ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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 - ปัจจบัุน

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
กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจกาจที่ดี

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
 / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และรบัจ้างบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัย์

บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
 / ผูน้�าเข้า-ส่งออก ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
 / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และรบัจ้างบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัย์
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจบุนั

2539 - ปัจจบุนั

2532 - ปัจจบุนั

2554 - 2555

2553 - 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เอฟเอ็น แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จ�ากดั
 / ค้าปลกี ค้าส่ง และส่งออก สิง่ทอและเส้ือผ้าส�าเรจ็รปู

บรษิทั สรรพกจิธุรการ จ�ากดั / ส�านกังานกฎหมาย บัญช ีภาษีอากร

บรษิทั บ.ีบราเดอร์ส จ�ากดั / ส�านกังานตรวจสอบบญัชี

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากดั
/ พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ประเภทดอนโดมเินยีม  

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั
/ พฒันาและรบัจ้างบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

3  นายวบูิลย์ รศัมีไพศาล

  อาย ุ 
  54 ปี

  ประเภท 
  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง
  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
 และพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา
 และพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
 / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และรบัจ้างบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัย์

บรษิทั ปุย๋เอน็เอฟซ ีจ�ากดั (มหาชน) / ผลติและจ�าหน่ายปุย๋

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               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

2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ

กรรมการตรวจสอบ
 

กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ซพีเีอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั / ส�านกังานสอบบญัชี

บรษิทั เทคนอร์ จ�ากดั / น�าเข้า จ�าหน่าย และตดิตัง้ อุปกรณ์อเิล็คโทรนคิ 
 และอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม

บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ�ากัด / ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด / น�าเข้า จ�าหน่าย และ
 ติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และอุปกรณ์เทคโนโลยี

บริษัท ส�านักงาน วรัชญ์ไพศาล จ�ากัด / ส�านักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4  นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

  อายุ  
  54 ปี

  ประเภท 
  กรรมการอิสระ

  ต�าแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก
  4 กันยายน 2557

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน
 และการธนาคารระหว่างประเทศ) จาก
 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท การต้นทุน
 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี 
 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยและอื่นๆ
- Directors Certification Program
 รุ่นที่ 61/2005 
- Audit Committee Program 
 รุ่นที่ 10/2005 
- Company Secretary Program 
 รุ่นที่ 25/2008
- Developing Corporate Governance 
 Policy
- Monitoring the system of Internal 
 Control and Risk Management 
 รุ่นที่ 2/2008
- Effective Minute Taking รุ่นที่12/2008
- Executive Development Program (EDP) 
 2013 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
 เศรษฐกิจการคลัง 
- Anti-Corruption for Executive Program 
 รุ่นที่ 13/2014

ก.ย. 57 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานบัญชีและการเงิน

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

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
 / ผู้น�าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด   
  / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด   
  / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด
  / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
  / ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5  นายนพพร เทพสิทธา

  อายุ  
  61 ปี

  ประเภท 
  กรรมการ

  ต�าแหน่ง
  กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
   ความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
   ตอบแทน
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  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.57 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 57 - พ.ย.57

2554 - มิ.ย.57

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 ตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 / ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
 / ผู้น�าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

กรรมการและกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย / ธนาคาร

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย / องค์กรผู้แทนของผู้ส่งออก

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด 
 / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 - 2557

2547 - 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่ง

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน) / ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
 / ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์  

6  นายฉัตรชัย บุนนาค

  อาย ุ 
  59 ปี

  ประเภท
  กรรมการ

  ต�าแหน่ง
  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-ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

 ตอบแทน

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

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

บรษิทั ซ ีบ ีโปรเฟสชัน่แนลดเีวลอปเมนท์เซอร์วสิ จ�ากดั / ทีป่รกึษาธรุกจิ
บริษัท น้องณท จ�ากัด
 / ซื้อ จัดหา ครอบครองและถือลิขสิทธิ์ในหนังสือและบทความ 

บริษัท พีเพิลแอสเซ็ท จ�ากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก
  15 ธันวาคม 2558

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

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

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
7  นายชานนท์ เรืองกฤตยา

  อายุ  
  42 ปี

  ประเภท 
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  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
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
 ตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บรษิทั บ้านนริาวานา จ�ากดั / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจดัสรร
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด / จ�าหน่ายอะไหล่รถโกคาร์ท
บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จ�ากัด / ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ น�าเที่ยวทางเรือ

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  พี่ชายของ
   น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2554 - มิ.ย. 57

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2545 - 2554

2543 - 2555

2543 - 2554

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท
บรษิทั บล ูเดค็ จ�ากดั / ศนูย์ออกก�าลงักายแก่สมาชกิ และธรุกจิร้านอาหาร

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด
 / ค้า ออกแบบ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเท็ค จ�ากัด / ออกแบบ รับสร้างบ้านและอาคาร
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด / จัดตั้งสนามแข่งรถ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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รายงานประจ�าปี 2558

8  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

  อาย ุ 
  51 ปี

  ประเภท
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง
  กรรมการ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการบริหาร
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการครั้งแรก 
  29 เมษายน 2554

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท การจัดการ
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- 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 จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บรษิทั บ้านนริาวานา จ�ากดั / พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจดัสรร
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2543 - 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด / รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด
 / ศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิก  และธุรกิจร้านอาหาร
บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท

บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจ�าปี 2558

9  นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

  อายุ  
  34 ปี

  ประเภท 
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  ต�าแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   
    ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่ 
   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
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จ�ากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด / รับท�าสื่อโฆษณา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2546 - 2556

2545 - 2554

2550 - 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
รองผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบ
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  
บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด / รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
 / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด
 / ศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิก และธุรกิจร้านอาหาร
บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถโกคาร์ท
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด / บริการให้เช่าสนามแข่งรถ
บริษัท มาดูโร จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จ�ากัด / จัดท�าสื่อโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์

บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
 / พัฒนาและรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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10 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

  อาย ุ 
  56 ปี

  ต�าแหน่ง
  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 จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ธนสถาปนา จ�ากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บีวีพี จ�ากัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

  อายุ  
  49 ปี

  ต�าแหน่ง 
  กรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที ่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 จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12 นายสันทัด ณัฎฐากุล

  อาย ุ  
  51 ปี

  ต�าแหน่ง 
  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

ผู้อ�านวยการโครงการ

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

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

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13 นายเท็ด โปษะกฤษณะ 
   ถิระพัฒน์

  อาย ุ  
  44 ปี
  
  ต�าแหน่ง 
  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

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 ระหว่างประเทศแผนกกลยุทธ์องค์กร

หวัหน้าฝ่ายพัฒนาธรุกจิอาวโุส (ทีป่รกึษา)

Managing Director

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

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
 / พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน) / ผลติและจ�าหน่ายปูนซเีมนต์  

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

บริษัท โซเชียล เอ็ม จ�ากัด / ซอฟต์แวร์

บริษัท ยู.ที.ซี.โฮลดิ้ง จ�ากัด / ที่ปรึกษา

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จ�ากัด / ที่ปรึกษาการลงทุน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
14 นายเริงชัย อิงคภากร
 
  อายุ  
  59 ปี

  ต�าแหน่ง
  ผู้บริหารสูงสุด
   ประจ�าส�านักประธานบริหาร

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท 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

ผู้บริหารสูงสุดประจ�าส�านักประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

กรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ

Supply Chain Business Development 
Manager

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

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน)
 / บริการติดตามเร่งรัดหนี้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
 / ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
15 นายภรูวิจัน์ ภริูเจรญิบรกัษ์

  อายุ
   48 ปี

  ต�าแหน่ง
  กรรมการผู้จัดการ
    สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

เม.ย. 58 - ปัจจุบัน

2550 - 2555

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการผู้จัดการ 
 สายงานธุรกิจบ้านจัดสรร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานธุรกิจต่างประเทศ

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

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

16 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา

  อายุ
  54 ปี

  ต�าแหน่ง
  กรรมการผู้จัดการ 
   สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส.ค. 58 - ปัจจุบัน

2552 - 2557

กรรมการผู้จัดการ
 สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จ�ากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจ�าปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติการอบรม

ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ประเภท 
/ ต�าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

/ ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา          ต�าแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
17 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

  อาย ุ  
  44 ปี

  ต�าแหน่ง 
  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

2551 - 2554

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานโลจิสติกส์
 และคลังสินค้า

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
 และบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการกลุ่มสื่อสารองค์กร
 และเลขานุการบริษัท

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

บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
 / ผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง และน�้าผลไม้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัสท์ จ�ากัด (มหาชน)
 / ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 และธุรการ

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จ�ากัด / พัฒนาและผลิตวัคซีนเด็ก

18 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ

  อาย ุ  
  52 ปี

  ต�าแหน่ง 
  เลขานุการบริษัท

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
   ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร
  ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Strayer University, U.S.A.
- ปรญิญาตร ีบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

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

2556 - ปัจจุบัน

2543 - 2555

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงาน
 กรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผน  
 นกัลงทนุสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์
เลขานุการบริษัท

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

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

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และ
  เลขานุการบริษัท 

 1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี - N/A N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A - 

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

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

 4 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 5 นายนพพร เทพสิทธา - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 6 นายฉัตรชัย บุนนาค - N/A N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A - 

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

 8 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 6,158,800 7,158,800 (1,000,000) 0.18
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 9 นางสาวพัชราวลัย  เรืองกฤตยา 86,500,000 86,500,000 0 0.60
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 10 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 2,427,000 2,627,000 (200,000) 0.07
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

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

 12 นายสันทัด  ณัฎฐากุล 0 30,000 (30,000) -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

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

 14 นายเริงชัย อิงคภากร - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 15 นายภูริวัจน์ ภูริเจริญบริรักษ์ - N/A N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A - 

 16 นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา - N/A N/A -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A - 

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

 18 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ - - - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2558

(ร้อยละ)
ณ 31 ธันวาคม 

2558
ณ 31 ธันวาคม 

2557

หมายเหตุ  :  รายชื่อล�าดับที่ 1 ล�าดับที่ 6 ล�าดับที่ 15 และล�าดับที่ 16 เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 จึงไม่แสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2558  
       เพื่อการเปรียบเทียบ
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รายงานประจ�าปี 2558

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) Q	 v	 u	 u	 m	 m	 mls	 ms	 ms	 m	 ;s	 ;s	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	 ;	 

  1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด       m m m m         

  2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด       m m m m          

  3 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด       m m m m         

  4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด       m m m m         

  5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด       m m m m         

  6 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด        m m m         

  7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด       m m m m         

  8 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด       m m m m         

  9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด       m m m m         

  10 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด       m m m m         

  1 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด       m            

  1 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด       m m m          

  2 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จ�ากัด       m m m          

  3 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี จ�ากัด       m m m          

  4 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน จ�ากัด       m m m          

  5 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา จ�ากัด       m m m          

  6 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม จ�ากัด       m m m         

  7 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี จ�ากัด       m m m           

  8 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน จ�ากัด       m m m          

  9 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ จ�ากัด       m m m          

  1 บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด l                  

  2 บรษิทั ซ ีบ ี โปรเฟสชัน่แนลดเีวลอปเมนท์เซอร์วสิ จ�ากดั      l             

  3 บริษัท พีเพิลแอสเซ็ท จ�ากัด      l             

  4 บริษัท น้องณท จ�ากัด      l             

  5 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด       l            

  6 บริษัท เดอะ วัลเล่ จ�ากัด       l  l          

  7 บริษัท มาดูโร จ�ากัด         l          

  8 บริษัท ชานนท์ สุรินทร์ จ�ากัด       l  l          

  9 บริษัท มิตซู ณัฐดนัย จ�ากัด         l          

  10 บริษัท เข็มลักษณ์ จ�ากัด         l          

  11 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด         l          

  12 บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อินทีเรีย จ�ากัด         l          

  13 บริษัท ทัสคานี วิลล์ จ�ากัด         l          

3. สรุปการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม ในการเป็นกรรมการ
  หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  :   1.  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. 

       2.  Q = ประธานคณะกรรมการบริษัท  v = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  u = กรรมการตรวจสอบ     

         m = กรรมการ  s = กรรมการบริหาร  ; = ผู้บริหาร  l = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
       3. * หมายถึง บริษัทที่กรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไปถือหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญในบริษัทดังกล่าว ส�าหรับการที่กรรมการและผู้บริหาร 
         ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น สามารถดูรายละเอียดในข้อ 1. 

  14 บริษัท เซ้นต์แอนดรูส์ 2000 จ�ากัด         l          

  15 บริษัท โซเชียล เอ็ม จ�ากัด              l     

  16 บริษัท ยู.ที.ซี. โฮลดิ้ง จ�ากัด              l     

  17 บริษัท ไนน์เฟส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด              l     

  18 บริษัท ออโต้ ยิม จ�ากัด              l    
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รายงานประจ�าปี 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  D D D D D    
 
 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด  D D D D    

 2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด  D D D D    

 3 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด  D D D D    

 4 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด  D D D D    

 5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  D D D D    

 6 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด   D D D D D  

 7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด  D D D D    

 8 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด  D D D D    

 9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด  D D D D   D 
 
 10 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด  D D D D   D 

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
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หมายเหตุ :  D = กรรมการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยตระหนกัถงึบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการ

ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นประเภท 

 สถาบัน ซ่ึงเป็นสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจ 

 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท 

 บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การซื้อขาย 

 หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง 

 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่กระทบต่อบริษัท เป็นต้น โดยไม่กระท�าการใดๆ อัน 

 เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายต่อไปนี้

 1.  ก�าหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบ ุ

   วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน 

   ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน 

 2.  อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที ่

   เดนิทางสะดวก แนบแผนทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุ 

   อย่างเพียงพอ 

 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า

 4.  ไม่กระท�าการอนัใดทีจ่ะจ�ากดัโอกาสการเข้าร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้  ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บรษิทั 

   จะไม่ก�าหนดเงื่อนไขที่ท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น แต่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่ง 

   มรีปูแบบทีก่�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ตามท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า ซึง่ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

   หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

 5.  ก�าหนดให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนกรรมการ โดยมีประธานกรรมการ ประธาน 

   กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผู้บริหารสงูสดุสายการเงนิ เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ เพือ่พบปะหรอืตอบค�าถาม 

   ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นและมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

 6.  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และ 

   สิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งค�าถามใด ๆ  ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิด 

   โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค�าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะ 

   จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 
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รายงานประจ�าปี 2558

 7.  สนับสนุนให้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้ถือหุ้น 

   ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

 8.  สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง

 9.  สนบัสนนุให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต้่องการได้อย่าง 

   แท้จริง

 10. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยน�าข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนราย 

   ละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชญิประชมุผูถื้อหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชมุล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นสามารถ 

   ดาวน์โหลด ข้อมลูระเบยีบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมเีวลาในการศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่าง 

   เพียงพอก่อนได้รบัข้อมลูในรปูแบบเอกสารจรงิจากบรษิทั 

 11. การบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดง 

   ผล รวมถึงมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึก 

   ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทน�ารายงาน 

   การประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

 12. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ�านวย 

   ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

 ในปี 2558 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ 

 ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  ดังนี้

 1.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ใน 

   การพิจารณาค�าถามและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งค�าถามมาล่วงหน้า 

 2.  บริษัทเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และสถานที่จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยหรือสถาบันสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่าง 

   สะดวก พร้อมท้ังจดัส่งหนังสือเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่กีารแยกวาระการประชมุอย่างชดัเจน มคีวามเหน็ของคณะกรรมการ พร้อมด้วย 

   รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม  และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม 

   เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อ 

   ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล 

 3.  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85 ของกรรมการท้ังหมด โดยมีประธานกรรมการ  

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบค�าถามที่เกี่ยวข้อง ไม่เพิ่มหรือ 

   สลบัวาระการประชมุ  บริษัทจดัหาตวัแทนจากส�านกังานกฎหมายเพือ่เป็นผู้ตรวจสอบหนงัสอืมอบฉนัทะและการนบัคะแนนเสยีงตาม 

   ที่ได้สนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทก�าหนดให้เป็นการเลือกตั้งเป็น 

   รายบคุคล และก่อนเร่ิมการประชมุ บริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผูถ้อืหุ้นทราบ  

   ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ  

 4.  บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ 

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงก�ากับดูแล 

 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามหมวดที่ 1 ดังนี้

 1.  ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร หรือ 

   ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน

 2.  ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 3.  ก�าหนดให้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท (ถ้ามี)

 4.  สนบัสนุนส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยใช้สทิธขิองตนเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเติมหรอืเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง 

   เป็นกรรมการของบรษิทั ได้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีช่ดัเจน เป็นการล่วงหน้า เพือ่พจิารณา 

   ว่าจะเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาหรือไม่ โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

   เว็บไซต์ของบริษัท

 5.  ก�าหนดให้หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นจดัท�าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ทัง้ฉบบัผ่าน เวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าอย่าง 

   น้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 6.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่�าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญั หรอืเพิม่วาระการประชมุที่ 

   ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

 7.  ก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล 

   ภายใน โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและได้ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือ 

   ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

 8.  ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด�าเนิน 

   การตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู ่

   การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้  

 9.  ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน อันเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 

   ประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ โดยข้อ 

   ก�าหนดและเงือ่นไขในรายการดงักล่าวต้องสอดคล้องกบัราคาตลาด และราคาทีใ่ช้ส�าหรบัรายการดงักล่าวต้องประเมนิได้และเปรยีบ 

   เทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส�าหรับการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสม 

   และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

 ในปี 2558 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ 

 ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 

   การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจนเผยแพร่ในเว็บต์ของบริษัท ซึ่งไม่มี 

   ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัท 

   ได้เสนอชือ่กรรมการอสิระของบริษัทเพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผูถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะ โดยแนบประวตัไิว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ 

   ผูถ้อืหุน้ และได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั  

   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
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 2.  ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะส�าหรับให้ผู้อื่นเข้าร่วม 

   ประชุมแทน ซึ่งแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีส่งพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงตามแบบ 

   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทไม่จ�ากัดสิทธิการเข้าร่วมประชุมส�าหรับ 

   ผู้ถือหุ้นที่มาสาย

 3.  ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่กรรมการ พนักงาน ที่เข้างานใหม่ ในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ทุกคนถือเป็น 

   แนวปฏิบัติ ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่จะยื่นรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

   การถอืครองหลกัทรัพย์ จะย่ืนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรพัย์ (แบบ 59-2) ต่อส�านกังานก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

   ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผล 

   ประโยชน์ให้แก่ตนเอง

 4.  ในปี 2558 มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก�าหนด  

   เพื่อการพิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย 

 ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการ 

 สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาว 

 ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายก�าหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติควบคู่ไป 

 กับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิธีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้

 3.1)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

     บริษัทตระหนกัดว่ีาผู้ถอืหุน้คอืเจ้าของกจิการและบรษิทัมหีน้าทีส่ร้างมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึก�าหนดให้พนกังานต้อง 

     ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

     3.1.1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อ 

         ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

     3.1.2)  ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทั มสีถานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานทีด่ ีและมกีารน�าเสนอรายงาน 

         สถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วน 

         ตามความเป็นจริง

     3.1.3)  รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้น 

         ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

     3.1.4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนิน 

         การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

     3.1.5)  บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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 3.2)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

     บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท�าธุรกรรม  

     บรษิทัหลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังานของรฐัด�าเนนิการทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ 

     อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีใน 

     วาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.2.1)  ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

     3.2.2)  ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ 

         ที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 3.3)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

     บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่าทีส่ดุของบรษิทั เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลเุป้า 

     หมายของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอด 

     จนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.3.1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

     3.3.2)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

     3.3.3)  การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

         ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

     3.3.4)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม 

         สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน 

     3.3.5)  ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติ 

         งาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

     3.3.6)  หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

     3.3.7)  เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุก 

         ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 3.4)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

     บรษิทัมุง่ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยประสงค์ทีจ่ะให้มกีารสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบรหิารจดัการผลติภณัฑ์และการ 

     บริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

     3.4.1)  มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     3.4.2)  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
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     3.4.3)  ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และการบรกิารทีถ่กูต้อง เพยีงพอ เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูเพยีงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มกีาร 

         กล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ 

         ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

     3.4.4)  จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้ป้องกันแก้ไข 

         ปัญหาให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรงุหรือพัฒนาผลิตภณัฑ์และการให้บรกิารดงักล่าวต่อไป 

     3.4.5)  รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 3.5)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

     บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอคูค้่าและคูส่ญัญาซึง่ถอืเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทางธรุกจิทีส่�าคญัประการหนึง่ด้วยความ 

     เสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.5.1)  บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

         •  มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

         •  มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

         •  จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

         •  จดัให้มีระบบการจดัการ และตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนั 

           การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

         •  จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน  

     3.5.2)  บริษทัมุ่งหมายทีจ่ะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัคูค้่าและคูส่ญัญาทีม่วีตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรือ่งคณุภาพของ 

         สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

     3.5.3)  ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

         โดยบริษทัก�าหนดเป็นนโยบายไม่รบัของขวญั/ของก�านลั ซึง่รวมถงึไม่มนีโยบายมอบของขวัญ/ของก�านลัใดๆ ให้แก่คูค้่า 

         และคู่สัญญา เพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ

     3.5.4)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

 3.6)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

     บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

     3.6.1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

     3.6.2)  หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา 

         หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 3.7)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

     บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน 

     อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้ 

119



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

     3.7.1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

     3.7.2)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ในการ 

         ด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

     3.7.3)  ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

     3.7.4)  ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

 3.8)  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

     บรษิทัให้ความส�าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดว่ีาเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึง่ของสงัคมทีจ่ะร่วมก้าวเดนิไปสูก่าร 

     พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ 

     การด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

     3.8.1)  มนีโยบายในการประกอบธรุกจิโดยค�านงึถงึสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั และปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคับเกีย่วกบั 

         สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

     3.8.2)  มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

     3.8.3)  ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

     3.8.4)  เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

     3.8.5)  ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพ 

         ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

     3.8.6)  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

     3.8.7)  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่อง 

         มาจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3.8.8)  มนีโยบายในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ โดยบคุคลากรของบรษิทั ห้ามการตดิสนิบนไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ  

         ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้ค�ามั่นสัญญา การเรียกร้อง การร้องขอ การให้หรือรับสินบน  

         หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง 

         ธุรกิจ แก่บุคคลากรบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ 

         ประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และ 

         จารีตประเพณีท้องถิ่น

         นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

         บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ 

         เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 

         ได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization)
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รายงานประจ�าปี 2558

         ดงันัน้ เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่ในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบของบรษิทั บรษัิทจงึเข้าแนวร่วมปฏบิตั ิ

         ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อให้ผู้ 

         มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  คณะกรรมการบริษัทจึง 

         ก�าหนด “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับ 

         กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยเน้นการปลูกจิตส�านึกให้พนักงาน 

         และผู้บริหารทกุระดบัตระหนกัถงึพษิภยัของการทจุรติ รวมทัง้สร้างค่านยิมท่ีถกูต้อง เพ่ือพฒันาองค์กรให้มคีวามโปร่งใส  

         และได้จัดต้ังคณะท�างานภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ขึ้นในเดือน 

         สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ คณะท�างานมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการก�ากับดูแล จัดท�านโยบาย ก�าหนดระเบียบปฎิบัติ 

         งาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน 

         การต่อต้านคอร์รัปชั่น ก�าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ก�าหนดขั้นตอนการปฎิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้าน 

         ทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น 

         นอกจากนี้  บริษัทได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์ 

         อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อ 

         ต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง รายงาน 

         เกีย่วกบัความเพยีงพอและประสทิธภิาพของมาตรการต่อต้านการทจุรติ รวมถงึการสอบทานการประเมนิความเสีย่ง และ 

         ให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารจะน�าค�าแนะน�าไป 

         ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานตามหลัก 

         ธรรมภิบาลที่ดี

         นโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่ของบรษิทันี ้ ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั บรษิทัย่อย  

         บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยได้ก�าหนดหลักปฎิบัติท่ี 

         ส�าคญั กล่าวคอื ห้ามการตดิสินบนไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบใดๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering)  

         การให้ค�ามั่นสัญญา (Promising)การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving  

         or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ 

         อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างย่ิงว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะ 

         ยาว ดังนี้

         •  ผู้ถือหุ้น         >  ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

         •  พนักงาน        >  ได้รบัความเป็นธรรมในการปฏบิติังาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทจุรติไปยงั 

                         คณะกรรมการอสิระ

         •  คู่ค้า          >  ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

         •  ลูกค้า          >  ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ  และบริการที่ดี

         •  ผู้รับเหมา        >  ได้รับการอ�านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น  

                         การช่วยจดัหาสนิเช่ือ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชตีามก�าหนด  การตรวจรบังาน   

                         และการจัดเส้นทางล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า - ออกในพื้นที่ก่อสร้าง

         •  สังคมและประเทศชาติ  >  รัฐได้รับช�าระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการน�าเงินรายได้ภาษีไปบริหาร 

                         ประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการสร้างวัฒนธรรมแห่ง 

                         ความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กรซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง

         นิยาม 

         การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต�าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ�านาจในต�าแหน่ง 

         หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน�าเสนอ หรือการให้ค�ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือ 

         การเรียกร้อง ทัง้ทีเ่ป็นทรัพย์สนิ เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีเ่ป็นการขดัต่อศลีธรรม จรยิธรรม และกฎหมาย  

         กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศ 

         หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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         การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  

         หรอืสนับสนนุ หรือเพือ่ประโยชน์อืน่ใดแก่พรรคการเมอืง นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีมหีน้าทีเ่กีย่วข้องทางการเมอืง ตลอด 

         จนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

         ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

         ของบริษัท และบริษัทในเครือ

         การน�าไปปฏิบัติ

         บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้

         1.  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ  

           และข้อบงัคบัของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทจุรติ คอร์รปัชัน่ ในทกุรปูแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

         2.  ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ 

           เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ 

           องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

         3.  ไม่ละเลยหรือเพกิเฉย เมือ่พบเห็นการกระท�าทีเ่ข้าข่ายการทุจรติและคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั บริษทัย่อย บรษิทั 

           ร่วม และ บรษิทัในเครอื โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต้่องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบได้ทราบ และให้ความ 

           ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

         4.  ในการด�าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย  

           บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

           4.1  การให้ หรือรับของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 

              ทีด่ทีีก่�าหนดไว้ในคูมื่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ รวมถงึนโยบายการป้องกนัและต่อต้าน 

              การทุจริต การให้หรือรับสินบนของกลุ่มบริษัท

           4.2  การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท�าในนามบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ แก ่

              องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้อง 

              ด�าเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่ก�าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอด 

              จนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า เงินบริจาคไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

           4.3  การให้เงนิสนบัสนนุ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรอืทรพัย์สนิแก่กจิกรรมหรอืโครงการใด ต้องมกีารระบชุือ่บรษิทั บรษิทั 

              ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ 

              ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส  

              ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ที่ก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

           4.4  ความสัมพันธ์ทางธรุกจิและการจดัซือ้ รวมถงึการติดต่องานกับภาครฐัหรอืเจ้าหน้าทีภ่าครฐั หรอืเอกชน ตลอด 

              จนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไม่ว่าใน 

              ประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซือ่สตัย์ และต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

              ที่เกี่ยวข้อง  
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           4.5  บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบคุลากรทกุคนมสิีทธแิละเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่ 

              พึงตระหนักที่จะไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน�าทรัพยากรใดๆ ของบริษัท บริษัทย่อย  

              บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ไปใช้เพื่อด�าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอันจะท�าให้กลุ่มบริษัทสูญเสีย 

              ความเป็นกลางหรือได้รบัความเสียหายจากการเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืง

         ข้อก�าหนดในการด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

         บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิการต่อต้านการทจุรติ โดยได้จดัท�าแนวทางการปฏบัิติเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีก่�าหนดไว้ใน 

         คู่มอืจรยิธรรมธรุกจิ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษิทั (Director Code of Conduct)  

         จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) นโยบายการก�ากับดูแล 

         กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Internal  

         Controls and Risk Management) นโยบายไม่รับของขวัญของก�านัล (No Gift Policy) และระเบียบการปฎิบัติ 

         งานอื่นๆ ที่บริษัทจะก�าหนดขึ้น ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการ 

         บรหิารทรพัยากรบคุคล ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันา การประเมนิ 

         ผลการปฏบิตังิานพนักงานและการให้ผลตอบแทนพนักงาน โดยก�าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสือ่สารท�าความเข้าใจ 

         กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

         การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

         บริษัทให้ความส�าคัญแก่การสื่อสารภายในด้วยสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประกาศ  

         และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเพ่ือปลูกฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนักงาน 

         ผู้บริหาร เพ่ือสร้างความตระหนักต่อความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

         ภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการแจ้งหรือรายงานการทุจริตและคอรรัปชั่นต่อผู้บริหาร นอกจากนี้  

         บริษัทได้สื่อสารนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยก�าหนด 

         ให้การด�าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือ 

         ร้องเรียนการกระท�าทุจริต (Whistle-blowing Channels) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระ 

         ท�าทจุรติ ทัง้นี ้รายละเอยีดของนโยบายและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุรติได้ 

         เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ananda.co.th/ir/company/index.php) ภายใต้หัวข้อนโยบายต่อต้าน 

         การทุจริตและคอร์รัปชั่น

         บริษัทจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 

         ผ่านโครงการ “A B C” (Anti-Corruption, Business Ethics, Code of Conduct) ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อ 

         ให้รับรู้ - เข้าใจ - ปฎิบตั ิโดยเผยแพร่ไปยงัพนกังานทกุคน ผ่านทางอเีมล์ และอนิทราเนต็ของบรษิทั บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

         จดุต่างๆ ภายในส�านกังานใหญ่ ส�านักงานสาขา ตลอดจนส�านกังานโครงการทกุโครงการของบรษิทั รวมถงึการเผยแพร่ 

         ให้กบัพนกังานใหม่ทนัทีทีเ่ร่ิมงาน ท�าข่าวประชาสัมพนัธ์ให้ความรูเ้กีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติ โปสเตอร์และแผ่น 

         พับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การทดสอบความรู้ วัดความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อ 

         ต้านทจุรติ การปฐมนเิทศพนกังานใหม่ เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านทจุรติ รวมถงึจดัให้ 

         มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

         การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง 

         บรษัิทให้ความส�าคญัของกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่บ่งชีค้วามเสีย่งด้านการทจุรติทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิ 

         ธุรกิจของบริษัท เช่น การยักยอกทรัพย์ การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน และการทุจริตอื่นๆ โดยพิจารณาทั้งในด้าน 

         โอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม  

         กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกันและค้นหา 
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         รายการทุจริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือลดและป้องกันความเส่ียงเหล่านั้น โดย 

         ตัวอย่างของการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เช่น การทุจริตด้านการเงิน การขาย การตลาด การบริการอื่นๆ  

         เงินสด และเอกสารส�าคัญ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

         ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทมีการก�าหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของในทุกหน่วยงานของบริษัท 

         และบริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ระดับคะแนนของโอกาส 

         เกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  

         โดยผู้ประเมินความเสีย่งจะพจิารณาความเส่ียงจากลักษณะกิจกรรมทางธรุกิจ กระบวนการด�าเนินงาน สภาพอตุสาหกรรม  

         เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือประกอบนโยบาย 

         ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง 

         บริษัทมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

         1.  การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานท�าการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

         2.  การประเมินความเสีย่ง เม่ือผูป้ระเมินท�าการวเิคราะห์ความเสีย่งและมกีารประเมนิความเสีย่งทีไ่ด้ว่ามผีลกระทบต่อ 

           การบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อองค์กรอย่างไร โดยพจิารณาระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และระดบัผลกระทบท่ีอาจ 

           จะเกดิขึน้จากความเสีย่ง

         3.  การวางแผนป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง โดยก�าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ 

           ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งท�าการประเมินว่าการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถ 

           ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้

         4.  การบรหิารความเสีย่งหรือกจิกรรมควบคมุ คอืการน�านโยบายหรอืวธิปีฏบิตัไิปใช้ด�าเนนิการควบคมุ เช่น การอนมุตัิ  

           การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการด�าเนินการ 

           อย่างเหมาะสมและทันเวลา

         5.  การติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการด�าเนิน 

           การอย่างต่อเนือ่ง โดยมีการรวบรวมและน�าเสนอข้อมลูความเสีย่งด้านทจุริต น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความ 

           เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล�าดับความเสี่ยง ก�าหนดแนวทาง  

           มาตรการ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึง รายงานผลการ 

           ประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

         กระบวนการด�าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

         บรษัิทให้ความส�าคญัของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดย 

         วีธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริต 

         และคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกรายการ 

         ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง 

         ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อให้ 

         มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุทีมี่ความเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งด้านคอร์รปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงาน 

         ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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         โดยส�านักตรวจสอบภายในมีการก�าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต   

         ดังนี้

         1.  ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท 

           ในเครือที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด  

 

         2.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยท�าการสอบทานกระบวนการท�างานใน 

           แต่ละขั้นตอนท่ีอาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อหาแนวทางการ 

           ป้องกันและก�าหนดเป็นหลักปฏิบัติ

         3.  การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ โดยการน�าผลการสอบทานกระบวนการท�างานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ น�าความ 

           เห็น ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ 

           กระบวนการปฏิบัตจิากการพจิารณาผลการสวบสวนข้อร้องเรยีน จากผลการประเมนิความเส่ียงด้านการทจุรติ ตลอด 

           จนความเหน็ของพนกังานทกุคนทีไ่ด้แสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทางอเีมล์ทีก่�าหนดไว้ โดยน�าไปปรบัปรงุกระบวนการ  

           แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

         4.  การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้ 

           น�าเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบาย ได้มีการน�าไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา

         5.  การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการ 

           ปฏิบัติและผลการปรับปรุง น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าไตรมาส เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

           ท�าการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 

           มาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท 

           เพื่อน�าไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่ เกีย่วข้อง ให้มกีารควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพมาก 

           ย่ิงขึ้น

         การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

         บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good  

         Governance) จึง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติในการด�าเนินธุรกิจ 

         ของบริษัทในเรื่องต่างๆ โดยผ่านช่องการร้องเรียนที่บริษัทก�าหนดไว้  โดยที่

         การร้องเรียน 

         หมายถึง การแจ้งเบาะแสถึงการกระท�าใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระท�าผิด เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดจรรยา 

         บรรณหรือจริยธรรม ฉ้อฉล ฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัท 

         สามารถสืบสวนและด�าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

         ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

         หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ีพบเห็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการท�าธุรกิจของ 

         บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบอันเนื่องมา 

         จากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูลหรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้ 

         แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถงึ การฟ้องร้องคด ีการเป็นพยานการให้ถ้อยค�าหรอืการให้ความร่วมมอืใดๆ ต่อบรษิทั หน่วย 

         งานของรัฐหรือศาล
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

         ผู้มีส่วนได้เสีย

         หมายถงึ ผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องใกล้ชิดกบับรษิทั เป็นผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์หรอืผลกระทบทางตรงจากการด�าเนนิงานของบรษิทั 

         เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม 

         หรือภาครัฐ

         ผู้รับข้อร้องเรียน

         หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

              ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

  

         ช่องทางการร้องเรียน 

         หมายถึง 1.  จดหมาย  

                บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

                99/1 หมู่ 14 ถนนบางนา - ตราด กม. 10.5

                ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี 

                 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/ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

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

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

  

              4.  ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)

                

         การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

         หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เพื่อจะทราบความจริงใน 

              เรื่องนั้นๆ และพิสูจน์ความจริงว่า เรื่องใดเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องเท็จและชี้มูลความจริงว่าเป็นประการใด

         การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

         1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้หากเห็นว่า จะท�าให้ตนเองได้รับความเสียหาย แต่จะต้อง 

           ระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่ามีการกระท�าที่ 

           เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น

         2.  กรณีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถ 

           ร้องขอให้ผู้รับร้องเรียนก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือผู้รับร้องเรียนอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 

           โดยผู้ร้อง เรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
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         3.  หากผูร้้องเรยีนหรอืบคุคลอืน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการร้องเรยีนถกูปฏบิตัด้ิวยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไม่เหมาะสม 

           จากพนักงานของบริษัทหรือผู้รับเร่ืองร้องเรียน ให้ถือว่าพนักงานหรือผู้รับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวกระท�าผิดวินัยร้าย 

           แรงที่ต้องได้รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ หากการกระท�านั้นเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย

         4.  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและ 

           เป็นธรรม

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 4.1)  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบ 

    การของบริษัท ทีต่รงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพยีงพอ สม�า่เสมอ ทนัเวลา แสดงให้เหน็ถงึสถานภาพทางการเงนิและการประกอบ 

    การที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท 

 4.2)  คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ 

    ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ 

    ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทั  

    ได้อย่างทั่วถึง และจะท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะ 

    กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

 4.3)  บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนัก 

    ลงทนุสถาบันและผูถ้อืหุน้รายย่อย บรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุเพื่อวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า รวมทัง้จะเผยแพรข้่อมลู 

    ขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วย 

    งานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ  

    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ 

    จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�าปี โครงสร้าง 

    บริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 4.4)  บริษทัใหค้วามส�าคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพือ่ให้แสดงถงึสถานะทางการเงนิและผลการประกอบการทีแ่ท้จรงิของบรษิัท โดยอยู่ 

    บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 4.5)  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ 

    บรษิทั จ�านวนคร้ังของการประชมุและจ�านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา รวมถงึการเปิดเผยค่าตอบแทน 

    ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

 4.6)  บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย  

    ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฏ 

    หมาย หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและ 

    แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจ 

    สอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 127



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน) 344 

 การน�านักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโครงการของบริษัท (ครั้ง) 1 

 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง) 4 

 การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง) 10 

 การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ครั้ง) 4 

 การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง) 2 

 รูปแบบกิจกรรม จ�านวนคน / จ�านวนครั้ง

    นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท  

    เพื่อน�าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

    ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

     ดร.จอห์น มิลล่าร์ หรือนายคมสัน อัตถพลพิทักษ์

     หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

     บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

     เลขที่ 193/39-42 อาคารเลค รัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 

     ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

     โทรศัพท์ : 0-2697-3300  โทรสาร : 0-2697-3311

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

 หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

    1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

      คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทีมี่คณุสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 

      ในการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

      1.  จ�านวนกรรมการทั้งหมดมีอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และ 

        ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด 

        ทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกีย่วข้อง ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 

        จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

      2.  กรรมการแต่ละคนต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ไม่นับรวม 

        บรษิทัย่อย หากจะมีการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนใด จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทั 

        ทราบล่วงหน้าก่อนการรับการด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั 

    ในปี 2558 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2558

      3.  กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด เว้นแต่บริษัทดังกล่าว 

        เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

      4.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม  

        เพื่อด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะ 

        เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหาร 

        จัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

      5.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

        บริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะ 

        กรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

      คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

      คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ของประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด 

      ทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย 

        ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

      2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ 

        ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ 

        ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่ 

        รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

        ควบคุมของบริษัท

      3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ 

        สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี 

        อ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

      4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 

        ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือ 

        เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

        ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

        ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอื 

        ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ 

        หรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท 

        หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20  

        ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ 

        รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันโดย 

        อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง 

        ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

        บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั 

        ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 

        ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

      6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ 

        ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ 

        ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ 

        ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

      7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ 

        เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

      8.  ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

        ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือ 

        หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ 

        เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 

      9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

    2) วาระการด�ารงต�าแหน่ง ของกรรมการ

      ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการที่ 

      จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งใน 

      ปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดน้ัน 

      เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

      นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส่และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และเพ่ือให้กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการ 

      พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือ 

      ผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดหลักการจ�ากัดจ�านวนปี ในวาระการ 

      ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน

      นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

      1.  ตาย

      2.  ลาออก

      3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

      4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง  

        และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

      5.  ศาลมีค�าสั่งให้ออก

      การถ่วงดุลอ�านาจ

      บริษัทก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคน 

      เดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้แต่ละต�าแหน่งมีความชัดเจนในหน้าท่ีและสามารถแสดงความเห็นอย่าง 

      เป็นอิสระ อันท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ และความโปร่งใสของการด�าเนินงานภายในอย่างเหมาะสม
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รายงานประจ�าปี 2558

      ประธานกรรมการ

      ประธานกรรมการบรษิทัต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ประธานกรรมการบรษัิท 

      เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

      การประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผูค้วบคมุการประชมุและสนับสนนุให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการประชมุ ช่วยเหลอื แนะน�า สอด 

      ส่องดแูล รวมทัง้ให้เกดิความเป็นอสิระในการแสดงความคดิเหน็ ประธานกรรมการบรษิทัรบัผดิต่อคณะกรรมการบรษิทัในการ 

      บริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

      การสรรหากรรมการ

      การสรรหากรรมการนั้น บริษัทให้ความส�าคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการท�างานที่ดี และมี 

      ภาวะผูน้�า วสิยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มคีณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร สามารถอทุศิเวลาให้ได้อย่างเพยีง 

      พออันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้ค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค ์

      ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ 

      ผู้ถือหุ้น

      ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบคุคล 

      ที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

      ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราช 

      บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็น 

      กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบตัขิองกรรมการอิสระ ซึง่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

      ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงการ 

      พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานด้วย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 

      กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

      (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

      (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 

        คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

      (3) บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสูงสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ 

        เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ 

        พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 5.2  โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

    คณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่จากคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือ 

    ท�าหน้าทีพ่เิศษในการศกึษาและกลัน่กรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ปัจจบุนับรษิทัมคีณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

    และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการ 

    ทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

    5.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการ 

        อิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

        1.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท 

          ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้บริษัท 
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        2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

        3.  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ 

          อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ 

           การเงินได้

        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ 

        ทัง้หมดท�าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบภายในเป็น 

        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ส�าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น 

        ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่ง 

        ตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม 

        วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี 

        จ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที ่

        เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

    5.2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอย่างน้อย  

        4 ท่าน ประกอบด้วย 

        1.  กรรมการบริษัทจ�านวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 ท่าน 

        2.  ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 1 ท่าน 

        3.  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการบริษัท 

        ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

        (ปีปฏิทิน) นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เม่ือพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้  

        หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารแต่มิได้เป็นกรรมการ 

        บริษัทด้วย 

    5.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

        ไม่ต�า่กว่า 3 คน โดยมีสมาชกิทีเ่ป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

        ค่าตอบแทน และให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนขึน้เป็น 

        ประธานคนหนึ่ง

        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

        บริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

    5.2.4  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยคัดเลอืกจาก 

        กรรมการของบริษัท และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

        ที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ 
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        กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  

        โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

    5.2.5  คณะกรรมการบริหาร

        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ 

        บรษิทัทีส่ามารถบรหิารงานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของบรษิทั และสามารถก�าหนด 

        นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท 

        ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ 

    กรรมการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ (บทบาท หน้าที่  

    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ)

 5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

    บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

    1)  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุม 

      พิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมา 

      ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องม ี

      กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จ�านวนกรรมการทั้งหมด

    2)  มีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการ 

      ประชมุคณะกรรมการและจะต้องมีการก�าหนดวาระให้ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัมีหน้าทีด่แูลให้กรรมการได้รบัเอกสารการ 

      ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 5 วันท�าการ ส�าหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความ 

      เห็น และการออกเสียงลงคะแนน

    3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกคร้ัง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 

      สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่ 

      เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

    4)  ประธานกรรมการมีหน้าทีจ่ดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพือ่การอภปิราย และเพยีงพอส�าหรบั 

      คณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ส�าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ก่อนสรปุความ 

      เห็นที่ได้จากที่ประชุม

    5)  คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหา 

      ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึง 

      ผลการประชุมด้วย 

    6)  คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ 

      กรรมการเพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีดต่างๆ เพิม่เตมิในฐานะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และเพือ่มโีอกาสท�าความรูจ้กัผูบ้รหิาร 

      ระดับสูงส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

    7)  ในการพจิารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งทีพ่จิารณาจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและต้องไม่อยูใ่นท่ีประชมุ 

      ในวาระดังกล่าวๆ 
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    8)  การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก 

      คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 5.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล และการ 

    ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบบประเมนิผลจะมคีวามสอดคล้องกบัหลกั 

    การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลประเมินที่ 

    ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติ 

    หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

    และเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป  

    ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จ�านวน 6 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงาน 

    ประจ�าปี โดยแบ่งเป็น 

    1)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

    2)  แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 

    3)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

    4)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความเสี่ยง

    5)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    6)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความก�ากับดูแลกิจการที่ดี

    กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

    กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ในทกุสิน้ปีส่วนงานเลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิผลการ 

    ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจ�าปี ซึ่งภายหลังจากท่ีคณะกรรมการแต่ละคน 

    ประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานกลบัมายงัส่วนงานเลขานกุารบรษิทั และเลขานกุารชดุย่อย  

    เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะทุกรอบปี  

    เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดังนี้:-

 มากกว่าร้อยละ 90 ดีเยี่ยม 

 มากกว่าร้อยละ 80  ดีมาก 

 มากกว่าร้อยละ 70  ดี 

 มากกว่าร้อยละ 60  พอใช้ 

 ต�่ากว่า 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      การท�าหน้าที่กรรมการ 

        5      ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

        6      การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

      สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  

      เท่ากับร้อยละ 91.89 สรุปได้ว่า คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท   

      หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการ 

      ผู้จัดการใหญ่สามารถขอค�าแนะน�าจากกรรมการได้เมื่อจ�าเป็น และคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ 

      ฝ่ายจัดการ และหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวด 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

      หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการให้ความส�าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก�าหนดเกณฑ์ประเมินผลการ 

      ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

    2)  แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 8 หมวด คือ 

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ 

        2      การก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 

        3      การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

        4      การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

        5      การติดตามรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน 

        6      การประชุมคณะกรรมการ 

        7      กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

        8      การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

      สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 8 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ  

      91.37 หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวด 4 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หัวข้อที่ได้รับคะแนน 

      มากที่สุดคือ ในการพิจารณาตัดสินใจของกรรมการได้ค�านึงถึงการมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ที่อาจขัดกันแล้วทุกครั้ง เช่น  

      กรรมการทีมี่ส่วนได้เสยีไม่อยูใ่นทีป่ระชมุในระหว่างพจิารณาและลงมต ิเป็นต้น หมวดทีไ่ด้รบัคะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื หมวด  

      7 กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการสืบทอด 

      ต�าแหน่งในระดับจัดการของบริษัทมีความเหมาะสม

    3)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

        2      การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

        3      กฎบัตรและการประชุม
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      โดยในหมวดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ แบบประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ 

      1.  การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

      2.  การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน และมีระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

        ตรวจสอบภายใน 

      3.  การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

      4.  การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน 

      5.  การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

        ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

      6.  การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

      สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเท่ากับ 

      ร้อยละ 92.08 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิในการสอบทานการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง  

      ต้องด�าเนินการประสานงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการจัดระบบการควบคุม 

      ภายในให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงรายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงิน 

      ต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

    4)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ (ประเมินทั้งคณะ) ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแบบประเมิน 

      ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด คือ

       หมวดที่               หัวข้อ

        1      โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แต่ละคณะ)

        2      การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

        3      กฎบัตรและการประชุม

      สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

      •  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากับร้อยละ 91.94 จากผลการประเมนิ คณะกรรมการ 

        บรกิารความเสีย่งมีข้อเสนอแนะว่า ฝ่ายจดัการควรปรบัปรงุมาตรการและแผนปฏบิติังานเพือ่จดัการความเส่ียงให้สอดคล้อง 

        กับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

      •  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมคีะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก เท่ากบัร้อยละ 87.88 จากผลการประเมนิ 

        สรุปได้ว่า ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด�าเนินการทบทวนแนวทางการท�างานโดยการจัด 

        ท�าแผนพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ และผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับธุรกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

        ของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึการทบทวนแผนการสบืทอดงานของกรรมการผูจ้ดัการหรอืผู้บรหิารระดบัสงูเพือ่ให้การ 

        บริหารงานสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

      •  คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เท่ากบัร้อยละ 95.83 โดยคณะกรรมก�ากบัดแูลกจิการ 

        ทีด่ ีได้มกีารทบทวนนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ความส�าคญัและยดึมัน่ในการปฎบิตัติามหลกัการ 

        ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard  

        น�าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน136
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    การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัด 

    ท�าตามเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ ความคืบหน้าของแผน 

    กลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน และความพัฒนาตนเอง  โดยผลการประเมินดังกล่าวจะน�าไปพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน  

    โบนสัประจ�าปี หรือสวสัดกิารต่างๆ ของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และน�าไปสู่แผนการพัฒนาองค์กรและพัฒนากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

    ในปีถัดไป

 5.6  ค่าตอบแทน

    คณะกรรมการก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    1)  ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน 

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

    2)  ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

    3)  ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

    4)  ค่าตอบแทนที่ก�าหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ�าเป็นและ สถานการณ์ของบริษัท 

      มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

    นโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

    คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทัง้รูปแบบตัวเงิน และสวสัดกิาร 

    ต่างๆ ตามลักษณะของธุรกิจประเภทเดียวกัน สอดคล้องผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินในแต่ละปี เพื่อน�าเสนอให้ 

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

 5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

    คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่กรรมการผูเ้ก่ียวข้องในระบบ 

    การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เป็นต้น เพ่ือให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่าง 

    ต่อเนือ่ง และในกรณีทีมี่การเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

    ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ 

    กรรมการใหม่

    คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งบริหารระดับสูง อันได้แก่ ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีทุกสายงาน ด้วยการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ท่ีม ี

    ความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มี 

    ทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร รวมท้ังมคีวามเหมาะสมด้านวัยวฒุทิีพ่ร้อมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งบรหิารระดบั 

    สูง จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คนไว้ส�าหรับรองรับต�าแหน่งบริหารระดับสูงหนึ่งต�าแหน่ง หรือ เตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอก 

    ถ้าจ�าเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูค้ดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามพร้อมเพยีงคนเดยีว  

    ให้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งบริหารระดับสูงทันทีที่มีต�าแหน่งว่าง และน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานในความ 

    รับผิดชอบของต�าแหน่งดังกล่าวมีความต่อเนื่อง และสามารถน�าพาบริษัทฯ ไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนได้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

    ในปี 2558 บริษัทคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายฉัตรชัย บุนนาค โดยให้ฝ่าย 

    จัดการด�าเนินการปฐมนิเทศ แนะน�าธุรกิจบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

    ในการเปิดเผยข้อมูล ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ และในปีที่ผ่านมาบริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านหลัก 

    การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดส่งนายสันทัด ณัฎฐากุล ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคุมการผลิต เข้าสัมนาหลักสูตร  

    Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    แผนสืบทอดต�าแหน่ง

    บริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเม่ือต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานเจ้าหน้าที่ประจ�าสายงานหรือเทียบเท่า 

    ว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ โดยให้ค�านึงถึงงานในความรับผิดชอบของต�าแหน่ง 

    ดงักล่าวมคีวามต่อเนือ่งและสามารถน�าพาบรษิทัไปสูค่วามเตบิโตอย่างย่ังยืนได้  จงึก�าหนดให้ผู้บรหิารระดับใกล้เคยีงกนัหรอืระดบั 

    รองเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีการสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ัง ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดไว้ดังนี้ สรรหาบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ คือ  

    มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศสูงกว่าความคาดหวังขององค์กร มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ 

    วัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้มีความเหมาะสมด้านวยัวฒุท่ีิพร้อมจะด�ารงต�าแหน่งทีว่่างลง จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คนเพือ่รองรบัต�าแหน่ง 

    ที่ว่างลงหนึ่งต�าแหน่ง หรือเตรียมคุณสมบัติเพื่อสรรหาจากภายนอกถ้าจ�าเป็น โดยต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ 

    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูค้ดัเลอืกผู้ทีม่คีวามเหมาะสมเพยีงคนเดยีวเพือ่น�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

    ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ประจ�าสายงานหรือเทียบเท่า กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสม

 5.8  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

    คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มีระบบควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ความเสีย่งขององค์กรใน 

    ภาพรวม ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร  ความเสีย่งด้านโครงการ  

    และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัด 

    ให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ 

    และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับขั้นของอ�านาจ 

    อนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

    ลายลกัษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิติังานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบยีบ 

    ที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

5.9  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

   คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเพือ่ความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ 

   ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

   1.  ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

     หรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ 

     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช 

     บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

   2.  บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงินทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย 

     ขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่าน 

     มายงัเลขานกุารของบรษิทั ก่อนน�าส่งส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท�าและน�า 

     ส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

     หลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 
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รายงานประจ�าปี 2558

   3.  บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น 

     ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก 

     ทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน 

     และสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ 

     ด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ 

     บริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่าง 

     น้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคัญนัน้ต่อบุคคลอืน่

     บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ  

     ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท�าและความ 

     ร้ายแรงของความผิดนั้น 

 5.10  รายงานประจ�าปี

     คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน 

     ประจ�าปี การจดัท�ารายงานทางการเงนิเป็นการจดัท�าตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะ 

     สมและถอืปฏบิตัสิม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัในการจดัท�า รวมทัง้ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีง 

     พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพ 

     ของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

     นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท�าและเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณของผู้บริหารและ 

     พนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” และ ”การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” และไว้บนระบบ Intranet 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบโดยตรงในการจดัให้มแีละรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ด�าเนนิการ

ทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐาน

ความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน

ความเหมาะสมและความมีประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัให้มขีึน้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ครอบคลมุการควบคมุภายในด้านการบรหิาร (Management 

Control) การด�าเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้พจิารณาผลการตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบภายในและ

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นประกอบกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีขึ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความ

เห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถป้องกันทรัพย์สินของ

บริษัทจากการท่ีผู้บริหารและพนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีสาระส�าคัญและท่ีผ่านมาคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญจากผู้สอบบัญชีและส�านักตรวจสอบ

ภายในแต่อย่างใด

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน มีสาระส�าคัญดังนี้ คือ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

  1.1 บริษัทก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และ 

    มกีารก�าหนดตวัวดัผลการด�าเนนิการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และก�าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators:  

    KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 

  1.2 บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและม ี

    การก�าหนดอ�านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละล�าดับขั้น ท�าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม 

    สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ 

  1.3 บรษัิทก�าหนดจริยธรรมธรุกจิ จรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กรรมการและพนกังานยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิรวมทัง้การจดัอบรม 

    ให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให ้

    พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

  1.4 บริษัทก�าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) และ 

    ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการปรบัปรงุการจดัวางการควบคมุภายในให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและแนวทางปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในการเข้า 

    ร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปี 2559 มีแผนงานน�าไปปฏิบัติในกลุ่มบริษัทอนันดาทั้งหมด

  1.5 บริษัทก�าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนต�าแหน่ง  

    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี 

    ศักยภาพสอดคล้องกับความจ�าเป็นทางธุรกิจ และรองรับแผนการขยายงานในอนาคต
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  1.6 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึก 

    อบรม โดยบริษัทก�าหนดการส�ารวจความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละต�าแหน่งงาน และมีการจัดท�า 

    แผนการฝึกอบรมประจ�าปี พร้อมกับจัดท�ารายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรมตามแผน

  1.7 บริษัทก�าหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (succession plan) ที่ส�าคัญไว้ และจะด�าเนินการสรรหาผู้สืบทอด 

    ต�าแหน่ง ระหว่างปี 2559-2561

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  2.1 โครงสร้างขององค์กรปัจจบุนั มีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย กรรมการอสิระและกรรมการฝ่ายบรหิารท�าหน้าท่ี 

    ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่งและโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ 

    บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจพร้อมกับการก�ากับดูแล ติดตามและสอบทานการ 

    รายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีผู้บริหารสูงสุดประจ�าส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลหน่วยงาน 

    บริหารความเสี่ยงเพื่อด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง และปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการ 

    บริหาร พิจารณาโครงการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงก�าหนดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการ เพื่อให้เกิดความ 

    มั่นใจว่า ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

  2.2 บริษัทด�าเนินโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้เริ่มประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ใน 

    ปี 2558 เพื่อน�าไปปฏิบัติในปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต  

    และมาตรการที่บริษัทด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานอย่างน้อย 

    ปีละครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  3.1 บริษัทก�าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

    รวมถึงมีคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารการตลาด คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการจัด 

    ซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

  3.2 บริษัทก�าหนดให้มีนโยบาย คู่มืออ�านาจด�าเนินการ” (Table of Authority) ตามแต่ละล�าดับขั้น ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 

    เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเตบิโตของบรษิทั และเพือ่ตรวจสอบซึง่กนัและกนั รวมถงึการ 

    ควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร 

  3.3 บรษัิทก�าหนดมาตรการควบคมุให้มีความเหมาะสมกบัความเสีย่งและลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน 

    ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยบริษัทน�าโปรแกรมบริหารจัดการลูกค้า CRM-RE  

    (CRM and Real Estate Management System) มาใช้ปฏิบัติงานด้านการขายและการโอนและบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้ 

    เกิดการควบคุมภายในที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้ โปรแกรม SAP (Systems, Applications and Products in Data  

    Processing) มาใช้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงงานด้านบัญชีการเงิน และพัฒนาระบบ 

    งานการบริหารการก่อสร้างในโครงการ APS (Ananda Production System) และโครงการ TQPM (Total Quality Project  

    Management) 

  3.4 บริษัทจัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส�าคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผล 

    ข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามหลักการ Check & Balance  

  3.5 บริษัทก�าหนดให้มีการควบคุมภายในขององค์กรทั้งระดับบริษัท ฝ่ายงาน และกระบวนการ โดยจัดท�ากระบวนการ (Business  

    Process) เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยก�าหนดให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ทั้ง 

    แบบ Manual และ Automated เช่น การจัดท�าทะเบียนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การก�าหนดสิทธิ์การ 

    เข้าถึงระบบโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น
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  3.6 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการระหว่างกันและที่เก่ียวโยงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    และเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัมกีารรวบรวมข้อมลูผูถ้อืหุน้รายใหญ่ บคุคลทีเ่กีย่วข้องไว้ เพือ่ใช้ในการตดิตาม 

    และสอบทานรายการระหว่างกนัซึง่หน่วยงานบญัชรีบัผดิชอบในการท�ารายงานรายการระหว่างกนัและรายการเกีย่วโยง และรายงาน 

    ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

  3.7 บริษัทก�าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตาม 

    การปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

  บริษัทจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลส�าคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพร ่

  ข้อมูลให้กับพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

  4.1 บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet การจัด Town Hall ท�าให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ 

    เกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กร นโยบาย ระเบียบ ค�าสั่งของบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติงาน และท�าให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของ 

    โครงการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ�าวัน และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับ 

    เป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบประจ�าเดือน

  4.2 บรษิทัมรีะบบสารสนเทศจากโปรแกรม CRM-RE (CRM and Real Estate Management System) และ โปรแกรม SAP (Systems,  

    Applications and Products in Data Processing) มาใช้กับบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการ 

    ตัดสินใจผู้บริหาร 

  4.3 กรรมการผูจั้ดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร จัดประชมุ Business Weekly  Meeting ระหว่างผูบ้รหิารสายงาน เพือ่ตดิตาม 

    ความก้าวหน้าของงานและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ท�าให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

  4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารส�าคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

  4.5 บรษิทัก�าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานในการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ (whistle-blower hotline) โดย 

    บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทขอให้แจ้งไปยังประธานคณะ 

    กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทาง Intranet ที่ส่ง Email  

    ได้โดยตรงหรือทางโทรศัพท์

  4.6 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่ 

    จ�าเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง 

    หรือเพื่อการตรวจสอบ

  4.7 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจัดท�าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

    ที่รับรองทั่วไป 

  4.8 บรษิทัเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หรอืผูท้ีส่นใจสามารถรบัข้อมลู 

    ของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ และบริษัทมีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

    สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ananda.co.th หรือ Call Center 02-3162222 สายด่วนบริการ 

    ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง 
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  5.1 บริษัทก�าหนดเป้าหมายปี 2558 ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยก�าหนดตัว 

    วัดผลการด�าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวัดผลจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่ง 

    กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) จากการ 

    ประชุม Business Weekly Meeting 

  5.2 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2558 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

    ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ในการท�าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 

    งบการเงนิของบริษัทและสอบทานระบบการควบคมุภายในทางด้านบญัชแีละการเงนิ เพือ่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดยส�านักตรวจสอบภายใน 

    ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ โดยหัวหน้าส�านักงานได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบ 

    ทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2558 และปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามคู่มอืปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน โดยอ้างองิ 

    มาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน รวมถึงการ 

    รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาไม่พบว่า 

    มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

  5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2558 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�าขึ้นตามแนวทางของ คณะกรรมการก�ากับ 

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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รายการระหว่างกัน

1  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคั ญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี 

  เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  (1)  รายการระหว่างกันกับบริษัท

1  บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด
  เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา 
  น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา
  น.ส.มลลิกา เรืองกฤตยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 
  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 22.84 
   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลาย

 
2   นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
  เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

3  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
  เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
เกิดจากบริษัททดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของ

ลูกบ้านในโครงการที่ด�าเนินงาน
โดย บริษัท กรีนวัลเล่
พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

2,146,195.07

1,020,000.00 

115,100.00

2,146,195.07

765,000.00

601,800.00

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กิดขึน้ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชบั
ให้บริษทัระมดัระวงัในเร่ืองดงักล่าวไม่ให้มกีารด�าเนินการดงักล่าวอกี บริษทัด�าเนิน
การเรียกเก็บตามที่บริษัทได้จ่ายจริง และบริษัทได้ตั้งส�ารองไว้เต็มจ�านวนและมี
การยื่นค�าร้องขอรับช�าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว

ในปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด
จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าดังกล่าวเกิด
จากการเงินรับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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4  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มี 
  อ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 
  และ น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

รายได้ที่ไม่ได้เรียกช�าระ

เจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

8,083,060.88

-

2,800,969.18

-

-

153,318,592.03

-

17,289,000.00

288,150,000.00

30,865,339.73

-

4,479.02

-

329,000.00

52,312,210.09

161,640,336.30

5,518,996.77

12,577,389.04

288,150,000.00

13,576,339.73

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหนีด้งักล่าวเกดิจากบรษิทัได้ทดรอง
จ่ายค่าก่อสร้างแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ท่ีไม่ได้เรียกช�าระดังกล่าวเกิด
จากรายการค่าบริหารโครงการตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ้ืน่ดงักล่าวเกดิจากบรษิทัรบัเงนิ
รับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดเทน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจากเงนิรบัล่วงหน้า 
จากการบรหิารโครงการสทุธ ิจากการรับรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานทีท่�าเสรจ็    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบ้ียรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

5  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มี 
  อ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ 
  และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

-

161,075,929.20

81,918,503.15

781,322.50

14,382,000.00

280,500,000.00

18,079,150.65

5,135,160.85

14,096,532.28

55,049,708.36

114,232,583.50

3,697,150.68

229,500,000.00

3,697,150.68

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจากเงนิรบั
ล่วงหน้าจากการบรหิารโครงการสุทธ ิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท�าเสร็จ    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบ้ียรับดงักล่าวเกดิจากเงินให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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รายงานประจ�าปี 2558

6  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการผู้มี 
  อ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ
  และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

-

51,613,633.27

-

-

13,770,000.00

229,500,000.00

15,241,315.07

94,743,071.41

4,314,877.82

48,473,727.53

66,699,150.00

31,608,644.86

2,114,432.40

229,500,000.00

1,471,315.07

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้รบัดงักล่าวเกิดจากเงินให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดังกล่าวเกดิจากเงนิรบั
ล่วงหน้าจากการบรหิารโครงการสุทธ ิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท�าเสร็จ    

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

7  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ 
  และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการ
บริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

1,586,568.48

129,659,726.81

99,579,314.89

24,286,602.74

12,005,260.27

204,000,000.00

12,005,260.27

192,842,621.71

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้รบัดงักล่าวเกดิจากเงินให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจากเงนิรบั
ล่วงหน้าจากการบรหิารโครงการสุทธ ิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท�าเสร็จ    

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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รายงานประจ�าปี 2558

8  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ 
  และน.ส.พัชราวลัย  เรืองกฤตยา

 

14,301,227.39

21,315.02

2,201,770.25
  

826,200.00

84,585,280.55

19,560,674.71

14,222,420.40

3,025,000.14

102,000,000.00

2,364,164.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหนีด้งักล่าวเกดิจากบรษิทัได้ทดรอง
จ่ายค่าก่อสร้างแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ท่ีไม่ได้เรียกช�าระดังกล่าวเกิด
จากรายการค่าบริหารโครงการตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ้ืน่ดงักล่าวเกดิจากบรษิทัรบัเงนิ
รับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดเทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้รบัดงักล่าวเกิดจากเงินให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

รายได้ที่ไม่ได้เรียกช�าระ

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการ
บริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

9  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ 
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ 
  และน.ส.พัชราวลัย  เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

2,838,537.95

31,284.86

490,826.49
  

82,591,076.23

23,772,235.94

25,832,771.40

1,006,314.79

12,750,000.00

194,917.80

21,771,920.51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหนีด้งักล่าวเกดิจากบรษิทัได้ทดรอง
จ่ายค่าก่อสร้างแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ้ืน่ดงักล่าวเกดิจากบรษิทัรบัเงนิ
รับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดเทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบ้ียรับดงักล่าวเกดิจากเงนิให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจากเงนิรบั
ล่วงหน้าจากการบรหิารโครงการสุทธ ิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท�าเสร็จ   

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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รายงานประจ�าปี 2558

10 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ
  และน.ส.พัชราวลัย  เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการ
บริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

43,556,153.22

253,262.96

4,697,101.79
  

65,873,610.07

40,706,685.25

8,871,452.34

2,142,000.00

178,500,000.00

2,142,000.00

39,696,651.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการ และค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหนีด้งักล่าวเกดิจากบรษิทัได้ทดรอง
จ่ายค่าก่อสร้างแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ้ืน่ดงักล่าวเกดิจากบรษิทัรบัเงนิ
รับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดเทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบ้ียรับดงักล่าวเกดิจากเงนิให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจากเงนิรบัล่วงหน้า
จากการบริหารโครงการ สทุธ ิจากการรับรู้รายได้ตามอตัราความก้าวหน้าของงานทีท่�าเสร็จ    

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

11 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ
  และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

4,355,891.53

117,410.32

1,817,600.00

31,890,501.10

9,201,489.86

11,835,616.82

544,931.50

25,500,000.00

544,931.50
  

7,638,119.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าลกูหน้ีดงักล่าวเกิดจากรายการค่าบรหิาร
โครงการและค่านายหน้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าลกูหนีด้งักล่าวเกดิจากบรษิทัได้ทดรอง
จ่ายค่าก่อสร้างแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ้ืน่ดงักล่าวเกดิจากบรษิทัรบัเงนิ
รับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกิดจากค่านายหน้าตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้รบัดงักล่าวเกิดจากเงินให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดังกล่าวเกดิจากเงนิรบั
ล่วงหน้าจากการบรหิารโครงการ สทุธ ิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท�าเสร็จ    

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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รายงานประจ�าปี 2558

12 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ 
  และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

 

เจ้าหนี้อื่น

รายได้จากการบริหารโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าบริหารโครงการ

20,000.00

14,540,333.81

22,686,485.05

584,753.43

38,250,000.00

584,753.42

8,944,666.19

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเจ้าหนีอ้ืน่ดงักล่าวเกดิจากบรษิทัรบัเงนิ
รับล่วงหน้าจากการขายอาคารชุดเทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการบริหาร
โครงการตามอัตราความก้าวหน้าของงานที่ท�าเสร็จ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
การจัดหาที่ดินโครงการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้รบัดงักล่าวเกดิจากเงินให้กูย้มื
เป็นอัตราที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าดอกเบีย้ค้างรบัดงักล่าวเกดิจากเงนิให้
กู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่าเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเกดิจากเงนิรบั
ล่วงหน้าจากการบรหิารโครงการ สทุธ ิจากการรบัรูร้ายได้ตามอตัราความก้าวหน้า
ของงานที่ท�าเสร็จ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  (2)  รายการระหว่างกันกับบริษัท ดิเอเจ้นท์ พรอพเพอร์ตี้ (เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

  (3)  รายการระหว่างกันกับบริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

1   คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
     เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

2  คุณชานนท์ เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

3  คุณมลลิกา  เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

4  คุณพัชราวลัย เรืองกฤตยา 
     เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

5  คุณเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ 
    เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ

65,420.56

-

-

-

-

-

443,925.23

56,635.51

573,876.63

85,794.39

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
ค่านายหน้า ที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
ค่านายหน้า ที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
ค่านายหน้า ที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
ค่านายหน้า ที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการ
ค่านายหน้า ที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58

1  บริษัท ทอสกานา พิอาซา จ�ากัด
  เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
  ซึ่งเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท

 

ลูกหนี้การค้า

รายได้ที่ไม่ได้เรียกช�าระ

เงินมัดจ�ารับล่วงหน้า

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้าง

17,606,378.03

4,638,082.88

9,141,630.71

281,095.45

28,175.046.73

-

-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วรายการก่อสร้างอาคารให้บรษิทั ทอสกานา 
พิอาซา จ�ากัด เป็นรายการค้าปกติ โดยใช้หลักพิจารณา คือ 1) ราคาให้บริการ
ก่อสร้างกับบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกัน เป็นไปตามนโยบายทีบ่รษัิทได้ก�าหนดไว้ 2) เปรียบ
เทยีบราคาการให้บรกิารก่อสร้างกบับรษิทัอืน่ (บรษิทัมหาชน) บรษิทั เฮลกิซ์ จ�ากดั 
ก�าหนดอัตราก�าไรขั้นต้นจากต้นทุนการก่อสร้างใกล้เคียง (สูงกว่า) กับบริษัทอื่น 
(บริษัทมหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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  (4)  รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

1  นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

2  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด
  เป็นกิจการร่วมค้า ถือหุ้นโดยบริษัท 51% และมีกรรมการ
  ผู้มีอ�านาจลงนามร่วมกัน คือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และน.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา

รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

ขายที่ดินโครงการและต้นทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-

-

96,957,254.00

1,291,975,705.61

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วว่ารายได้ดงักล่าวเกดิจากการขายอาคาร
ชุดที่เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ารายได้จากการขายที่ดินดังกล่าวเป็น 
ไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58

  (5)  รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

1  บริษัท พีระ เซอร์กิต  จ�ากัด 
  เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่และ
  กรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

ค่าเช่าที่ดิน

4,676,857.22

3,326,209.07

4,127,307.30

3,326,209.07

รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2550 โดยบริษัทก�าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้
จดัท�าในการพิจารณาการลงทนุในปี 2550 อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวเป็นการ
ท�าสญัญาระยะยาวซึง่มผีลผกูพนักับบรษิทัต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้
ก�าชบัให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ทบทวน
สญัญาเช่าเป็นระยะ ซ่ึงในเดอืนมิถุนายน 2555 บริษทัได้แก้ไขสญัญาเพ่ือให้บริษัท
มทีางเลอืกทีจ่ะสามารถยกเลกิสญัญาดงักล่าวก่อนครบอายสุญัญาได้หากผลประกอบ
การไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้ฝ่าย
จัดการใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคตต้องมีการน�า
เสนอแผนธุรกิจ และการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจากบุคคลที่ 3 
และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอีกครั้งในปี 2555 
ปัจจุบันรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่มี
การเปลีย่นแปลงมูลค่าของรายการ (ค่าเช่า) ซึง่สญัญาเช่าจะครบก�าหนดอายสุญัญา
ในปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  (6)  รายการระหว่างกันกับบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบุคคลดังต่อไปนี้

1  บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด 
  เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นใหญ่และ
  กรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัท

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย

ค่าเช่าที่ดิน

2,602,440.52

1,262,460.52

2,057,980.00

1,262,460.52

รายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในปี 2548 โดยบริษัทก�าหนดค่าเช่าตามแผนธุรกิจที่ได้
จดัท�าในการพิจารณาการลงทนุในปี 2548 อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวเป็นการ
ท�าสญัญาระยะยาวซึง่มผีลผกูพนักับบรษิทัต่อไปในอนาคต กรรมการตรวจสอบได้
ก�าชบัให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ทบทวน
สญัญาเช่าเป็นระยะ ซึง่ในเดอืนมิถุนายน 2555 บริษทัได้แก้ไขสญัญาเพ่ือให้บริษทั
มีทางเลือกที่จะสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุสัญญาได้หาก 
ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ก�าชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับรายการลักษณะนี้ และในอนาคต
ต้องมกีารน�าเสนอแผนธรุกิจ และการประเมนิความเหมาะสมของราคาค่าเช่าจาก
บุคคลที่ 3 และผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอีกครั้ง
ในปี 2555 ปัจจุบันรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการ (ค่าเช่า) ซึ่งสัญญาเช่าจะครบ
ก�าหนดอายุสัญญาในปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 57ณ 31 ธ.ค. 58
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2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น  

  โดยได้พิจารณารายการดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ท้ังนีใ้นการประชมุคณะกรรมการบรษิทั หาก 

  เหน็ว่ามเีร่ืองใดทีก่รรมการท่านใดเข้าข่ายทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้จะไม่อยู่ร่วมพจิารณาในทีป่ระชุมและ 

  งดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ  นอกจากนั้นบริษัทยังได้ก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบัติดังนี้ :-

  1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

    กรณีทีมี่รายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยี คณะกรรมการตรวจสอบ 

    จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ โดยข้อก�าหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ 

    ราคาตลาด และราคาทีใ่ช้ส�าหรบัรายการดงักล่าวต้องประเมนิได้และเปรยีบเทยีบได้กบัราคาตลาด ในกรณทีีไ่ม่มรีาคาเปรยีบเทียบ  

    ราคาส�าหรับการท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องเป็นราคาทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

    หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

    เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจ 

    สอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน 

    การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ 

    ทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

  2. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

    ในกรณีทีมี่การเข้าท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษัิทจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบังคบั  

    ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวม 

    ทั้งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง 

    ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท 

    นอกจากนี้ หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 

    รายการดงักล่าว ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึ้น บริษทัจะจดั 

    ให้มบีคุคลทีมี่ความรู้ ความช�านาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สินทีม่คีวามเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่าง 

    กนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ จะถกูน�าไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะ 

    กรรมการ หรือผู้ถอืหุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าการเข้าท�ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ 

    ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่ได้ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

    ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะไม่เข้าท�ารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท 

    หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปใน 

    สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี 

    ความเกี่ยวข้อง

    คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการทบทวนรายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้อง และรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นประจ�าทกุไตรมาส

157



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1 . การวิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

  ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

  ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ (Presale)

  ส�าหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 19,611 ล้านบาท โดยเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์  

  จ�านวน 514 หน่วย คิดเป็นยอดขาย 2,551 ล้านบาท และเป็นโครงการคอนโดมิเนียม จ�านวน 4,246 หน่วย คิดเป็นยอดขาย 17,060  

  ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทมียอดขายคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน (ข้อมูลจาก 

  บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน))  

  การเปิดโครงการใหม่ในปี 2558

  ส�าหรับปี 2558 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้เปิดโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 11 โครงการคิดเป็นมูลค่าโครงการ 34,828 ล้านบาท  

  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 โครงการอาร์เด้น พระราม 3 ทาวน์เฮ้าส์ 1,067 353 33 

 โครงการอาร์เด้น พัฒนาการ ทาวน์เฮ้าส์ 1,306 539 41 

 โครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71 ทาวน์เฮ้าส์ 548 122 22 

 แอชตัน สีลม คอนโดมิเนียม 6,006 5,685 95 

 แอชตัน จุฬา-สีลม คอนโดมิเนียม 8,680 2,473 28 

 แอชตัน เรสซิเดนซ์ 41 คอนโดมิเนียม 1,892 1,086 57 

 ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี คอนโดมิเนียม 2,989 1,310 44 

 ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ คอนโดมิเนียม 2,520 596 24 
 
 ไอดีโอ โอทู คอนโดมิเนียม 5,056 1,426 28 

 ไอดีโอ สุขุมวิท 115 คอนโดมิเนียม 2,734 1,254 46 

 ยูนิโอ คอนโดมิเนียม 2,030 935 46 

  รวม 34,828 15,779 45

โครงการ ประเภท

ณ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) ยอดขาย

(ล้านบาท)
ยอดขายต่อมูลค่า
โครงการ (ร้อยละ)
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รายงานประจ�าปี 2558

โครงการ 9 3 6 200 

รายได้จากการบริหารโครงการ 961.2 100.0 522.1 100.0 439.1 84.1
และค่านายหน้า (ล้านบาท)       

หัก ต้นทุนจากการบริหารโครงการ 450.4 46.8 206.9 39.6 243.5 117.7
และต้นทุนค่านายหน้า(ล้านบาท)       
 
ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 510.8 53.2 315.2 60.4 195.6 62.1

ยอดรับรู้รายได้ (ยูนิต) 3,437 3,208 229 7.1 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 9,598.1 100.0 9,678.0 100.0 (79.9) (0.8) 

หัก ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 6,002.2 62.5 6,117.9 63.2 (115.7) (1.8) 

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 3,596.5 37.5 3,560.1 36.8 35.8 1.0

 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการรับจ้างบริหารโครงการ
และค่านายหน้าของกิจการร่วมค้า

   ส�าหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 11,025.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 445.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อ 

   เทยีบกบัรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจัยหลกัคอืการเพิม่ขึน้ของรายได้จากบรหิารโครงการและค่านายหน้าเท่ากบั 439.1 ล้านบาท  

   โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.1 ของรายได้รวม

   ในปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารรบัรูห้้องชดุและบ้านเดีย่วจ�านวน 3,437 หน่วย เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ�านวน 229 หน่วย  

   จากปี 2557 โดยในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 9,598.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 หรือ 

   เท่ากับ 79.9 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้ของห้องชุดในปี 2558 เป็นห้องชุดที่มีราคาขายเฉลี่ยต�่ากว่าห้องชุดในปี 2557 เท่ากับ 

   ร้อยละ 14 

   ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้ค่านายหน้าของกิจการร่วมค้าจ�านวน 961.2 ล้านบาท  

   เพิ่มขึ้นเท่ากับ 439.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับจ้างบริหารโครงการของกิจการร่วมค้าจ�านวน เพิ่มขึ้นจ�านวน 6 โครงการจาก 

   ปี 2557 โดยรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้ค่านายหน้าของกิจการร่วมค้าคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 

   ปี 2557 ที่มีสัดส่วนรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้ค่านายหน้าของกิจการร่วมค้าต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 4.9 

   ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้ค่านายหน้าของกิจการร่วมค้า จ�านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ

   ต้นทุนขาย

   ในปี 2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 6,581.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.3 ล้านบาทจากปี 2557 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง 

   เดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,002.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.5  

   ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต�่ากว่าต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 63.2 ของรายได้จากการ 

   ขายอสงัหาริมทรัพย์ เนือ่งจากบริษัทมีการบริหารจดัการต้นทนุขายอสงัหารมิทรพัย์มปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยเฉพาะการบรหิารต้นทนุ 

   ขายของโครงการ ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์

   รายได้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 2,165.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของ 

   รายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 103.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ  

   1,150.8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,015.0 ล้านบาท 

   ค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 1,150.8 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 790.3 ล้านบาท และภาษีธุรกิจ 

   เฉพาะและมีค่าธรรมเนียมในการโอน 360.5 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 171.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ 

   ร้อยละ 27.7 โดยมีสาเหตุหลักคือ บริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2558 จ�านวน 11 โครงการ เพิ่มขึ้น 7 โครงการ จากปี 2557 

   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2558 เท่ากับ 360.5 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ  

   32.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการที่ค่าธรรมเนียมการโอนลดลงจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  

   2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และส่วนหนึ่งลดลงตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 1,015.0 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 35.8 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.4 จากปี  

   2557 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

   ต้นทุนทางการเงิน

   ส�าหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2558 เท่ากับ 253.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 26.3 ล้านบาทจาก 

   ปีก่อน ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อลดภาระต้นทุนทาง 

   การเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ปัจจุบันบริษัทมียอดหุ้นกู้ทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้

   ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการบริหารโครงการและต้นทุนค่านายหน้าเท่ากับ 450.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  

   46.8 ของรายได้จากการการบริหารโครงการและค่านายหน้าของกิจการร่วมค้า ซึ่งสูงกว่าต้นทุนขายจากการบริหารโครงการและ 

   ต้นทุนค่านายหน้าในปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 39.6 ของรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้ค่านายหน้า เนื่องจากโครงการที่ 

   เปิดตัวในปี 2557 ซึ่งได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี มีอัตราการขายสูงมากกว่าร้อยละ 90 ใน 

   วันเปิดตัวโครงการ จึงใช้งบการตลาดค่อนข้างต�่ากว่าโครงการที่เปิดขายในปี 2558

   ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย       

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 790.3 36.5 618.9 30.0 171.4 27.7 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน 360.5 16.6 393.0 19.1 (32.5) (8.3) 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,150.8 53.1 1,011.9 49.1 138.9 13.7 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,015.0 46.9 1,047.6 50.9 (35.8) (3.4) 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,165.8 100.0 2,059.5 100.0 103.1 5.0

 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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 ครั้งที่ วันที่ออก จ�านวน  อัตราดอกเบี้ยต่อปี ก�าหนดไถ่ถอน
   (ล้านบาท)   

 1/2557 12 พฤษภาคม 2557 4,000 5.4% ตลอดอายุหุ้นกู้ 12 พฤษภาคม 2560 

 2/2557 9 ตุลาคม 2557 2,395 5.0% ตลอดอายุหุ้นกู้ 9 ตุลาคม 2559 

 1/2558 14 พฤษภาคม 2558 2,000 4.8% ตลอดอายุหุ้นกู้ 14 พฤษภาคม 2561 

   นอกจากนี้ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อบริษัทใช้สิทธิ 

   ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอน 

   หุ้นกู้ก่อนก�าหนดและมีสิทธิเลื่อนช�าระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไข (หุ้นกู้) จ�านวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 9 ในช่วง  

   5 ปีแรก และส�าหรับการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปโดยมีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยบริษัทจะ 

   น�าเงินดังกล่าวเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด  

   (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมลงทุนในปี 2558 เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทในอนาคต

   ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.4 ต่อ 1 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สิน 

   ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.0 ต่อ 1 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ 

   ดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น ( Net Cash Interest Bearing Debt to Equity Ratio) สิ้นงวด 

   เท่ากับ 0.7 ต่อ 1 เท่า

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนมาจากการร่วมค้า สืบเนื่องจากต้ังแต่ปี 2556  

   บริษัทได้เข้าร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEA Investment Five Pte. Ltd. (“SEAI5”) ซึ่ง 

   เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ 

   แห่งหนึง่ในญีปุ่น่ เพือ่พฒันาโครงการคอนโดมเินยีมร่วมกนั โดยบรษิทัจะถอืหุน้ในบริษทัทีพ่ฒันาโครงการข้างต้นในสดัส่วนไม่ต�า่กว่า 

   ร้อยละ 51 โดยโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEAI5 ส�าหรับในปี 2557 บริษัทได้เข้า 

   ร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี และโครงการแอชตัน จุฬา-สีลม  

   ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการคิว ชิดลม-เพชรบุรี 2) โครงการไอดีโอ โอทู 3)โครงการ 

   ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 4)โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ และ 5) โครงการแอชตัน สีลม เนื่องจาก 

   โครงการที่บริษัทลงทุนร่วมกับ SEAI5 จะเริ่มมีการรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

   ไม่สามารถรับรู้รายได้ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุน 

   จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีจ�านวน 476.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 183.8 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 340.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของรายได้รวม เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายภาษี 

   เงินได้ของปีก่อนจ�านวน 46.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

   ก�าไรสุทธิ

   บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 1,206.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 

   ก่อนเท่ากับ 94.5 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายบ้านและห้องชุด และการเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่ง 

   ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   งบแสดงฐานะทางการเงิน

   สินทรัพย์

   ณ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 20,470.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 3,382.2 ล้านบาท ที่มีสินทรัพย์ 

   รวมเท่ากับ 17,088.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 ทั้งนี้ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญมีดังนี้

   • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    บรษิทัมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์เมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้กับลกูค้า ส�าหรับเงนิจอง เงนิมัดจ�า และเงนิท�าสญัญา  

    จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีลูกหนี้การค้าจากรายได้จากการ 

    ขายอสงัหารมิทรัพย์ ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทจงึเป็นรายการรอเรยีกเกบ็จากรายได้จากการบรหิารโครงการของบรษิทั ซึง่เป็นรายการ 

    กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

    ในปี 2558 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 121.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ  

    94.3 ล้านบาท โดยส่วนประกอบหลัก คือรายการลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมาจากค่าบริหารโครงการและค่านายหน้า 

    ค้างรับของ 6 โครงการของกิจการร่วมค้า จ�านวน 92.3 ล้านบาท นอกจากนี้มีลูกหนี้การค้ากิจการไม่เกี่ยวข้องกันและลูกหนี้อื่น  

    จ�านวน 29.6 ล้านบาท 

   • ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    ต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่กดิขึน้ก่อนการโอนกรรมสทิธิจ์ะถกูบนัทกึอยูใ่นรายการต้นทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในงบ 

    แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมี 

    การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ในปี 2558 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 12,059.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 ของ 

    สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 2,100.1 ล้านบาทที่มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 

    เท่ากับ 9,959.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 

 

   • เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    ตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทรับ 

    เหมาก่อสร้างจะมีการเก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่บริษัทและบริษัทย่อยจะหักเงินดังกล่าวออกจากเงิน 

    ค่าจ้างที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแต่ละงวด เพื่อชดเชยกับเงินจ่ายล่วงหน้าที่รับไปจนกว่าจะครบถ้วน พร้อมทั้งหักเงินค่า 

    ประกันผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้อีกส่วนหนึ่ง และจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างเมื่อหมดระยะ 

    เวลาประกันผลงาน ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจ�านวน 228.6 ล้านบาท ลดลง 69.6  

    ล้านบาท จากปี 2557 ที่มียอดรายการเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 298.2 ล้านบาท

   • เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
    ในปี 2558 บริษัทมีการมัดจ�าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสิ้นจ�านวน 5 แปลง คิดเป็นมูลค่า 637.5 ล้านบาท ลดจากปี 2557 จ�านวน  

    653.1 ล้านบาท ที่มีการมัดจ�าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งสิ้นจ�านวน 11 แปลง คิดเป็นมูลค่า 1,290.6 ล้านบาท โดยที่ดินบางส่วน 

    จะเริ่มมีการพัฒนาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็นต้นไป

   • เงินลงทุนในการร่วมค้า
    ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEA Investment Five Pte.  

    Ltd. (“SEAI5”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา 

    อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญ่ีปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทที่พัฒนาโครงการ 

    ข้างต้นในสัดส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 51 โดยโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นโครงการแรกที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEAI5  

    ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้เขาร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก และโครงการไอดีโอ คิว สยาม- 

    ราชเทวี และในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มอีก 6 โครงการ 
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รายงานประจ�าปี 2558

    ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินทุนในการร่วมค้ารวม 9 โครงการ ดังต่อไปนี้

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ�ากัด ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน 219.6 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี 174.6 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด แอชตัน อโศก 249.2 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด แอชตัน จุฬา-สีลม 386.4 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด ไอดีโอ คิว ชิดลม-เพชรบุรี 143.6 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด ไอดีโอ โอทู 248.6 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด แอชตัน สีลม 252.2 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ 153.1 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด ไอดีโอ  ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ 198.4 

  รวม  2,025.7

 บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
   (ล้านบาท)

   • เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 1,122.2 ล้านบาท เพิ่ม 

    ขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 356.3 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับท้ังหมดเป็นของกลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า 

    ซึ่งเป็นไปตามสัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าต้องให้การสนับสนุนการเงินเพื่อพัฒนาโครงการโดยเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลัก 

    ประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  จ�ากัด 319.0 301.7 31 กรกฎาคม 2559 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 244.7 231.0 31 มีนาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 298.6 233.2 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด 216.0 - 31 กรกฎาคม 2561 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด 104.4 - 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด 12.9 - 30 กันยายน 2561 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด 180.6 - 30 พฤศจิกายน 2561 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด 26.0 - 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด 38.8 - 31 พฤษภาคม 2561 

หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ของ (319.0) -

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด    

 รวม 1,122.2 765.9 

บริษัท

ยอดเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ 
(ล้านบาท) วันครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ย
ณ  31 ธ.ค. 58 ณ  31 ธ.ค. 57

   • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” 

    ในส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ช่าของร้านค้าในโครงการคอนโดมเินยีมมาเป็นรายการ “อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ” เนือ่งจากพืน้ทีด่งักล่าว 

    มิได้เป็นพื้นที่ที่มีไว้เพื่อขาย แต่เป็นพื้นที่ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีไว้เพื่อปล่อยเช่าแก่ร้านค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและ 

    บริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 260.7 ล้านบาท 

   • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 516.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จาก 

    ปี 2557 ที่มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 490.7 ล้านบาท 

   • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    ณ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 154.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.8 ล้านบาทจากปี 2557 ที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัว 

    ตนสุทธิเท่ากับ 101.8 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง เพิ่ม 

    ขึ้นเนื่องจากบริษัทได้เริ่มติดตั้งระบบบัญชี SAP ในปี 2557 และทยอยติดตั้งสมบูรณ์ในปี 2558

   หนี้สิน

   ณ 31 ธนัวาคม  2558 หนีส้นิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 11,743.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 เท่ากับ 1,568.2 ล้านบาท 

   ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 10,175.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญมีดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2558

   • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    ในปี 2558 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 1,067.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน  

    3.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการด�าเนินธุรกิจปกติ

   • ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และหุ้นกู้
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีสุทธิจ�านวน 2,390.6 ล้านบาท ซึ่งจะครบก�าหนด 

    ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 และมีหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิเท่ากับ 5,985.7 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

    และหุ้นกู้ระยะยาวรวมทั้งสิ้น 8,376.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 2,006.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

    ร้อยละ 31.5 โดยเป็นหุ้นกู้ที่บริษัทออกเพิ่มในไตรมาส 2 ปี 2558 จ�านวน 2,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้นั้น เพื่อ 

    ใช้ในการพัฒนาโครงการ ลดต้นทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

    ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.4 ต่อ 1.0 เท่า มีอัตราส่วนหนี้ 

    สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.0 ต่อ 1.0 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สิน 

    ที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Net Cash Interest Bearing Debt to Equity Ratio)  

    สิ้นงวดเท่ากับ 0.7 ต่อ 1.0 เท่า

   • เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญา จะถูกบันทึกเป็นเงิน 

    รับล่วงหน้าจากลูกค้า และจะถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ทั้งนี้ เงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญาคิดเป็น 

    ประมาณร้อยละ 10 ถึง 25 ของราคาขายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดยณ 31 ธันวาคม 2558 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

    เท่ากับ 694.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 53.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.1 เป็นไปตามการรับรู้รายได้ของธุรกิจ 

    อสังหาริมทรัพย์

   • เงินกู้ยืมระยะยาว
    ณ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 298.8 ล้านบาท ลดลง 51.4 ล้าน 

    บาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 350.2 ล้านบาท เนื่องจาก 

    บริษัทได้คืนเงินกู้ตามโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2558 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ณ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8,727.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.5 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  

   โดยส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2557 จากผลก�าไรของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยสามารถโอนห้อง 

   ชดุและบ้านเดีย่วได้อย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ระหว่างปี 2558 บรษิทัมกีารออกหุน้กูด้้อยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเมือ่เลกิบรษิทั หรอื 

   เมื่อบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ จ�านวน 1,000  

   ล้านบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 15.4

   งบกระแสเงินสด

   • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน
    ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�าเนินงานเท่ากับ 1,151.6 ล้านบาท โดยการใช้เงินกิจการด�าเนิน 

    งานส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจ�านวน 31 โครงการ

   • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
    ส�าหรับปี 2558 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 2,197.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเข้าร่วม 

    ลงทุนกิจการร่วมค้าจ�านวน 1,733.7 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าจ�านวน 612.0 ล้านบาท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   • กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,141.8 ล้านบาท โดยมีรายการหลักมาจากการออก 

    หุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ดังต่อไปนี้

 ครั้งที่ ประเภทหุ้นกู้ วันที่ออก จ�านวน  อัตราดอกเบี้ยต่อปี ก�าหนดไถ่ถอน
    (ล้านบาท)   

 1/2558 หุ้นกู้ 14 พ.ค. 58 2,000 4.8% ตลอดอายุหุ้นกู้ 14 พ.ค. 61 

 1/2558 หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 19 ส.ค. 58 1,000 9.0% ใน 5 ปีแรก เมื่อเลิกบริษัท*

    * หรือเมื่อบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้

    ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2,573.4 เพิ่มขึ้น 96.1 ล้านบาทจากงวด 

    สิ้นปี 2557 

   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

   บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติ 

   หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ 

   พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

   จะน�าเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ 

   ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

   • ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  1,750,000 1,750,000 122,727 100,109 

 บริษัทย่อย  3,235,000 3,505,000 193,641 160,496 
 
 รวม  4,985,000 5,255,000 316,368 260,605 

บริษัท ส�านักงาน
อีวาย จ�ากัด

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท

ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

2. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

  ตามที่บริษัทได้ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขบวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การส่งมอบห้องขุด 

  และการโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
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  นโยบายบัญชี 

  ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ เนื่องจากบริษัทน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง  

  ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ 

  เปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ กล่าวคอื มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดให้กจิการระบผุลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า 

  สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการ 

  ตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

  บรษิทัและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชดัีงกล่าวในปี 2556 โดยปรบัย้อนหลงังบการเงนิของปีก่อนทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบ 

  เทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด

  ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง

  ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกและวกิฤตทิางการเมอืงของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค อาจ 

  จะท�าให้ผูบ้รโิภคมกี�าลงัซือ้ลดลง หรอือาจตดัสนิใจชะลอการซือ้ออกไป ซึง่ท�าให้บรษิทัอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการเป็น 

  ระยะเวลาที่นานขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้

  ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยกู้ของสินเชื่อเผื่อที่อยู่อาศัย

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานภาวะหนี้ครัวเรือนไทยล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 ที่รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงปรับ 

  เพิ่มขึ้น โดยแตะที่ระดับ 10.84 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 116,000 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า หากพิจารณาในมิติสัดส่วนต่อจีดีพีแล้ว 

  พบว่า หนี้ครัวเรือนไทยต่อจีดีพี ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 อยู่ที่ระดับร้อยละ 81.1 ต่อจีดีพี เทียบกับระดับ ร้อยละ 80.7 ต่อจีดีพี ใน 

  ไตรมาส 2 ปี 2558 และร้อยละ 79.8 ต่อจีดีพีในสิ้นปี 2557 โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นผล 

  จากการขยายสนิเชือ่ของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ น�าโดยสนิเช่ือเพือ่ทีอ่ยูอ่าศัยเป็นหลกั รองลงมาคอืกลุม่สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ซึง่กลบั 

  มาเร่งปล่อยสินเชื่อมากขึ้นหลังมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายจากภาครัฐ ส่วนแนวโน้มหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558  

  คาดว่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อ โดยแตะระดับร้อยละ 82 ต่อจีดีพี (บนสมมติฐานจีดีพีขยายตัวร้อยละ 2.8) หรือโตร้อยละ 5.4 เทียบ 

  กับสิ้นปี 2557 โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อที่อยู่อาศัยของครัวเรือนตามมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ท�าให้สินเชื่อที่ 

  อยู่อาศัยเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากนั้น สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค เช่น  

  สนิเชือ่บตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบคุคล ตลอดจนสนิเชือ่อเนกประสงค์ น่าจะมทีศิทางเร่งตวัขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าจากการ 

  เข้าสู่ฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยในช่วงท้ายปีด้วยเช่นกัน

  โดยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปี 2559 คาดว่ามีโอกาสขยับขึ้นแตะระดับร้อยละ 83 - 84 ต่อจีดีพี (บนสมมติฐานจีดีพีขยายตัว 

  ร้อยละ 3) หรือเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 5 - 6 จากปี 2558 

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

  เชือ่ของสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะมคีวามระมดัระวงั ท�าให้การขอสินเชือ่ใหม่อยูใ่นระดบัทีจ่�ากดั ขณะทีส่ถาบนัการเงนิคงมุง่ไปทีก่ลุม่ 

  ลูกค้าระดับกลางบนมากขึ้น เนื่องจากยังมีความสามารถในการก่อหนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ 

  ส�าหรับบริษัทนั้นมียอดการรับรู้รายได้จากลูกค้า 2 ประเภทคือลูกค้าที่โอนบ้านและห้องชุดเป็นเงินสด โดยในปี 2557 - 2558 มีสัดส่วน 

  เท่ากับร้อยละ 25 ของยอดรับรู้รายได้ทั้งหมด ส�าหรับยอดรับรู้รายได้จากลูกค้าโอนบ้านและห้องชุดที่กู้ยืมผ่านสถาบันการเงินนั้นในปี  

  2557 มียอดการปฎิเสธการให้สินเชื่อ (Mortgate Rejection Rate) เท่ากับร้อยละ 11.1 และลดลงเท่ากับร้อยละ 2.6 ในปี 2558  

  เน่ืองจากบริษัทมีการตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลูกค้าต้ังแต่การจองซื้อโครงการบ้านเดียวและอาคารชุดประกอบกับใน 

  ส่วนของห้องชดุบริษัทได้จดัมีการตรวจสอบความสามารถทางการเงนิของลกูค้า 3 - 6 เดอืนล่วงหน้าก่อนจะมกีารโอนกรรมสทิธห้ิองชดุ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงินของบริษัท รายงานทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

เพื่อให้รายงานทางการเงิน ตลอดจนสารสนเทศทั้งหลายได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ มีการใช้ดลุยพนิจิทีเ่หมาะสมระมดัระวงั  เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ ตลอดจนสาธารณชนได้รบัข้อมลู

อย่างเพียงพอ ถกูต้อง ทนัเหตกุารณ์  คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบผูซ้ึง่มปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถใน

ระบบบัญชีและการเงิน ให้ท�าการคัดสรรผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของ

รายงานทางการเงินประจ�าไตรมาส งวด 6 เดือน และงวดปี ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งดูแลให้ค�าแนะน�าในการสอบทาน

ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินมีการจัดท�าตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบตัติามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีตลอดจนจดัให้มีระบบการบรหิารความเส่ียง 

ระบบการควบคมุภายในทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพียง

พอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนกิารทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก�ากับดูแลที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียง

พอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อย ได้จัดท�าขึ้นภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจที่

เหมาะสมระมัดระวัง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  

                              

    

 

 (ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี) (นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานประจ�าปี 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด

รวมส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ ๆ  และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะ

กิจการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบั

ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผู้สอบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

สาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวม

ทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,573,392,341      2,477,261,979     2,022,295,794      1,569,580,446      

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8 121,920,860        27,580,061        88,154,176         335,060,695        

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 6, 9, 10 20,109,133         -                 5,002,739          -                  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก

   กิจการที่เก่ียวข้องกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6 319,015,340        -                 319,015,340        -                  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ

   จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 6 -                  -                 537,775,686        1,335,931,072      

งานระหว่างการบริหารโครงการ 10 54,098,319         42,968,194        108,663,273        112,422,944        

สินค้าคงเหลือ 11 7,465,984          9,725,228         402,271            249,632            

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12 12,059,850,663     9,959,778,597     10,115,990,911     7,979,800,873      

งานระหว่างก่อสร้าง 9 5,158,242          -                 -                  -                  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 6 228,614,057        298,201,142       229,352,605        429,777,197        

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดินโครงการและต้นทุนที่เก่ียวข้อง 637,495,750        1,290,580,053     637,495,750        1,290,580,053      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 115,470,926        138,192,160       49,520,513         51,837,869         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,142,591,615     14,244,287,414    14,113,669,058     13,105,240,781     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/

   เง่ือนไขการเบิก 13 167,606,485        408,343,662       9,631,750          1,747,000          

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 -                  -                 -                  -                  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 -                  -                 2,589,102,102      2,493,402,002      

เงินลงทุนในการร่วมค้า 16 2,025,697,430      781,163,535       2,907,524,013      1,173,524,613      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 6 1,122,156,493      765,894,805       1,122,156,493      765,894,805        

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 17 260,730,734        173,714,089       120,257,219        24,764,849         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 516,814,815        490,716,555       209,400,180        197,181,839        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 154,632,527        101,826,707       142,660,790        90,969,332         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 31 50,707,399         104,671,264       39,265,478         66,651,771         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 29,593,991         17,675,385        20,493,994         12,718,328         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,327,939,874      2,844,006,002     7,160,492,019      4,826,854,539      

รวมสินทรัพย์ 20,470,531,489     17,088,293,416    21,274,161,077     17,932,095,320     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2558

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 21 1,067,009,026      1,063,911,672     694,416,391        723,214,461        

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 26 2,390,561,666      -                 2,390,561,666      -                  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 22 22,861,923         11,979,674        8,808,108          5,315,185          

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 23 298,811,187        350,167,666       298,811,187        350,167,666        

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น 24 -                  650,000,000       -                  650,000,000        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย

   แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 6 -                  -                 941,837,688        1,186,739,820      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 160,022,846        179,744,979       158,525,346        142,927,190        

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 25 173,902,500        96,032,177        131,443,304        61,265,778         

ส ารองผลขาดทุนส าหรับการบริหารโครงการ 10 -                  -                 -                  1,558,578          

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 26,413,888         11,316,686        31,966,977         17,832,796         

เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ 6, 10 526,712,980        66,408,743        755,726,327        357,918,665        

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6 694,586,970        747,787,558       626,696,141        723,151,160        

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 6 231,115,831        250,673,357       218,218,929        168,861,662        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 60,890,464         66,680,156        37,465,210         34,967,295         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,652,889,281      3,494,702,668     6,294,477,274      4,423,920,256      

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 26 5,985,704,045      6,370,046,942     5,985,704,045      6,370,046,942      

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 22 29,771,082         21,534,586        19,699,698         14,295,639         

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 23 7,332,707          243,976,654       7,332,707          243,976,654        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 31 7,604,823          8,063,651         -                  -                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 27 50,056,653         36,857,723        40,962,025         30,756,022         

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 10,000,000         -                 10,000,000         -                  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,090,469,310      6,680,479,556     6,063,698,475      6,659,075,257      

รวมหนี้สิน 11,743,358,591     10,175,182,224    12,358,175,749     11,082,995,513     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,169,453,296      5,210,297,103     5,169,453,296      5,210,297,103      

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 28 1,000,000,000      -                 1,000,000,000      -                  

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 29 33,330,000         33,330,000        33,330,000         33,330,000         

   ยังไม่ได้จัดสรร 2,187,528,831      1,332,331,453     2,379,902,032      1,272,172,704      

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,560,771          3,852,636         -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,727,172,898      6,913,111,192     8,915,985,328      6,849,099,807      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,470,531,489     17,088,293,416    21,274,161,077     17,932,095,320     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2558

บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6 9,598,072,450      9,678,027,956      8,025,745,650      7,152,746,937      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 6 695,991,257       265,163,773       814,881,515       469,738,983       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 9 45,162,824         5,288,896          -                  -                  

รายไดค่้านายหนา้ 6 265,230,880       256,937,396       193,601,723       191,784,879       

รายไดค่้าบริการ 106,780,514       92,982,136         13,019,352         -                  

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 29,059,141         29,777,989         7,025,148          3,565,307          

รายไดค่้าเคร่ืองหมายการค้า 6 -                  -                  -                  11,193,141         

ดอกเบี้ยรับ 6 74,488,155         31,906,677         116,412,968       65,598,105         

เงินปนัผลรับ 6, 15 -                  -                  -                  299,999,990       

ก าไรจากการขายที่ดนิโครงการและต้นทนุพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 -                  109,572,948       -                  -                  

รายไดอ้ื่น 210,567,599       110,341,035       181,604,099       82,288,567         

รวมรายได้ 11,025,352,820     10,579,998,806     9,352,290,455      8,276,915,909      

ค่าใชจ้่าย

ต้นทนุการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,002,150,448      6,117,859,019      5,074,355,651      4,566,409,220      

ต้นทนุการบริหารโครงการ 315,241,662       95,505,866         403,053,092       242,555,756       

ต้นทนุการใหบ้ริการก่อสร้าง 41,446,862         4,760,772          -                  -                  

ต้นทนุค่านายหนา้ 135,108,475       111,443,854       79,172,712         80,998,586         

ต้นทนุบริการ 75,550,750         60,999,132         7,453,450          -                  

ต้นทนุการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 12,256,657         11,053,705         3,547,195          1,962,891          

ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,150,810,332      1,011,859,739      933,989,063       763,988,400       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,015,048,983      1,047,589,168      782,193,953       774,075,740       

ค่าใชจ้่ายอื่น

   ตัดจ าหนา่ยสัญญาจะซ้ือจะขายหอ้งชดุที่ท ากับลูกค้า -                  3,187,149          -                  -                  

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 15 -                  -                  7,500,000          382,000,000       

รวมค่าใชจ้่าย 8,747,614,169      8,464,258,404      7,291,265,116      6,811,990,593      

ก าไรก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 2,277,738,651      2,115,740,402      2,061,025,339      1,464,925,316      

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 14.2 -                  (177,548)           -                  -                  

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 16.2 (476,644,392)       (292,674,262)       -                  -                  

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,801,094,259      1,822,888,592      2,061,025,339      1,464,925,316      

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 6 (253,642,990)       (227,307,760)       (306,933,715)       (243,963,691)       

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,547,451,269      1,595,580,832      1,754,091,624      1,220,961,625      

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 31 (340,808,828)       (294,413,120)       (294,917,233)       (266,320,975)       

ก าไรส าหรับปี 1,206,642,441      1,301,167,712      1,459,174,391      954,640,650       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                  -                  -                  -                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,206,642,441      1,301,167,712      1,459,174,391      954,640,650       

ก าไรต่อหุ้น 33

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส าหรับปี 0.36               0.39               0.44               0.29               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2558

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม 

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ที่มีลักษณะคล้ายทุน ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 333,300,000         5,210,297,103        -                      33,330,000           584,154,909         6,161,082,012        

ก าไรส าหรับปี -                    -                    -                      -                    954,640,650         954,640,650         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                    -                    -                      -                    -                    -                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                      -                    954,640,650         954,640,650         

เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 36 -                    -                    -                      -                    (266,622,855)         (266,622,855)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 333,300,000         5,210,297,103        -                      33,330,000           1,272,172,704        6,849,099,807        

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 าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                    -                    -                      -                    -                    -                    

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

ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 28 -                    (40,843,807)          1,000,000,000          -                    -                    959,156,193         

เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 36 -                    -                    -                      -                    (333,297,118)         (333,297,118)         

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

   ที่มีลักษณะคล้ายทุน 28 -                    -                    -                      -                    (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        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม 

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ที่มีลักษณะคล้ายทุน ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 333,300,000         5,210,297,103        -                      33,330,000           584,154,909         6,161,082,012        

ก าไรส าหรับปี -                    -                    -                      -                    954,640,650         954,640,650         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                    -                    -                      -                    -                    -                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                      -                    954,640,650         954,640,650         

เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 36 -                    -                    -                      -                    (266,622,855)         (266,622,855)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 333,300,000         5,210,297,103        -                      33,330,000           1,272,172,704        6,849,099,807        

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 าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                    -                    -                      -                    -                    -                    

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

ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 28 -                    (40,843,807)          1,000,000,000          -                    -                    959,156,193         

เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 36 -                    -                    -                      -                    (333,297,118)         (333,297,118)         

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

   ที่มีลักษณะคล้ายทุน 28 -                    -                    -                      -                    (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        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2558

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 1,547,451,269      1,595,580,832      1,754,091,624      1,220,961,625      

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 6,002,150,448      6,117,859,019      5,074,355,651      4,566,409,220      

   งานระหว่างการบริหารโครงการลดลงจากการโอนเป็นต้นทุน

      บริหารโครงการ 315,241,662        95,505,866         403,053,092        242,555,756        

   งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 41,446,862         4,760,772          -                  -                  

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 69,762,414         62,294,942         40,065,559         30,796,415         

   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (846,193)           6,398,555          (1,254,163)         -                  

   การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 13,388,397         14,975,548         -                  -                  

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 13,288,530         11,078,692         10,206,003         8,898,140          

   ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสัน้ 143,036,030        117,239,581        102,689,398        75,902,112         

   โอนกลับส ารองผลขาดทุนส าหรับการบริหารโครงการ -                  -                  (1,558,578)         (4,200,818)         

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  7,500,000          382,000,000        

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,121,517          10,237,104         6,894,232          10,237,104         

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,620,598)         (184,588)           -                  (19,845)            

   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 2,516,728          6,451,833          1,994,784          9,469,372          

   ก าไรจากการขายที่ดินโครงการและต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -                  (109,572,948)       -                  -                  

   ตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ) (11,144,927)        26,957,645         (11,144,927)        13,352,365         

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 40,368,596         40,534,402         40,368,596         40,534,402         

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

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                  177,548            -                  -                  

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 476,644,392        292,674,262        -                  -                  

   ดอกเบี้ยรับ (74,488,155)        (31,906,677)        (116,412,968)       (65,598,105)        

   เงินปันผลรับ -                  -                  -                  (299,999,990)       

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 213,274,394        186,773,358        266,565,119        203,429,289        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 8,798,391,266      8,447,835,746      7,577,213,322      6,434,727,042      

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (91,941,334)        304,631,768        (50,547,327)        197,242,049        

   รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ (20,109,133)        -                  (5,002,739)         -                  

   งานระหว่างการบริหารโครงการ (326,371,786)       (127,542,748)       (399,293,421)       (187,457,397)       

   สินค้าคงเหลือ 2,259,244          (9,070,749)         (152,639)           (188,411)           

   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (8,055,553,216)      (8,858,406,271)      (7,043,641,818)      (6,104,354,559)      

   งานระหว่างก่อสร้าง (46,605,104)        (4,760,772)         -                  -                  

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 67,440,691         101,604,250        200,424,592        32,470,995         

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดินโครงการและต้นทุนที่เก่ียวข้อง 653,084,303        (1,237,944,853)      653,084,303        (1,259,544,853)      

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,094,078         55,044,160         (16,082,817)        52,949,307         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (118,844,401)       (21,376,006)        (49,064,471)        (28,466,880)        

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 132,970,736        73,562,969         (41,047,687)        31,046,502         

   ประมาณการหนี้สินระยะสัน้ (65,165,706)        (40,946,152)        (32,511,872)        (31,364,328)        

   ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 15,097,202         (3,508,355)         14,134,181         (5,222,020)         

   เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ 460,304,238        66,408,743         397,807,662        (124,061,104)       

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (53,200,588)        (64,118,200)        (96,455,019)        (34,241,274)        

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (27,162,740)        75,393,869         49,734,636         65,578,014         

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (89,600)            (349,160)           -                  (212,000)           

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 10,000,000         -                  10,000,000         -                  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,356,598,150      (1,243,541,761)      1,168,598,886      (961,098,917)       

   รับคืนภาษีเงินได้ 116,770,899        36,580,165         51,133,910         24,317,994         

   จ่ายภาษีเงินได้ (321,767,671)       (231,916,084)       (246,624,454)       (127,689,099)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,151,601,378      (1,438,877,680)      973,108,342        (1,064,470,022)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน/เง่ือนไขการเบิกลดลง (เพ่ิมขึน้) 240,737,177        (398,980,290)       (7,884,750)         5,740,828          

เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง (เพ่ิมขึน้) -                  478,376,608        838,973,898        (486,702,152)       

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน (612,000,000)       (666,300,000)       (612,000,000)       (666,300,000)       

เงินสดรับสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน -                  -                  -                  8,260,000          

เงินสดจายเจาหนี้คาซ้ือหุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย -                  (250,000,000)       -                  (250,000,000)       

เงินสดรับ (จาย) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,641,217)         (8,490,884)         245,000            98,000             

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย -                  -                  (103,499,500)       (199,780)           

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในการรวมคา (1,733,744,400)      (732,443,407)       (1,733,744,900)      (732,443,407)       

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 11,194,072         14,229,735         12,325,269         51,173,821         

เงินปนผลรับ -                  -                  299,999,990        -                  

เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณและยานพาหนะ 1,106,785          27,156,606         999,652            749,770            

เงินสดจายซ้ืออาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน (102,939,396)       (115,767,767)       (85,888,915)        (82,806,570)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,197,286,979)      (1,652,219,399)      (1,390,474,256)      (2,152,429,490)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ -                  495,000,000        -                  -                  

ต๋ัวแลกเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (650,000,000)       650,000,000        (650,000,000)       650,000,000        

เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวของกันลดลง -                  -                  (288,294,476)       (5,770,457)         

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (18,714,130)        (12,022,524)        (7,799,893)         (5,776,225)         

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 935,000,000        1,836,160,230      935,000,000        1,628,266,084      

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,227,937,000)      (2,816,169,341)      (1,227,937,000)      (2,563,764,084)      

เงินสดรับจากหุนกู 2,000,000,000      6,395,000,000      2,000,000,000      6,395,000,000      

ชําระคืนเงินหุนกู -                  (2,605,000,000)      -                  (2,605,000,000)      

เงินสดรับจากการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 1,000,000,000      -                  1,000,000,000      -                  

เงินสดจายคาธรรมเนียมทางการเงิน (45,346,408)        (62,956,564)        (45,346,408)        (59,791,564)        

เงินสดจายคาธรรมเนียมการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (15,938,915)        -                  (15,938,915)        -                  

จายดอกเบี้ย (483,802,521)       (353,841,948)       (478,156,983)       (345,387,667)       

จายเงินปนผล (351,445,063)       (266,622,855)       (351,445,063)       (266,622,855)       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,141,815,963      3,259,546,998      870,081,262        2,821,153,232      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 96,130,362         168,449,919        452,715,348        (395,746,280)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 2,477,261,979      2,308,812,060      1,569,580,446      1,965,326,726      

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

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   เงินปนผลคางรับ -                  -                  -                  299,999,990        

   โอนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปน อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 102,151,088 32,219,067 102,151,088        24,925,138         

   โอนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนอาคาร 4,619,518 4,095,154 4,619,518 4,095,154

   โอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนอาคาร 4,005,964          -                  4,005,964          -                  

   โอนคาเสือ่มราคาอาคารเปนตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย -                  54,675 -                  54,675

   เงินลงทุนในบริษัทยอยเปลีย่นเปนเงินลงทุนในการรวมคา 255,000            102,000            255,000            81,206             

   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเชาทางการเงิน 37,832,875 1,740,000 16,696,875 1,740,000

   โอนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนสวนตํ่าหุนกูดอยสิทธิ     ที่มีลักษณะคลายทุน 28,092,675 -                  28,092,675 -                  

   ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยจากการซ้ือกิจการ 291,865 58,298 -                  -                  

   ปรับปรุงตนทุนอาคารและอุปกรณกับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -                  76,954 -                  76,954             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

  ของบรษิทัฯคอืการพฒันาอสังหารมิทรพัย์เพือ่จ�าหน่าย ให้บรกิารรบัจ้างสร้างบ้านและบรหิารโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทีอ่ยูต่าม 

  ที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

  2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ 

    ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 

    บัญชี พ.ศ. 2543

 

    งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิ 

    ฉบับภาษาไทยนี้

    งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

  2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

    ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลเลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  

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

 1   

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ าหน่าย ให้บริการรับจ้า งสร้าง

บ้านและบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 14 
ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบรษัิท อนันดา ดีเวลเลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งข้ึนใน อัตราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 
 ทู จ ากัด     
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 
 วัน จ ากัด     
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ าหน่ายอาหาร ไทย 100.00 99.96 

  และเคร่ืองด่ืม ให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ    
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ นายหน้าซ้ือขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.98 99.98 
 เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด        
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 2   

 

  จัดตั้งข้ึนใน อัตราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท เดอะเวิร์คส ์คอมมิวนิตี้  
 แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริหารนิติบุคคล ไทย 99.98 99.98 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด ให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ไทย 100.00 99.78 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด ให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ไทย 49.31 49.31 
   (ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต     

    วัน จ ากัด ร้อยละ 50.69)     
บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ไทย 100.00 100.00 
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด  รับท าสื่อโฆษณา ไทย 99.80 99.80 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด มีดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งข้ึนใน อัตราร้อยละของการ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 

   2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุม่บริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงในหมายเหตุ 15 
และ 16 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี

ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ านาจใน

การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มสีาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบ

การเงินรวมนี้แล้ว  

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

 

 

 

 

      รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบันแสดงในหมายเหตุ 15 และ 16

    ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน 

      ของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการกจิกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน 

      นั้นได้ 

    ค) บรษิทัฯน�างบการเงนิของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯมอี�านาจในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึ 

      วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

    ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

    จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

  2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
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   ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

     บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผล 

     บังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง 

     กล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน 

     ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการ 

     รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษัิทฯ อย่างไรกต็าม มาตรฐาน 

     การรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

     มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

     ทันทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตให้กจิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก�าไรหรอืขาดทนุ  

     หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนก็ได้  

     มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการ 

     ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการ 

     บัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

     มาตรฐานฉบบันีเ้ปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพิจารณาว่าผูล้งทนุมอี�านาจการควบคุมหรอืไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับ 

     น้ีผูล้งทนุจะถอืว่าตนควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ  

     และตนสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือ 

     หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง 

     มากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมอี�านาจควบคมุในกจิการท่ีเข้าไปลงทนุหรอืไม่และจะต้องน�าบรษิทัใดในกลุม่กจิการ 

     มาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

     การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 ใช้แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 เรือ่ง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า ซึง่ได้ถกูยกเลกิ 

     ไป มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุน 

     รายอ่ืนในกจิการนัน้หรือไม่ หากกจิการมกีารควบคุมร่วมกบัผูล้งทนุรายอ่ืนในกจิการทีถ่กูลงทนุนัน้แล้วให้ถอืว่ากจิการนัน้เป็นการ 

     ร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น  

     การด�าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสม 

     ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ 

     ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนินงานร่วมกันตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หาก 

     เป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบ 

     การเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

     มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในการ 

     ร่วมค้าอยู่แต่เดิมแล้ว
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

     มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม  

     รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

     มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ  

     หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่า 

     ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

     มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 

   ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

     ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ 

     ใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 

     วันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

     และฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

 

4.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

   4.1  การรับรู้รายได้

      รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

      บรษิทัฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่นิและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยัเมือ่งานก่อสร้าง 

      เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

      รายได้จากการบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้าง

      บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาบริหารโครงการตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งการพิจารณาอัตราส่วน 

      ของงานที่ท�าเสร็จค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างหรืองานบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันส้ินปีกับต้นทุน 

      งานก่อสร้างหรือต้นทุนงานบริหารโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา บริษัทฯจะต้ังค่าเผ่ือผลขาดทุน 

      ส�าหรับโครงการบริหารโครงการทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน 

      รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้เม่ือได้ให้บรกิารแล้ว โดยพจิารณาถงึอตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็จากการประเมนิของวศิวกร 

      โครงการโดยได้พิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงสิ้น 

      ปีกับต้นทนุงานก่อสร้างท้ังหมดทีค่าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสญัญาประกอบด้วย รายได้ทีร่บัรูแ้ล้วแต่ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ 

      ตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มแสดงตามมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ 

      ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
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รายงานประจ�าปี 2558

      รายได้ค่าบริการ

      รายได้ค่าบรกิารซึง่เป็นค่านายหน้ารบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิารเสรจ็สิน้แล้วและแสดงมลูค่าตามราคาในใบแจ้งหนีโ้ดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่

      รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว จะแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

      รายได้จากการให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสมาชิก

      ดอกเบี้ยรับ
 

      ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

      เงินปันผลรับ

      เงินปันผลรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล

   4.2  การรับรู้ต้นทุน

      ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

      ต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ค�านวณโดยการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ 

      เกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุด 

      พักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายถ่วงน�้าหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในส่วนก�าไรหรือขาดทุน 

      ตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

      ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยที ่

      เกี่ยวข้อง

      ต้นทุนการบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้าง

      ต้นทุนการให้บริการบริหารโครงการค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยค�านึงถึง 

      ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

      ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง ค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดย 

      ค�านงึถงึต้นทนุทีเ่กดิขึน้จริงด้วย) แล้วจงึรบัรูเ้ป็นต้นทนุจากการรบัเหมาก่อสร้างในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามอตัราส่วนของ 

      งานที่ท�าเสร็จ บริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับแต่ละโครงการทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นประสบผล 

      ขาดทุน

      ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

      ต้นทุนในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น  

      “งานระหว่างก่อสร้าง” และ “งานระหว่างการบริหารโครงการ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

      งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างการบริหารโครงการประกอบด้วยต้นทุนของวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กดิ 

      ขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
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   4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร เชค็ทีถ่งึก�าหนดช�าระแต่ยงัมไิด้น�าฝาก และเงนิลงทนุ 

      ระยะส้ันทีมี่สภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดอืนนบัจากวันทีไ่ด้มาและไม่มข้ีอจ�ากัดในการเบิกใช้

   4.4  ลูกหนี้การค้า

      ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ 

      ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

   4.5  สินค้าคงเหลือ
 

      สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

   4.6  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 

      ทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนสทุธจิากส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการโดยมรีายละเอยีด 

      การค�านวณราคาทุนดังนี้

      ที่ดิน         - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ

      งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและต้นทุน 

                 การ กู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและงาน 

                 สาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง

   4.7  เงินลงทุน

      ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

      ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

      บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

   4.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      บรษิทัฯและบริษัทย่อยบันทกึมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุในราคาทนุซ่ึงรวมต้นทุนการท�ารายการ หลังจากน้ัน  

      บรษิทัฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี

      ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20  

      และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ 

      ก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

   4.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

      ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของ 

      สินทรัพย์ (ถ้ามี) 

184



รายงานประจ�าปี 2558

      ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

      ดังนี้

      อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                6, 20 - 30  ปี

      อาคารชั่วคราว                         5  ปี

      อุปกรณ์                                    5  ปี 

      เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน              5  ปี

      ยานพาหนะ                     5  และ  7  ปี

      อุปกรณ์ด�าเนินงานของร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วย เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้วและเครื่องใช้ส่วนใหญ่แสดงมูลค่า 

      ตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งท�าทุกปี โดยแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมแล้ว

      ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

      ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสินทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ 

      เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้น 

      ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

   4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

      ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพ 

      พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสินทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์   

      ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก 

      การกู้ยืมนั้น 

   4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

      บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อ 

      ธรุกจิ ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการอืน่ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึต้นทนุเริม่แรกของสนิทรพัย์นัน้ตามราคาทนุ  

      ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

      สะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน ์

      เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า  

      บริษัทฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็น 

      อย่างน้อยค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

      สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

                               อายุการให้ประโยชน์

      คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์                5  และ  10  ปี

         ค่าสิทธิรอตัดบัญชี                           6  ปี

 

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้า ตามการโอนกรรมสิทธิ์
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   4.12 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

      ค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกูยื้มเงนิซึง่เกดิขึน้ก่อนหรอื ณ วนัท�าสญัญาวงเงนิสนิเชือ่และก่อนการเบกิถอนเงนิกูย้มื 

      จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่ 

      ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจ�าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

      ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 

   4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

      บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า 

      จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

      นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง 

      ท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผน 

      และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

   4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
    

      สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

      สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที ่

      ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน 

      ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการ 

      เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

      สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น 

      สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรง 

      ตลอดอายุสัญญาเช่า

   4.15 เงินตราต่างประเทศ

      บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

      รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

      รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

      ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

      ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

   4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

      ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ 

      ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบริษัทฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรู้ขาดทนุจาก 

      การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะ 

      ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ใน 
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      การประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ 

      จากสนิทรพัย์และค�านวณคดิลดเป็นมูลค่าปัจจบัุนโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษทีีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาด 

      ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า 

      ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึง 

      สะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ 

      ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่ม ี

      ความเกี่ยวข้องกัน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 

      ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

      โครงการสมทบเงิน
      บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 

      บริษัทฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษัิทฯและ 

      บริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

      โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระส�าหรบัเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯและ 

      บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี 

      ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก 

      คณิตศาสตร์ประกันภัย

      ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ 

      พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 

      ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้ 

      สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�าไรสะสม ณ  

      วันต้นงวดของปี 2554 

   4.18 ประมาณการหนี้สิน

      บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว  

      และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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   4.19 ภาษีเงินได้

      ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

      บรษิทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจาก 

      ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทึกภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ  

      ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น 

      รอบระยะเวลารายงาน 

      บรษิัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสยีภาษทีุกรายการ แต่รับรู้สนิทรพัย์ 

      ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวาม 

      เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ 

      ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ 

      ท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียง 

      พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ 

      ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

   4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

      มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดย 

      รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯและบรษิทั 

      ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน 

      ทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย ์

      หรอืหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดยีวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประมาณ 

      มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่ 

      เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 

      ล�าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมทีใ่ช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบั 

      ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

      ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

      ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

      ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 

      ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่า 

      ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

   ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี 

   ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล 

   ท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณ 

   การที่ส�าคัญมีดังนี้

   การไม่รวมงบการเงินของบริษัทที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง

   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มีอ�านาจควบคุมบริษัทดังต่อไปนี้

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด 

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด

   - บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด 

   ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทข้างต้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าก่ึงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม   

   เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพือ่ด�าเนนิการจดัตัง้บรษิทัร่วมทนุข้างต้น โดยสญัญาร่วมทนุระบวุ่าเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั 

   ตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาร่วมทนุต้องได้รับการอนมุตัจิากผูร่้วมทนุอย่างน้อยฝ่ายละหนึง่คนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดงันัน้ บรษิทัฯ 

   จึงพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจควบคุมบริษัทข้างต้น เงินลงทุนในบริษัทข้างต้นถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและไม่น�ามารวมใน 

   การจัดท�างบการเงินรวม

 

   สัญญาเช่า 

   ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสัญญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมิน 

   เงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ทีเ่ช่าดงักล่าวแล้ว 

   หรือไม่

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

   ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

   จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น  

   เป็นต้น

   การประมาณต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

   ในการรบัรูร้ายได้และต้นทนุจากการบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัฯต้องประมาณต้นทุนทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการบรหิาร 

   โครงการอสังหารมิทรพัย์เพือ่ใช้ในการค�านวณตน้ทนุ ซึง่ตน้ทนุการบรหิารโครงการอสังหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ย ต้นทุนเงินเดือน ค่า 

   ส่งเสรมิการขายและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ฝ่ายบรหิารได้ประมาณการต้นทนุดงักล่าวขึน้จากประสบการณ์ในการประกอบธรุกจิโดย 

   จะมกีารทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรอืเมือ่ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการต้นทนุอย่างมสีาระส�าคญั  

   โดยปัจจัยที่ส�าคัญในการประมาณการต้นทุนการบริหารโครงการประกอบด้วย ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการต่างๆ จะเสร็จสิ้น และ 

   ต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
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   ประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

   ในการค�านวณต้นทนุขายอาคารชดุและบ้านพร้อมทีด่นิ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยต้องประมาณต้นทนุทัง้หมดทีจ่ะใช้ในการพฒันาโครงการ 

   อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงาน 

   สาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุน 

   ดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิด 

   ขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�าคัญ

   ค่าเผื่อการปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยพจิารณาการปรับลดต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เมือ่พบวา่มลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

   ลดลงอย่างเป็นสาระส�าคัญ  ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 

   คืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�าคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

   บริษัทฯพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเมื่อพบว่าบริษัทเหล่านั้นด�าเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 

   อย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหาร 

   พิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตก 

   ต่างกันอาจมผีลต่อจ�านวนค่าเผือ่การด้อยค่า ดงันัน้ การปรบัปรงุค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 

   อาจมีขึ้นได้ในอนาคต

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

   ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

   เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

   ในการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการ 

   ให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หากข้อสมมติฐานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป

   นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคาร อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุ 

   จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช ้

   ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

   ประมาณการค่าแนะน�าลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซื้อซ�้า

   บรษิทัฯประมาณการค่าแนะน�าลกูค้าใหม่และค่าตอบแทนการซือ้ซ�า้ โดยฝ่ายบริหารพจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีและ/หรอืข้อมลู 

   ที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้สิทธิของสมาชิกที่ได้ค่าแนะน�าตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อตามเงื่อนไขก�าหนด

   ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด

   ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 

   บ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�านึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต
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   ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
 

   บรษิทัฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการส�ารองเผือ่ค่าซ่อมแซมสาธารณปูโภคโดยฝ่ายบรหิารพจิารณาจากประสบการณ์ในอดีตและ/ 

   หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ

   เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประมาณการเงนิสมทบกองทนุนติบิคุคลหมูบ้่านโดยใช้อตัราตามทีก่ฎหมายก�าหนดและใช้มลูค่าประมาณการ 

   ของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�านวณ

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 

   บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ 

   ได้ใช้เมือ่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 

   ชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ รอ 

   การตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

   หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน 

   ต่าง ๆ  ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน 

   พนักงาน เป็นต้น

   คดีฟ้องร้อง

   บรษิทัฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซ่ึงฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของ 

   คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อว่าจ�านวนประมาณการหนี้สิน (หากมี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแล้ว 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด บริษัทย่อย 

 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด บริษัทย่อย 

 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด บริษัทร่วม

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด กิจการร่วมค้า

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยจนถึงวันที่ 14 

    กันยายน 2557)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 28 

    สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2557)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด กิจการร่วมค้า

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 30 

   (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด”)   มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 30 

   (เดิมชื่อ “บริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด”)   มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 22 

    มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 23 

    กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558)

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  กิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 23 

    กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)

 บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท ทอสกาน่า พิอาซา จ�ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

       ผู้บริหารของบริษัทฯ

 บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับ

       ผู้บริหารของบริษัทฯ

 กรรมการ  กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

6.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
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   ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 

   เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

   โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

่ีทรากจิกอืรหลคคุบบักญัคาํสี่ทจิกรุธรากยารีมยอยทษัิรบะลแฯทษัิรบ ปงาวหะรนใ รากยาร นักงอขวย่ีกเ

รากจิกอืรหลคคุบะลแฯทษัิรบงาวหะรนักงลกต่ีทมาตฑณกเะลแาครากงาทขไนอื่งเมาตปไนปเวาลกงัดจิกรุธ

น้ันาลหเนักงอขวย่ีกเ่ีท  ้ีนงัดดไปุรสถรามาสยดโจิกรุธิตกปมาตปไนปเงึ่ซ  

( ยวนห : ทาบนาล ) 

 มวรนิงเรากบง  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง   

 2558 2557 2558 2557 าคารดนหาํกรากยาบยโน  

ยอยทัษริบบักจิกรุธรากยาร       

)วลแมวรนิงเรากบงกาจกออดัต(       

รากงรคโราหริบรากกาจดไยาร  - - 118.9 204.5 ยอระลแรากงรคโยาราญญัสมาตาคาร

ละ 6.5 บุะร่ทีมาตรากงรคโาคลูมงอข

 าญญัสนใ  

รายได าค บริการ - - 13.0 - าญญัสมาตาคาร  

าคดไยาร านหยาน  - - - 5.3 ะลยอร  2.5 ีมี่ทดุชงอหยาขาคลูมงอข

ปงาวหะรนในอโะลแาญญัสาทํราก  

าครากยามหงอ่รืคเาคดไยาร  - - - 11.2 ะลยอร  5 ยาขาคลูมงอข        ดุชงอห

นอโะลแาญญัสาทํรากีม่ที           

ปงาวหะรนใ  

น่ือรากริบาคดไยาร  - - 1.5 0.5 าญญัสมาตาคาร  

ชเาคดไยาร า - - 0.6 0.6 าญญัสมาตาคาร  

บรัย้บีเกอด  - - 45.8 32.6  ะลยอร MLR + 2, MOR - 1.4 และ 3.5 

- 5.3 กาฝนิงเย้บีเกอดารตัอะลแ ปอต

ราคานธาจํะรป  12 นอืดเ  (2557: ยอร

ละ MLR + 2, MLR + 2.1, MOR - 

1.4, ะลยอร  4.3, 4.65, 5.5 และ 7 อต

าจํะรปกาฝนิงเย้บีเกอดารตัอะลแ ป

ธนาคาร 12 )นอืดเ  

บรัลผนปนิงเ  - - - 300.0 ยาจศากะรป่ทีมาต  

งารสอกาคนทุนต  - - 1,240.3 455.5 ราคาตลาด 

านหยานาค  - - 58.4 48.8 ะลยอร  1 - 2.5 

งอห 

  ยาขาคลูมงอข

นใ 

      งอจนิงเงาวรากีม่ทีดุช

ปงาวหะร  (2557: ะลยอร            

1 - 2.5  ่ทีดุชงอหยาขาคลูมงอข มี

)ปงาวหะรนใงอจนิงเงาวราก  

ยาจย้บีเกอด  - - 55.1 19.0  ะลยอร MOR - 1.4 ารตัอะลแ ปอต

 21 ราคานธาจํะรปกาฝนิงเย้บีเกอด

 นอืดเ  

น่ือรากริบาค  - - 8.4 5.3 าญญัสมาตาคาร  

าชเาค  - - 0.2 - าญญัสมาตาคาร  
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 20   

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      

รายได้จากการบริหารโครงการ 696.0 265.2 696.0 265.2 ราคาตามสัญญารายโครงการและร้อย

ละ 7.5 ของมลูค่าโครงการตามท่ี
ระบุในสัญญา  

รายได้ค่านายหน้า 193.6 186.5 193.6 186.5 ร้อยละ 2.5 ของมลูค่าขายห้องชุดท่ีมี

การท าสัญญาและ    โอนใน
ระหว่างปี 

รายได้ค่าบริการอื่น 107.7 31.6 107.7 31.6 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 64.7 18.4 64.7 18.4 ร้อยละ MLR - 1.15 และ 5.17 - 

6.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ        
6 ต่อปี) 

ขายท่ีดินโครงการและต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ - 1,292.0 - - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 97.0 - - ราคาตลาด 

รายได้ค่าบริการ 0.1 1.2 - - ราคาตลาด 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 28.2 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า 4.6 4.6 - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -   

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 

    

 บริษัทย่อย - - 1,991 320,490 

 กิจการร่วมค้า 75,145 9,455 75,145 9,455 

 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 19,752 2,146 2,146 2,146 

รวม 94,897 11,601 79,282 332,091 

หัก: คา่เผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการ     ที่

เก่ียวข้องกัน, สุทธ ิ 92,751 9,455 77,136 329,945 

 20   

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      

รายได้จากการบริหารโครงการ 696.0 265.2 696.0 265.2 ราคาตามสัญญารายโครงการและร้อย

ละ 7.5 ของมลูค่าโครงการตามท่ี
ระบุในสัญญา  

รายได้ค่านายหน้า 193.6 186.5 193.6 186.5 ร้อยละ 2.5 ของมลูค่าขายห้องชุดท่ีมี

การท าสัญญาและ    โอนใน
ระหว่างปี 

รายได้ค่าบริการอื่น 107.7 31.6 107.7 31.6 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 64.7 18.4 64.7 18.4 ร้อยละ MLR - 1.15 และ 5.17 - 

6.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ        
6 ต่อปี) 

ขายท่ีดินโครงการและต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ - 1,292.0 - - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 97.0 - - ราคาตลาด 

รายได้ค่าบริการ 0.1 1.2 - - ราคาตลาด 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 28.2 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า 4.6 4.6 - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -   

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 

    

 บริษัทย่อย - - 1,991 320,490 

 กิจการร่วมค้า 75,145 9,455 75,145 9,455 

 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 19,752 2,146 2,146 2,146 

รวม 94,897 11,601 79,282 332,091 

หัก: คา่เผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน, สุทธ ิ 92,751 9,455 77,136 329,945 

   ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
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 21   

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 49,911 171,783 

 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 281 - - - 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าคา่งานก่อสร้าง - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 281 - 49,911 171,783 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการ                

ที่เก่ียวข้องกัน 

   

 

 กิจการร่วมค้า 5,003 - 5,003 - 

 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4,638 - - - 

รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการ           

ที่เก่ียวข้องกัน 9,641 - 5,003 - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 21) 

  

 

 

  บริษัทย่อย     - - 118,572 83,827 

 กิจการร่วมค้า 7,852 329 7,852 329 

 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 16,439 6,185 - - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจา้หนีอ้ื่น -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 24,291 6,514 126,424 84,156 

เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ -  

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 229,013 291,510 

 กิจการร่วมค้า 526,713 66,409 526,713 66,409 

รวมเงินรับล่วงหน้าคา่บริหารโครงการ - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 526,713 66,409 755,726 357,919 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการ              

ที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 กรรมการ 1,135 1,367 1,135 1,367 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการ                        

ที่เก่ียวข้องกัน 

  

  

 บริษัทย่อย - - 86,058 19,059 
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   ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการ 

   เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 554,720 661 (554,720) (661) - - 
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซิต้ีลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อย         
    ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เป็น         
    กิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่          
    22 มิถุนายน 2558) - - 677,293 811 (677,293) (811) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ย 
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน - - 1,232,013 1,472 (1,232,013) (1,472) - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับ
จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 288,150 13,577 - 17,288 - - 288,150 30,865 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทว ี         
      จ ากัด 229,500 1,471 - 13,770 - - 229,500 15,241 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก          
    จ ากัด 229,500 3,697 51,000 14,382 - - 280,500 18,079 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน         
    จ ากัด - - 204,000 12,005 - - 204,000 12,005 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 102,000 2,364 - - 102,000 2,364 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซิต้ีลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 12,750 195 - - 12,750 195 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี         
    จ ากัด - - 178,500 2,142 - - 178,500 2,142 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน         
    จ ากัด - - 25,500 545 - - 25,500 545 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ         
    จ ากัด - - 38,250 585 - - 38,250 585 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย 
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 747,150 18,745 612,000 63,276 - - 1,359,150 82,021 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี       (288,150) (30,865) 

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้         
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน         
   - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงป ี       1,071,000 51,156 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน         

บริษัทยอ่ย         
   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด 781,922 440 - 13,617 (761,922) (14,019) 20,000 38 
   บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด 504,621 266 - 6,718 (504,621) (6,984) - - 
   บริษทั บลู เด็ค จ ากัด 5,140 54 5,620 152 - - 10,760 206 
   บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี         
    แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 22,119 1,139 4,440 383 (5,619) (1,364) 20,940 158 
   บริษทั พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด 6,583 2,920 - 522 (1,357) (557) 5,226 2,885 
 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด  10,593 134 455,350 11,486 - - 465,943 11,620 

กิจการร่วมค้า         
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 554,720 5,246 (554,720) (5,246) - - 
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซิต้ีลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อย         
    ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เป็น         
    กิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่          
    22 มิถุนายน 2558) - - 677,293 9,146 (677,293) (9,146) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ย         
 ค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 1,330,978 4,953 1,697,423 47,270 (2,505,532) (37,316) 522,869 14,907 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน         
    จ ากัด - - 25,500 545 - - 25,500 545 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ         
    จ ากัด - - 38,250 585 - - 38,250 585 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย 
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 747,150 18,745 612,000 63,276 - - 1,359,150 82,021 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี       (288,150) (30,865) 

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้         
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน         
   - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงป ี       1,071,000 51,156 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน         

บริษัทยอ่ย         
   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ ากัด 781,922 440 - 13,617 (761,922) (14,019) 20,000 38 
   บริษัท บ้านนิราวานา จ ากัด 504,621 266 - 6,718 (504,621) (6,984) - - 
   บริษทั บลู เด็ค จ ากัด 5,140 54 5,620 152 - - 10,760 206 
   บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี         
    แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 22,119 1,139 4,440 383 (5,619) (1,364) 20,940 158 
   บริษทั พีระ เซอร์กิต วัน จ ากัด 6,583 2,920 - 522 (1,357) (557) 5,226 2,885 
 บริษัท เฮลิกซ์ จ ากัด  10,593 134 455,350 11,486 - - 465,943 11,620 

กิจการร่วมค้า         
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 554,720 5,246 (554,720) (5,246) - - 
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซิต้ีลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อย         
    ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เป็น         
    กิจการร่วมค้าต้ังแต่วันที่          
    22 มิถุนายน 2558) - - 677,293 9,146 (677,293) (9,146) - - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่และดอกเบี้ย         
 ค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 1,330,978 4,953 1,697,423 47,270 (2,505,532) (37,316) 522,869 14,907 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
1 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558  

 เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับ
จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

กิจการร่วมค้า         
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 288,150 13,577 - 17,288 - - 288,150 30,865 
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทว ี         
      จ ากัด 229,500 1,471 - 13,770 - - 229,500 15,241 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก          
    จ ากัด 229,500 3,697 51,000 14,382 - - 280,500 18,079 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน         
    จ ากัด - - 204,000 12,005 - - 204,000 12,005 
   บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 102,000 2,364 - - 102,000 2,364 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา         
    จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซิต้ีลิงค์         
    (2015) จ ากัด” เป็นบริษทัย่อยถึงวันที ่         
    21 มิถุนายน 2558 เป็นกิจการร่วมค้า         
    ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558) - - 12,750 195 - - 12,750 195 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี         
    จ ากัด - - 178,500 2,142 - - 178,500 2,142 

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน         
    จ ากัด - - 25,500 545 - - 25,500 545 
 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ         
    จ ากัด - - 38,250 585 - - 38,250 585 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้าง
รับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 747,150 18,745 612,000 63,276 - - 1,359,150 82,021 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี       (288,150) (30,865) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้         
   ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -         
   สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงป ี       1,071,000 51,156 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

บริษัทยอ่ย         
   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ท ูจ ากัด 1,182,000 4,740 - 55,098 (288,294) (11,706) 893,706 48,132 

  

 

 

 

 

 

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนดช�าระคืนเมื่อ 

   ทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 2, MLR - 1.15, MOR - 1.4 และ 4.3 - 5.44 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

   ประจ�าธนาคาร 12 เดือน
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   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เงินกู้ยืมมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้น 

   และดอกเบ้ียคงค้างทัง้หมดตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถช�าระคนืก่อนก�าหนดหรอืสามารถขอขยายก�าหนดการจ่ายช�าระคนื 

   ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้แต่ละรายตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

 กิจการร่วมค้า วันครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด 31 กรกฎาคม 2559

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ�ากัด 31 มีนาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ�ากัด 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด 31 กรกฎาคม 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด 30 กันยายน 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด 30 พฤศจิกายน 2561

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด 31 พฤษภาคม 2561

   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 

   ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

   ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 37.8

7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง  

   1.1 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 2.0 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี, 2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 1.0 ต่อปี)
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึง

ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 2, MLR - 1.15, MOR - 1.4 และ 
4.3 - 5.44 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมคา้เป็นเงนิกู้ยืมที่ไมม่หีลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เงินกู้ยืม

มีก าหนดช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดตามรายละเอียดด้านล่าง และสามารถช าระคืนก่อน
ก าหนดหรือสามารถขอขยายก าหนดการจ่ายช าระคืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้แต่ละรายตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 

กิจการร่วมคา้ วันครบก าหนดช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด 31 กรกฎาคม 2559 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 31 มีนาคม 2560 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 31 ธันวาคม 2560 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 31 กรกฎาคม 2561 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 31 ธันวาคม 2560 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 30 กันยายน 2561 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ชอ่งนนทร ีจ ากัด 30 พฤศจิกายน 2561 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากัด 31 ธันวาคม 2560 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ทา่พระ จ ากัด 31 พฤษภาคม 2561 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,812 53,878 62,812 53,878 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,142 4,230 4,142 4,230 

รวม 66,954 58,108 66,954 58,108 

 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมภีาระจากการค้ าประกันใหก้ับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 37.8 
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7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินสด 1,998 2,385 833 821 

เงินฝากธนาคาร 2,571,394 2,474,877 2,021,463 1,568,759 

รวม 2,573,392 2,477,262 2,022,296 1,569,580 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 2.0 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.1 
ถึง 1.1 ต่อปี, 2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 1.0 ต่อปี) 

8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 92,328 9,450 76,113 16,444 
ค้างช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - - - 2 
   มากกว่า 12 เดือน - - - 13,494 

รวมลูกหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 92,328 9,450 76,113 29,940 
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8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินสด 1,998 2,385 833 821 

เงินฝากธนาคาร 2,571,394 2,474,877 2,021,463 1,568,759 

รวม 2,573,392 2,477,262 2,022,296 1,569,580 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 2.0 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.1 
ถึง 1.1 ต่อปี, 2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 1.0 ต่อปี) 

8.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 92,328 9,450 76,113 16,444 
ค้างช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - - - 2 
   มากกว่า 12 เดือน - - - 13,494 

รวมลูกหนี้การคา้ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 92,328 9,450 76,113 29,940 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 6,893 6,416 12 34 
ค้างช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 1,858 1,898 36 29 

   3 - 6 เดือน 1,725 672 - - 
   6 - 12  เดือน 1,125 1,502 - - 
   มากกว่า 12 เดือน 5,011 7,661 5,011 7,566 

รวม 16,612 18,149 5,059 7,629 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,011) (7,565) (5,011) (7,565) 

รวมลูกหนี้การคา้ - กิจการที่     

   ไม่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ 11,601 10,584 48 64 

รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธิ 103,929 20,034 76,161 30,004 

ลูกหนี้อ่ืน     
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 300,000 
เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,146 2,151 2,146 2,151 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 423 - 1,023 - 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 18,102 8,013 11,442 5,524 

รวม 20,671 10,164 14,611 307,675 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,679) (2,618) (2,618) (2,618) 

รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 17,992 7,546 11,993 305,057 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 121,921 27,580 88,154 335,061 
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รายงานประจ�าปี 2558

9.  รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ/งานระหว่างก่อสร้าง
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9. รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ/งานระหว่างก่อสร้าง 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558 2557 

รายได้คา่กอ่สร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 45,163 5,289 

ต้นทุนการกอ่สรา้งที่เกิดขึ้นซึ่งรับรู้   

   เป็นคา่ใช้จ่ายจนถงึปัจจุบัน 41,447 4,761 
ต้นทุนการกอ่สรา้งที่เกี่ยวขอ้งกับกิจกรรม   
   ในอนาคตซึ่งรับรู้เป็นสนิทรัพย ์ 5,158 - 

ปรับปรุงด้วยก าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 3,716 528 

 50,321 5,289 
เงินงวดที่เรียกเก็บจากค่าจา้ง (35,334) (5,289) 

 14,987 - 

 จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างประกอบด้วย  
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระจากงานกอ่สร้าง 15,106 - 
งานระหว่างกอ่สรา้ง 5,158 - 

 20,264 - 
 จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ   
 รายได้งานกอ่สร้างรับล่วงหนา้ (5,277) - 

 14,987 - 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานกอ่สร้าง 607 - 

   

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ   
   จากงานกอ่สร้าง 15,106 - 
   จากการบริหารโครงการ 5,003 - 

รวมรายได้ที่ยังไมเ่รียกช าระ 20,109 - 
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12. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าที่ดิน 6,393,931 5,167,337 5,466,140 4,445,835 
งานระหว่างก่อสร้าง 4,922,319 4,025,305 4,122,980 3,124,139 
ค่าบริหารโครงการ 399,426 513,295 193,525 236,687 
บ้านตัวอย่าง 27,439 21,800 8,447 56 

ต้นทุนดอกเบี้ย 345,100 247,017 324,899 173,084 

รวม 12,088,215 9,974,754 10,115,991 7,979,801 
หัก: การปรับลดเป็น     

   มูลคา่สุทธิที่จะได้รับ (28,364)  (14,976) - - 

รวมต้นทนุการพัฒนา     

   อสังหารมิทรัพย์ - สุทธ ิ 12,059,851 9,959,778 10,115,991 7,979,801 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินกู้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนการกู้ยมืส่วนที่รวมเป็นตน้ทุน 

   ของที่ดินและงานระหว่างกอ่สร้าง 

   (ล้านบาท) 274 203 274 176 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.20 - 5.88 5.00 - 5.88 3.20 - 5.88 5.00 - 5.88 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่

บนที่ดินไปจดจ านองค้ าประกันเงนิกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชขีองบรษัิทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม 
   สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ าประกัน 5,271 2,539 4,713 2,539 

  
 

10. จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส�าหรับงานบริหาร / จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ 
   ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส�าหรับงานบริหาร 

12  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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10. รกยรีเิธทิสมีรากจิก่ีทน้ิสง้ัทนงิเนวนาํจ ิธทิสมีงาจูผ่ีทน้ิสง้ัทนงิเนวนาํจ / ราหิรบนางบัรหาํสงาจูผกาจงอ

 ราหริบนางบัรหาํสรากจกิกาจงอรกยีรเ  

( :ยวนห  ทาบนัพ ) 
  

มวรนิงเรากบง  

        

ะาพฉเนิงเรากบง รากจกิ  

 2558 2557 2558 2557 

ปงาวหะรนใดไยารนปเรูบรั่ีทรากงรคโราหริบาคดไยาร  695,991 265,164 814,882 469,739 

นับุจจปงถึนจน้ึขดกิเ่ีทรากงรคโราหริบรากนุทนต  915,317 1,041,531 1,284,713 1,420,778 

นับุจจปงถึนจรูบรั่ีทรไากํ  794,806 872,700 911,289 1,267,084 

 1,710,123 1,914,231 2,196,002 2,687,862 

งาจูผกาจบก็เกยรีเ่ีทดวงนิงเ  (2,177,735) (1,937,672) (2,838,062) (2,934,917) 

 (467,612) (23,441) (642,060) (247,055) 

ราหริบนางบรัหาํสงาจูผกาจงอรกยรีเิธทิสีมรากจกิ่ีทน้สิง้ัทนิงเนวนาํจ  59,101 42,968 113,666 110,864 

ราหริบนางบรัหาํสรากจกิกาจงอรกยรีเิธทิสีมงาจูผ่ีทน้สิง้ัทนิงเนวนาํจ  (526,713) (66,409) (755,726) (357,919) 

 (467,612) (23,441) (642,060) (247,055) 

 มาตดไยารนปเูรบัรกูถะจรากงรคโราหิรบาคานหงวลบัรนิงเ รากงรคโราหิรบนางงอขจ็รเาํสมาวคน้ัข  

11.  อืลหเงคาคนิส  

)ทาบนัพ :ยวนห(  

 มวรนิงเรากบง  รากจกิะาพฉเนิงเรากบง  

 2558 2557 2558 2557 

งอื่รคเะลแราหาอ มื่ด  952 875 402 250 

งารสอกุดสัว  6,514 8,850 - - 

รวม 7,466 9,725 402 250 
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10. จ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส าหรับงานบริหาร / จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิ
เรียกร้องจากกิจการส าหรับงานบริหาร  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายได้ค่าบริหารโครงการที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 695,991 265,164 814,882 469,739 

ต้นทุนการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน 915,317 1,041,531 1,284,713 1,420,778 
ก าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 794,806 872,700 911,289 1,267,084 

 1,710,123 1,914,231 2,196,002 2,687,862 

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง (2,177,735) (1,937,672) (2,838,062) (2,934,917) 

 (467,612) (23,441) (642,060) (247,055) 

จ านวนเงินทั้งส้ินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จา้งส าหรับงานบริหาร 59,101 42,968 113,666 110,864 
จ านวนเงินทั้งส้ินที่ผู้จา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานบริหาร (526,713) (66,409) (755,726) (357,919) 

 (467,612) (23,441) (642,060) (247,055) 

 เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส าเร็จของงานบริหารโครงการ 

11.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อาหารและเครือ่งดืม่ 952 875 402 250 
วัสดุกอ่สรา้ง 6,514 8,850 - - 

รวม 7,466 9,725 402 250 

 
 

 

 

 

 

 

   เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานบริหารโครงการ

11. สินค้าคงเหลือ
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รายงานประจ�าปี 2558

   ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค�านวณจากอัตราการ 

   ตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินกู้ดังนี้

 30   

12. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าที่ดิน 6,393,931 5,167,337 5,466,140 4,445,835 
งานระหว่างก่อสร้าง 4,922,319 4,025,305 4,122,980 3,124,139 
ค่าบริหารโครงการ 399,426 513,295 193,525 236,687 
บ้านตัวอย่าง 27,439 21,800 8,447 56 

ต้นทุนดอกเบี้ย 345,100 247,017 324,899 173,084 

รวม 12,088,215 9,974,754 10,115,991 7,979,801 
หัก: การปรับลดเป็น     

   มูลคา่สุทธิที่จะได้รับ (28,364)  (14,976) - - 

รวมต้นทนุการพัฒนา     

   อสังหารมิทรัพย์ - สุทธ ิ 12,059,851 9,959,778 10,115,991 7,979,801 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินกู้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนการกู้ยมืส่วนที่รวมเป็นตน้ทุน 

   ของที่ดินและงานระหว่างกอ่สร้าง 

   (ล้านบาท) 274 203 274 176 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.20 - 5.88 5.00 - 5.88 3.20 - 5.88 5.00 - 5.88 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่

บนที่ดินไปจดจ านองค้ าประกันเงนิกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชขีองบรษัิทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม 
   สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ าประกัน 5,271 2,539 4,713 2,539 
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12. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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งานระหว่างก่อสร้าง 4,922,319 4,025,305 4,122,980 3,124,139 
ค่าบริหารโครงการ 399,426 513,295 193,525 236,687 
บ้านตัวอย่าง 27,439 21,800 8,447 56 

ต้นทุนดอกเบี้ย 345,100 247,017 324,899 173,084 

รวม 12,088,215 9,974,754 10,115,991 7,979,801 
หัก: การปรับลดเป็น     

   มูลคา่สุทธิที่จะได้รับ (28,364)  (14,976) - - 

รวมต้นทนุการพัฒนา     

   อสังหารมิทรัพย์ - สุทธ ิ 12,059,851 9,959,778 10,115,991 7,979,801 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินกู้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนการกู้ยมืส่วนที่รวมเป็นตน้ทุน 

   ของที่ดินและงานระหว่างกอ่สร้าง 

   (ล้านบาท) 274 203 274 176 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.20 - 5.88 5.00 - 5.88 3.20 - 5.88 5.00 - 5.88 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่

บนที่ดินไปจดจ านองค้ าประกันเงนิกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชขีองบรษัิทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม 
   สิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ าประกัน 5,271 2,539 4,713 2,539 

  
 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจ�านอง 

   ค�้าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

   รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ 

   ดังนี้
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 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชสี ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมลูคา่โครงการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
                                           

งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2558 14,976 
บวก: ตั้งเพิม่ 14,959 
หัก: โอนกลับเนือ่งจากการขาย      (1,571) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 28,364 

 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการอยู ่ณ วันสิ้นป ี 42,343,007 39,285,169 30,900,039 27,365,865 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 27,274,490 20,166,102 20,777,810 13,646,816 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 64.41% 51.33% 67.24% 49.87% 

13. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เง่ือนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง    ได้
น าไปเป็นหลักประกันของหนังสือค้ าประกันธนาคาร 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งข้ึน   มูลค่าตามบัญชี 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด 

(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ   
       คาร์ท จ ากัด ร้อยละ 45) 

 
จ าหน่ายอะไหล่และช้ินส่วน
อุปกรณ์ยานยนต ์

 
 

ไทย 45 45 900 900 - - 
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 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชสี ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมลูคา่โครงการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
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หัก: โอนกลับเนือ่งจากการขาย      (1,571) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 28,364 

 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการอยู ่ณ วันสิ้นป ี 42,343,007 39,285,169 30,900,039 27,365,865 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 27,274,490 20,166,102 20,777,810 13,646,816 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 64.41% 51.33% 67.24% 49.87% 

13. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เง่ือนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง    ได้
น าไปเป็นหลักประกันของหนังสือค้ าประกันธนาคาร 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งข้ึน   มูลค่าตามบัญชี 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด 

(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ   
       คาร์ท จ ากัด ร้อยละ 45) 

 
จ าหน่ายอะไหล่และช้ินส่วน
อุปกรณ์ยานยนต ์

 
 

ไทย 45 45 900 900 - - 

 

 

 

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

13. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก

   ยอดคงเหลอืน้ี คือ เงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากกระแสรายวนัซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ ได้น�าไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสอื 

   ค�้าประกันธนาคาร

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
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 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชสี ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมลูคา่โครงการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
                                           

งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2558 14,976 
บวก: ตั้งเพิม่ 14,959 
หัก: โอนกลับเนือ่งจากการขาย      (1,571) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 28,364 

 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดที่ยัง     
   ด าเนินการอยู ่ณ วันสิ้นป ี 42,343,007 39,285,169 30,900,039 27,365,865 
มูลค่าของโครงการที่ได้ท าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 27,274,490 20,166,102 20,777,810 13,646,816 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแล้ว 64.41% 51.33% 67.24% 49.87% 

13. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เง่ือนไขการเบิก 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง    ได้
น าไปเป็นหลักประกันของหนังสือค้ าประกันธนาคาร 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งข้ึน   มูลค่าตามบัญชี 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากัด 

(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ   
       คาร์ท จ ากัด ร้อยละ 45) 

 
จ าหน่ายอะไหล่และช้ินส่วน
อุปกรณ์ยานยนต ์

 
 

ไทย 45 45 900 900 - - 

 

 

 

      งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 

      ตามวิธีส่วนได้เสียเต็มจ�านวนเงินลงทุนแล้ว ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ 

      ไม่มส่ีวนแบ่งก�าไรหรือขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนได้เสยี และในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปีสิน้สดุ 

      วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวน 0.2 ล้านบาท ซึ่ง 

      ค�านวณขึน้จากงบการเงนิทีจ่ดัท�าขึน้โดยฝ่ายบริหารของบรษัิทร่วมและยงัไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษิทัร่วม 

      ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่าการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญเมื่อเทียบ 

      กับงบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว

   14.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผล

      ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียเต็มจ านวนเงินลงทุนแล้ว ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสีย และในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้รวมส่วน
แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 0.2 ล้านบาท ซึ่งค านวณขึ้นจากงบ
การเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ร่วมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่าการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนจะไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคัญเมื่อเทียบกับงบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว 

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผล 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษัิทร่วมในงบการเงนิรวมดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหว่างป ี

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างป ี
 2558 2557 2558 2557 

บริษัท พีระ อาร์ท ีคาร์ท จ ากัด - (178) - - 

 ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

บริษัทย่อย ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ           

เงินลงทุน สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (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 ากดั 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด     233,000 233,000 100.00 99.96 233,000 232,900 (129,500) (122,000) 103,500 110,900 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้           
   เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด 1,200 1,200 99.98 99.98 1,200 1,200 - - 1,200 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 วนั จ ากดั 45,000 45,000 100.00 99.78 45,000 44,900 (27,000) (27,000) 18,000 17,900 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั           
(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต            
 วัน จ ากดั 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 ากดั 192,200 89,200 100.00 100.00 192,200 89,200 - - 192,200 89,200 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 

รวม     4,093,602 3,990,402 (1,504,500) (1,497,000) 2,589,102 2,493,402 

  
 

     ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียเต็มจ านวนเงินลงทุนแล้ว ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสีย และในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้รวมส่วน
แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 0.2 ล้านบาท ซึ่งค านวณขึ้นจากงบ
การเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ร่วมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่าการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนจะไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคัญเมื่อเทียบกับงบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว 

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผล 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษัิทร่วมในงบการเงนิรวมดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหว่างป ี

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างป ี
 2558 2557 2558 2557 

บริษัท พีระ อาร์ท ีคาร์ท จ ากัด - (178) - - 

 ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

บริษัทย่อย ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ           

เงินลงทุน สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (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 ากดั 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 
บริษัท บลู เด็ค จ ากัด     233,000 233,000 100.00 99.96 233,000 232,900 (129,500) (122,000) 103,500 110,900 
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้           
   เอ็กซ์เพิร์ท) จ ากัด 1,200 1,200 99.98 99.98 1,200 1,200 - - 1,200 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 วนั จ ากดั 45,000 45,000 100.00 99.78 45,000 44,900 (27,000) (27,000) 18,000 17,900 
บริษัท พีระ คาร์ท จ ากดั           
(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต            
 วัน จ ากดั 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 ากดั 192,200 89,200 100.00 100.00 192,200 89,200 - - 192,200 89,200 

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จ ากัด 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 

รวม     4,093,602 3,990,402 (1,504,500) (1,497,000) 2,589,102 2,493,402 

  
 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   บริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด และ บริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

   (1) จัดตั้งบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,000  

     หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

     เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

   (2)  จัดตั้งบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,000  

     หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

     เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

   ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด และ บริษัทสกายลิงค์  

   (2015) จ�ากดั ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าวให้แก่บรษัิทในต่างประเทศแห่งหนึง่ตามข้อตกลง 

   ในสญัญาร่วมทนุตามทีก่ล่าวในหมายเหต ุ16 ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯลดลงเหลอืร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

   ดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด และ  

   บริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยน 

   สถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

   บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจด 

   ทะเบียนจ�านวน 103 ล้านบาท จากเดิมที่ทุนจดทะเบียน 89.2 ล้านบาทเป็น 192.2 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  

   1,030,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจ�านวน โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 

   ของบริษัทฯจ�านวน 103 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 20 เมษายน 2558 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ 

   กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  
   และ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   (1) จัดตั้งบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 

     สามัญจ�านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 

     ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2558

     ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  

     ในสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าวให้แก่บรษิทัในต่างประเทศแห่งหนึง่ตามข้อตกลงในสญัญา 

     ร่วมทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดัง 

     กล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

     ช่องนนทรี จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะ 

     จาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 

 

   (2) จัดตั้งบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

     จ�านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมี 

     วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2558 และบริษัทย่อยดังกล่าว 

     ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 

     ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด ใน 

     สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามข้อตกลงในสัญญา 

     ร่วมทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดัง 

     กล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

     เตาปูน จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก  

     “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

   (3) จัดตั้งบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

     จ�านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวซึ่งมี 

     วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2558 และบริษัทย่อยดังกล่าว 

     ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

     ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด ใน 

     สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามข้อตกลงในสัญญา 

     ร่วมทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดัง 

     กล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  

     ท่าพระ จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก  

     “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

   บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้รับหุ้นสามัญของบริษัท บลู เด็ค จ�ากัด เพิ่มจากกรรมการจ�านวน 998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

   100 บาท เป็นเงนิ 99,800 บาท ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯในบรษิทัดงักล่าวเพิม่ขึน้จากเดมิร้อยละ 99.96 เป็นร้อยละ 100.00  

   ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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รายงานประจ�าปี 2558

   บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้รับหุ้นสามัญของบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด เพิ่มจากกรรมการจ�านวน 998 หุ้น มูลค่า 

   หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 99,800 บาท ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 99.78 เป็น 

   ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

   บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้รับหุ้นสามัญของบริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด เพิ่มจากกรรมการจ�านวน 5 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

   100 บาท เป็นเงิน 500 บาท ซึ่งไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทเปลี่ยนแปลง

   ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ

   ในขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนราคาซื้อ (purchase price allocation) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด ในปี 2553 ได้ 

   มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากการค�านวณมูลค่ายุติธรรมเพิ่มของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มี 

   ตวัตน ซึง่บรษิทัฯได้แสดงภาระหนีส้นิเกีย่วกบัภาษเีงนิได้จากการซือ้กจิการจ�านวนดงักล่าวอยูใ่นบญัชหีน้ีสนิภาษเีงนิได้รอตดับญัชใีน 

   งบแสดงฐานะการเงินรวม

   เงินปันผลรับ

   เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 300 ล้านบาท เป็นเงินปันผลจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอป 

   เม้นท์ ทู จ�ากัด

   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

   ระหว่างกาลจากก�าไรสะสมในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผล 

   ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯแสดงรายการดังกล่าวเป็นเงินปันผลค้างรับจ�านวน 300 

   ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า

   16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
 

      เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ 

 ในขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนราคาซื้อ (purchase price allocation) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
ทู จ ากัด ในปี 2553 ได้มีการประเมินมลูคา่ยุติธรรมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากการค านวณมูลค่า
ยุติธรรมเพิ่มของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งบริษัทฯได้แสดงภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้
จากการซื้อกิจการจ านวนดังกล่าวอยู่ในบัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 300 ล้านบาท เป็นเงินปันผล
จากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ ากัด มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 300 ล้าน
บาท บริ ษัทดั งกล่ าวได้ด า เนินการจ่ าย เงินปันผลในวันที่  6 กุมภาพันธ์  2558 โดย ณ วันที่              
31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯแสดงรายการดังกล่าวเป็นเงินปันผลค้างรับจ านวน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของลูกหนี้การคา้และลูกหนีอ้ื่นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ   

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 

การร่วมค้า 

 

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบัญชีตามวิธี   

ส่วนได้เสีย 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
   จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 459,545 459,545 219,592 283,079 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

   ราชเทวี จ ากัด     ริมทรัพย์ 51 51 280,480 280,480 174,640 203,955 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  อโศก จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 51 433,500 433,500 249,169 294,130 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 37   

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 
การร่วมค้า 

 
ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบัญชีตามวิธี   
ส่วนได้เสีย 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  สามย่าน จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 510,000 - 386,432 - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  ชิดลม จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 204,000 - 143,622 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  บางนา จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 318,750 - 248,569 - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  ช่องนนทรี จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 306,000 - 252,150 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  เตาปูน จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 178,500 - 153,138 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

  ทา่พระ จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 216,749 - 198,385 - 

รวม    2,907,524 1,173,525 2,025,697 781,164 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใน
การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้ความ
สนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญา

ร่วมทุนดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

การร่วมค้า ทุนจดทะเบียน วงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น จ านวนเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากัด 900 900 459 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 550 550 281 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 850 850 434 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 1,000 1,000 510 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 400 400 204 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด 625 625 319 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากัด 600 600 306 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด 350 350 179 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 425 425 217 

 บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไมม่อี านาจในการควบคมุกิจการดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็น
เงินลงทุนในการร่วมค้า 
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(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 
การร่วมค้า 

 
ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่ตามบัญชีตามวิธี   
ส่วนได้เสีย 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  สามย่าน จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 510,000 - 386,432 - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  ชิดลม จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 204,000 - 143,622 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  บางนา จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 318,750 - 248,569 - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  ช่องนนทรี จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 306,000 - 252,150 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       
  เตาปูน จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 178,500 - 153,138 - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา       

  ทา่พระ จ ากัด    ริมทรัพย์ 51 - 216,749 - 198,385 - 

รวม    2,907,524 1,173,525 2,025,697 781,164 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใน
การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้ความ
สนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญา

ร่วมทุนดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

การร่วมค้า ทุนจดทะเบียน วงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น จ านวนเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากัด 900 900 459 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากัด 550 550 281 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด 850 850 434 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด 1,000 1,000 510 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด 400 400 204 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด 625 625 319 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ชอ่งนนทรี จ ากัด 600 600 306 
บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด 350 350 179 

บริษัท อนันดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 425 425 217 

 บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไมม่อี านาจในการควบคมุกิจการดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็น
เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

 

      บรษิทัฯได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุกบับริษัทในต่างประเทศแห่งหนึง่เพือ่ด�าเนนิการจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนในการด�าเนนิธรุกจิพฒันา 

      อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้ความสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการที่ 

      ควบคุมร่วมกันดังกล่าวกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนดังนี้

      บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการ 

      ร่วมค้า
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รายงานประจ�าปี 2558

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

      เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ�ากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งและมี 

      ภูมิล�าเนาในประเทศไทยตามสัญญาร่วมทุนข้างต้น โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,000 ล้านบาท และบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 51  

      ในบริษัทดังกล่าว บริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจ�านวน 510 ล้านบาทให้แก่บริษัทดังกล่าว ในวันที่ 8 มกราคม 2558

      ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน  

      จ�ากดั และบรษิทัร่วมทนุในต่างประเทศซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทัดงักล่าวตามเงือ่นไขและวงเงนิกู้ทีก่�าหนดไว้ในสญัญาร่วมทนุ 

      ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 1,000 ล้านบาท  ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ 

      จ�านวน 510 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2558 จ�านวน 408 ล้านบาท ในปี 2560 จ�านวน 102 ล้านบาทและเมื่อ 

      วันที่ 8 มกราคม 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ�านวน 204 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด”)
      

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

      ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลง 

      เหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มี 

      อ�านาจในการควบคุมบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า  

      ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน  

      399.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 3,999,000 หุ้น  

      มลูค่าหุน้ละ 100 บาท และเรยีกช�าระค่าหุน้เพิม่ทนุดงักล่าวเตม็จ�านวน โดยบรษิทัฯได้จ่ายค่าหุน้เพิม่ทนุในสดัส่วนของบรษิทัฯ 

      จ�านวน 203.9 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยบริษัท สกายลิงค์ (2015) จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่ม 

      ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็น “บริษัท  

      อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด” ในวันเดียวกัน

      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ�ากัด  

      และ บริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตาม 

      ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

      204 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้ยืมในปี 2558 จ�านวน 102 ล้านบาท ในปี 2559 จ�านวน 102 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26  

      มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ�านวน 51 ล้านบาท และวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้กู้เพิ่มอีก 51 ล้านบาทแก่ 

      บริษัทดังกล่าว
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด”)
      

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 

      ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลง 

      เหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่ม ี

      อ�านาจในการควบคุมบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัดอีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า  

      ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิตี้ลิงค์ (2015) จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน  

      624.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 625 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 6,249,000 หุ้น  

      มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 80 บาท โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 

      ของบริษัทฯจ�านวน 255 ล้านบาทในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนอีกในอัตราหุ้นละ 20 บาท โดย 

      บรษิทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิม่ทนุในสดัส่วนของบรษิทัฯจ�านวน 63.7 ล้านบาท ในวนัที ่30 กนัยายน 2558 โดยบรษิทั ซติีลิ้งค์ (2015)  

      จ�ากัดได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวง 

      พาณิชย์เป็น “บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด” ในวันเดียวกัน

      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ�ากัด  

      และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

      กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 625 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

      318.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2559 จ�านวน 165.8 ล้านบาท ในปี 2560 จ�านวน 102 ล้านบาทและในปี 2561  

      จ�านวน 51 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ�านวน 12.8 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด
     

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด นอกจากนี้ในสัญญา 

      ยังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด ใน 

      สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น 

      ของบริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณา 

      ว่าบริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดัง 

      กล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 23  

      มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุน 

      จดทะเบียนจ�านวน 599.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 

      จ�านวน 5,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 58 บาท โดยบริษัทฯได้ 

      จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษัทฯจ�านวน 177.5 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัท 

      อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
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รายงานประจ�าปี 2558

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ�ากัด  

      และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

      กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

      306 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2558 จ�านวน 153 ล้านบาท ในปี 2559 จ�านวน 153 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 9  

      ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ�านวน 178.5 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด 

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน 

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด ในสัดส่วน 

      การถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 

      บริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่า 

      บริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าว 

      เป็นเงนิลงทนุในการร่วมค้า ท�าให้บริษทัดงักล่าวเปลีย่นสถานะจาก “บรษิทัย่อย” เป็น “กจิการร่วมค้า” ตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม  

      2558 เป็นต้นไป

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจด 

      ทะเบียนจ�านวน 349.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  

      3,499,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯได้จ่ายค่า 

      หุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษัทฯจ�านวน 178.4 ล้านบาท ให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยบริษัท อนันดา เอ็ม 

      เอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ�ากัด  

      และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

      กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 350 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ จ�านวน  

      178.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2558 จ�านวน 25.5 ล้านบาท ในปี 2559 จ�านวน 153 ล้านบาท และเมื่อวันที่  

      24 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ�านวน 25.5 ล้านบาท แก่บริษัทดังกล่าว

      บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อด�าเนินกิจการร่วมค้าใน 

      การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในนามของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด นอกจากนี้ ในสัญญายัง 

      ระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้กิจการร่วมค้ากู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน 

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด ในสัดส่วน 

      การถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทในต่างประเทศข้างต้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 

      บริษัทฯลดลงเหลือร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษัทฯพิจารณาว่า 

      บริษัทฯไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด อีกต่อไป บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าว 

      เป็นเงนิลงทุนในการร่วมค้า ท�าให้บริษทัดงักล่าวเปลีย่นสถานะจาก “บรษิทัย่อย” เป็น “กจิการร่วมค้า” ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน  

      2558 เป็นต้นไป
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจด 

      ทะเบียนจ�านวน 424.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 425 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  

      4,249,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯได้จ่ายค่า 

      หุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษัทฯจ�านวน 216.7 ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัท อนันดา เอ็ม 

      เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

 

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ�ากัด  

      และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่ 

      กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมกัน 425 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

      216.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 2558 จ�านวน 38.3 ล้านบาท ในปี 2559 จ�านวน 153 ล้านบาท และในปี 2560  

      จ�านวน 25.5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ�านวน 38.3 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว

   16.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

      ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
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ในการร่วมค้า ท าให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อย” เป็น “กิจการร่วมค้า” ตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด มี
มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 424.9 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เป็น 425 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 4,249,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษัทฯจ านวน 216.7 

ล้านบาทให้บริษัทดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด 
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ 

เอเชีย ท่าพระ จ ากัด และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขและ
วงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนรวมกัน 
425 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ านวน 216.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในปี 

2558 จ านวน 38.3 ล้านบาท ในปี 2559 จ านวน 153 ล้านบาท และในปี 2560 จ านวน 25.5 ล้านบาท 
และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมงวดแรกจ านวน 38.3 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว 

16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างป ี

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างป ี
 2558 2557 2558 2557 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากัด (63,486) (82,486) - - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทว ีจ ากัด (29,314) (70,818) - - 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากัด (44,962) (139,370) - - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากัด (123,568) - - - 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างป ี

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างป ี
 2558 2557 2558 2557 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด (55,793) - - - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากัด (61,944) - - - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทร ีจ ากัด (53,850) - - - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากัด (25,362) - - - 
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากัด (18,365) - - - 
รวม (476,644) (292,674) - - 

 ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากการร่วมค้า 

      ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
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   16.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�าคัญ

      สรุปรายการฐานะทางการเงิน
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16.3 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 ทา่พระ จ ากัด 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 45 219 183 411 267 237 117 - 213 - 164 - 427 - 102 - 129 - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,900 2,349 1,526 1,167 2,181 1,584 2,565 - 727 - 909 - 1,551 - 531 - 742 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 89 80 32 24 56 37 43 - 22 - 22 - 20 - 8 - 2 - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - (494) (494) (572) (287) - - (333) - (450) - (923) - (237) - (376) - 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจา่ยแก่ผู้ร่วมค้าที่ถึง                   

  ก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี (625) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (997) (636) (345) (201) (693) (413) (549) - (110) - (79) - (200) - (35) - (3) - 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจา่ยแก่ผู้ร่วมค้า                   

  - สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี - (592) (480) (453) (585) (457) (424) - (204) - (25) - (354) - (51) - (76) - 

เงินกู้ยืมระยะยาว (1,868) (838) - - - - (923) - - - - - - - - - - - 

สินทรัพย์ - สุทธ ิ 544 582 422 454 654 701 829 - 315 - 541 - 521 - 318 - 418 - 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 51 51 51 51 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์-สุทธ ิ 277 297 215 232 334 358 423 - 160 - 276 - 266 - 162 - 213 - 

การตัดรายการระหว่างกัน (57) (14) (40) (28) (85) (64) (37) - (16) - (27) - (14) - (9) - (15) - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 220 283 175 204 249 294 386 - 144 - 249 - 252 - 153 - 198 - 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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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 ทา่พระ จ ากัด 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้ดอกเบี้ย 1 2 1 - 2 1 1 - - - - - 1 - - - - - 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - (25) - (3) - (7) - - - - - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได ้ 10 35 8 24 12 37 43 - 21 - 21 - 20 - 8 - 2 - 

ก าไรส าหรับป ี (39) (138) (32) (96) (47) (149) (171) - (85) - (84) - (79) - (32) - (7) - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (39) (138) (32) (96) (47) (149) (171) - (85) - (84) - (79) - (32) - (7) - 
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   16.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

      รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงได้ดังนี้

      เงินกู้ยืมระยะยาวกิจการจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใน 

      โครงการของกิจการดังกล่าว และค�้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก 

      เป็นประกัน 

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 

   มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
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16.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
วงเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

2558 2557 2558 2557 2558 2557  

 
12,425 

 
5,289 

 
9,130 

 
3,950 

(ร้อยละต่อปี) 
MLR - 1.25 

(ร้อยละต่อปี) 
MLR - 1.25 

 
ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืนเงิน
ต้นจากการปลอดจ านองห้องชุดตาม

เงื่อนไขในสัญญาและเสร็จสิ้นภายใน 
42 ถึง 48 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้
งวดแรก/วันที่ลงนามในสัญญา 

 เงินกู้ยืมระยะยาวกิจการจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างในโครงการของกิจการดังกล่าว และค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่ง
หนึ่ง และการโอนสิทธิเรียกรอ้งเงินฝากเป็นประกัน  

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อาคารส านักงานให้เช่า:     
ราคาทุน 292,560 194,471 123,013 24,925 

หัก: คา่เสือ่มราคาสะสม (31,829) (20,757) (2,756) (160) 

มลูคา่สุทธิตามบัญช ี 260,731 173,714 120,257 24,765 
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16.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
วงเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

2558 2557 2558 2557 2558 2557  

 
12,425 

 
5,289 

 
9,130 

 
3,950 

(ร้อยละต่อปี) 
MLR - 1.25 

(ร้อยละต่อปี) 
MLR - 1.25 

 
ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืนเงิน
ต้นจากการปลอดจ านองห้องชุดตาม

เงื่อนไขในสัญญาและเสร็จสิ้นภายใน 
42 ถึง 48 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้
งวดแรก/วันที่ลงนามในสัญญา 

 เงินกู้ยืมระยะยาวกิจการจากสถาบันการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างในโครงการของกิจการดังกล่าว และค้ าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทในต่างประเทศแห่ง
หนึ่ง และการโอนสิทธิเรียกรอ้งเงินฝากเป็นประกัน  

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อาคารส านักงานให้เช่า:     
ราคาทุน 292,560 194,471 123,013 24,925 

หัก: คา่เสือ่มราคาสะสม (31,829) (20,757) (2,756) (160) 

มลูคา่สุทธิตามบัญช ี 260,731 173,714 120,257 24,765 

 
 

 

 

 

 

 

 47   

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มลูคา่ตามบัญชตี้นป ี 173,714 150,127 24,765 - 
โอนจากต้นทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรัพย ์ 102,151 32,219 102,151 24,925 

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์     
   - มลูค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันโอน (4,006) - (4,006) - 
คา่เสือ่มราคาส าหรับป ี (11,128) (8,632) (2,653) (160) 

มลูคา่ตามบัญชีปลายป ี 260,731 173,714 120,257 24,765 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อาคารส านักงานให้เช่า 629,559 315,280 306,459 79,700 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่ว่างระยะ

ยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
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   มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

   มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ 

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มลูคา่ตามบัญชตี้นป ี 173,714 150,127 24,765 - 
โอนจากต้นทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรัพย ์ 102,151 32,219 102,151 24,925 

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์     
   - มลูค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันโอน (4,006) - (4,006) - 
คา่เสือ่มราคาส าหรับป ี (11,128) (8,632) (2,653) (160) 

มลูคา่ตามบัญชีปลายป ี 260,731 173,714 120,257 24,765 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

อาคารส านักงานให้เช่า 629,559 315,280 306,459 79,700 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่ว่างระยะ

ยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  
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18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 

สิ่งปลูกสร้าง          

และอาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้  

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง 

 

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 202,722 252,064 31,414 101,686 69,381 26,067 683,334 
ซื้อเพิม่ 9,900 973 10,367 9,228 2,898 14,313 47,679 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย (21,860) (7,635) (513) (8,159) (4,850) (64) (43,081) 
โอนจากต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ - 4,095 - - - - 4,095 

รายการปรับปรุง - (123) - 28 - - (95) 
โอนเนือ่งจากบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็น
กิจการร่วมค้า - - - - - (129) (129) 

โอนเขา้ (ออก) - 7,180 21,950 7,361 - (36,491) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 190,762 256,554 63,218 110,144 67,429 3,696 691,803 
ซื้อเพิม่ - 6,882 32,354 7,371 19,930 9,705 76,242 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย - (2,011) (148) (5,799) (7,553) - (15,511) 

โอนจากต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ - 4,620 

 
- 425 - - 5,045 

โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน - 4,063 - - - - 4,063 

โอนเขา้ (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 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,983 59,957 21,435 61,532 28,774 - 173,681 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 63 14,384 6,219 13,944 7,554 - 42,164 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหนา่ย /         
 ตัดจ าหนา่ย - (2,413) (375) (7,983) (3,970) - (14,741) 
รายการปรับปรุง - (13) - (5) - - (18) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,046 71,915 27,279 67,488 32,358 - 201,086 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 63 14,503 8,938 14,343 8,830 - 46,677 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหนา่ย /         
 ตัดจ าหนา่ย - (1,051) (67) (5,092) (5,678) - (11,888) 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์        

   เพื่อการลงทุน - 57 - - - - 57 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,109 85,424 36,150 76,739 35,510 - 235,932 

18. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง          
และอาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้  

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง 

 

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
ผลขาดทุนจากการด้อยคา่ - 8,895 - - - - 8,895 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 8,895 - - - - 8,895 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 188,716 184,639 35,939 42,656 35,071 3,696 490,717 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 188,653 179,697 59,302 41,099 44,296 3,768 516,815 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี   
2557 (จ านวน 9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 42,164 

2558 (จ านวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 46,677 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 

สิ่งปลูกสร้าง          

และอาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้  

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง 

 

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 55,022 94,624 2,433 77,237 64,031 4,421 297,768 
ซื้อเพิม่ - 972 843 7,696 2,898 13,863 26,272 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย - (5,970) (356) (8,143) (4,850) - (19,319) 
โอนจากต้นทุนพัฒนา        

   อสังหาริมทรัพย ์ - 4,095 - - - - 4,095 
รายการปรับปรุง - (123) - 28 - - (95) 
โอนเขา้ (ออก) - 6,876 351 7,361 - (14,588) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 55,022 100,474 3,271 84,179 62,079 3,696 308,721 
ซื้อเพิม่ - 6,882 441 4,305 19,931 9,014 40,573 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย - (1,316) - (4,821) (7,553) - (13,690) 
โอนจากต้นทุนพัฒนา        

   อสังหาริมทรัพย ์ - 4,620 - 425 - - 5,045 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน  - 4,063 - - - - 4,063 

โอนเขา้ (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 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร                 
 ที่ดินและ        

ส่วนปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง          
และอาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้  

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง 

 

 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,983 27,461 1,662 45,547 25,712 - 102,365 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 63 6,269 278 9,954 6,996 - 23,560 

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหนา่ย /         
 ตัดจ าหนา่ย - (2,085) (341) (7,972) (3,970) - (14,368) 
รายการปรับปรุง - (13) - (5) - - (18) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,046 31,632 1,599 47,524 28,738 - 111,539 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 63 6,418 472 11,518 8,273 - 26,744 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ าหนา่ย /         
   ตัดจ าหน่าย - (860) - (4,158) (5,678) - (10,696) 

โอนจากอสังหาริมทรัพย์        
   เพื่อการลงทุน - 57 - - - - 57 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,109 37,247 2,071 54,884 31,333 - 127,644 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
ผลขาดทุนจากการด้อยคา่ - 7,668 - - - - 7,668 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 7,668 - - - - 7,668 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 52,976 68,842 1,672 36,655 33,341 3,696 197,182 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 52,913 73,025 1,669 34,901 43,124 3,768 209,400 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ): 
2557   23,560 

2558   26,744 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลอืของอปุกรณ์ซึง่ไดม้าภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 83 ล้านบาท (2557: 52 ล้านบาท) (เฉพาะ       

บริษัทฯ: 40 ล้านบาท 2557: 31 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน

ประมาณ 97 ล้านบาท (2557: 89 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 56 ล้านบาท 2557: 63 ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยสองแห่งได้ท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหน่ึง หลังจากสัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลง (เดือน
กันยายน 2578 และเดือนธันวาคม 2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจ านวน 19 ล้านบาท (2557: 20 ล้านบาท) 
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งนั้น 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ 

   ตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 83 ล้านบาท (2557: 52 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 40 ล้านบาท 2557: 31 ล้านบาท)

   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหน่ึงซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่า 

   ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 97 ล้านบาท (2557: 89 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  

   56 ล้านบาท 2557: 63 ล้านบาท)

 

   บรษิทัย่อยสองแห่งได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิกบับริษัทแห่งหนึง่ หลงัจากสญัญาเช่าทีด่นิสิน้สุดลง (เดอืนกนัยายน 2578 และเดอืนธนัวาคม  

   2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจ�านวน 19 ล้านบาท (2557: 20 ล้านบาท) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งนั้น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้น�าที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวนประมาณ 99 ล้านบาท ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ 

   บริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงิน (2557: ไม่มี)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้น าที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 99 ล้านบาท ไป
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงิน (2557: ไม่มี) 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัญญาจะซื้อ        

 คอมพิวเตอร์ จะขายห้องชุด ค่าสิทธิ สินทรัพย์  คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ สินทรัพย์  
 ซอฟต์แวร์ ที่ท ากับลูกคา้ รอตัดบัญช ี ระหว่างติดตั้ง รวม ซอฟต์แวร์ รอตัดบัญช ี ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 54,635 748,079 934 27,448 831,096 53,671 934 27,448 82,053 

ซื้อเพิ่ม 18,911 - 468 50,517 69,896 18,585 467 39,288 58,340 
ตัดจ าหน่าย  (13,791) - -  (150)  (13,941)  (13,791) -  (150)  (13,941) 
โอนเข้า/ออก 11,702 - - (11,702) - 473 - (473) - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 195,021 748,079 1,402 6,589 951,091 179,993 1,401 6,589 187,983 

การตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 26,762 744,725 281 - 771,768 26,452 281 - 26,733 
ค่าตัดจ าหน่าย 8,364 3,354 174 - 11,892 7,013 173 - 7,186 
ตัดจ าหน่าย  (8,673) - - -  (8,673)  (8,673) - -  (8,673) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 38,227 748,079 689 - 786,995 35,171 688 - 35,859 

ค่าเผือ่การด้อยคา่          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 - - - - - - - - - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 10,237 - - - 10,237 10,237 - - 10,237 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 10,237 - - - 10,237 10,237 - - 10,237 

ลดลงระหว่างป ี (774) - - - (774) (774) - - (774) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 9,463 - - - 9,463 9,463 - - 9,463 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 34,767 - 947 66,113 101,827 23,909 947 66,113 90,969 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 147,331 - 713 6,589 154,633 135,359 713 6,589 142,661 

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท ากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ  สินทรัพย์
ดังกล่าวตัดจ าหน่ายตามการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 วง เงินตั๋ วสัญญาใช้ เ งินและวง เงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ ง ส่วนใหญ่             
ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
บริษัทย่อย และวงเงินบางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง 

ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ านวน 3,858 
ล้านบาท (2557: 2,417 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,798 ล้านบาท 2557: 2,417 ล้านบาท) และมีวงเงิน
เบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้จ านวน 15 ล้านบาท (2557: 35 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2557: 

35 ล้านบาท) 

 

   สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุทีท่�ากบัลกูค้าเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการรวมธรุกจิ สินทรพัย์ดงักล่าวตดัจ�าหน่ายตามการโอน 

   กรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งส่วนใหญ่ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและสิ่ง 

   ปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย และวงเงินบางส่วนไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯและ 

   บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 3,858 ล้านบาท (2557: 2,417 

   ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,798 ล้านบาท 2557: 2,417 ล้านบาท) และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 15 ล้านบาท  

   (2557: 35 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2557: 35 ล้านบาท)
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21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - - 94,492 83,635 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีไ่มเ่กี่ยวข้องกัน 560,171 657,936 214,937 347,227 
เจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 16,994 - 31,932 192 
เจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกนั 152,877 98,971 100,684 45,638 
เงนิทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั - 329 - 329 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 7,297 6,185 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 329,670 300,491 252,371 246,193 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,067,009 1,063,912 694,416 723,214 

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 56,935 36,412 31,255 21,497 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (4,302) (2,897) (2,747) (1,886) 

รวม 52,633 33,515 28,508 19,611 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (22,862) (11,980) (8,808) (5,315) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 

 ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 29,771 21,535 19,700 14,296 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการโดยมีก าหนดการช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามรีะยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าว

เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 
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21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - - 94,492 83,635 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีไ่มเ่กี่ยวข้องกัน 560,171 657,936 214,937 347,227 
เจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 16,994 - 31,932 192 
เจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกนั 152,877 98,971 100,684 45,638 
เงนิทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั - 329 - 329 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 7,297 6,185 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 329,670 300,491 252,371 246,193 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,067,009 1,063,912 694,416 723,214 

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 56,935 36,412 31,255 21,497 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (4,302) (2,897) (2,747) (1,886) 

รวม 52,633 33,515 28,508 19,611 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (22,862) (11,980) (8,808) (5,315) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 

 ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 29,771 21,535 19,700 14,296 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการโดยมีก าหนดการช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามรีะยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าว

เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับริษัทลสีซิง่เพือ่เช่าอปุกรณ์ซึง่ใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการโดยมกี�าหนดการช�าระ 

   ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
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 53   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:  

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 25,288 31,647 56,935 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (2,426) (1,876) (4,302) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 22,862 29,771 52,633 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 10,094 21,161 31,255 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,286) (1,461) (2,747) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,808 19,700 28,508 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 13,578 22,834 36,412 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,598) (1,299) (2,897) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,980 21,535 33,515 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,198 15,299 21,497 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชา่การเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (883) (1,003) (1,886) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ยทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,315 14,296 19,611 

 
 

 

 

 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้:
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23. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินกู้ยืมสกุลบาท 310,980 603,917 310,980 603,917 
หัก: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (4,836) (9,773) (4,836) (9,773) 

รวม 306,144 594,144 306,144 594,144 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (298,811) (350,167) (298,811) (350,167) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด     
   ช าระภายในหนึ่งป ี 7,333 243,977 7,333 243,977 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 594,144 594,144 

บวก:  กู้เพิม่ 935,000 935,000 

  ตัดจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 9,336 9,336 

หัก:  จ่ายคืนเงินกู ้ (1,227,937) (1,227,937) 

       จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (4,399) (4,399) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 306,144 306,144 

 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้ 

 ยอดคงเหลือของ            
ชื่อบริษัท เงินกู้ยืมระยะยาว อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา เงื่อนไขการช าระคืน 

 2558 2557 2558 2557  

 (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

306,144 594,144 MLR - 2.0 ถึง  
MLR - 1.25 

MLR - 1.5 ถึง 
MLR - 1.0 

ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่าย
คืนเงินต้นจากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอัตราร้อยละ 70 ของ
ราคาตามสัญญาซื้อขายห้องชุด 

และไม่ต่ ากว่าจ านวนต่อ          
ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญา
และเสร็จสิ้นภายในปี 2559 ถึง 
2561 

รวม 306,144 594,144 

 

 

23. เงินกู้ยืมระยะยาว
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   เงนิกูยื้มระยะยาวของบรษิทัฯและบริษทัย่อยค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างของบรษัิทฯและบรษิทัย่อยและ 

   ทีด่ินของกรรมการบริษทัฯ การค�้าประกนัโดยบริษทัฯและบรษิัทย่อย และการโอนสิทธิเรยีกร้องเงินฝากเป็นประกัน ตอ่มาเมือ่วนัที ่17  

   กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนจ�านองที่ดินของกรรมการดังกล่าวจากสถาบันการเงิน

   ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น การเปล่ียนแปลงกรรมการของ 

   บรษิทัย่อย การรวมหรือควบกจิการเข้ากับบริษทัอืน่ การลดทนุ และการเข้าท�าธรุกรรมทางการเงนิท่ีมใิช่การค้าปกติของกจิการ เป็นต้น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 6,135 ล้านบาท  

   (2557: 3,842 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5,355 ล้านบาท 2557: 3,650 ล้านบาท)

24. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋ว 

   แลกเงินระยะสั้นภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยออกเป็นสกุลเงินบาท อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินใน 

   แต่ละครั้ง โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ากัดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน โดยไม่จ�ากัด 

   จ�านวนใบ หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจ�ากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 9/2552 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ�านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและ 

   เสนอขายเพือ่ทดแทนตัว๋แลกเงนิทีเ่คยออกและเสนอขายแล้วขึน้อยูก่บัดลุพนิจิและความจ�าเป็นในการใช้เงนิของบรษิทัฯและมอบหมาย 

   ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราย 

   ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกล่าว เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการเสนอขาย อายุของตั๋ว 

   เงิน และจ�านวนเงินที่เสนอขาย เป็นต้น แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และเข้าท�าการ 

   ตกลงการลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินระยะสั้นเป็นสกุลเงินบาทจ�านวน 650 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

   ร้อยละ 4.2 - 4.4 ต่อปี และมีอาย ุ175 - 187 วนั นบัจากวนัทีอ่อกตัว๋แลกเงนิในแต่ละครัง้ซึง่มกี�าหนดช�าระคนืภายในเดอืนพฤษภาคม  

   2558 บรษิทัฯเสนอขายตัว๋แลกเงนิดงักล่าวให้แก่กองทนุในประเทศ ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่โดยไม่มหีลกัประกนั ท้ัง 

   นี้บริษัทฯได้ช�าระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งจ�านวนแล้ว

25. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น25.     น้ัสะยะรนิส้ีนหรากณามะรป  

    ยวนห( : )ทาบนัพ  

 มวรนิงเรากบง  

 ประมาณการ 

านํะนแาค  ประมาณการ ประมาณการ บทมสนิงเ  

 

  ะลแมหใาคกลู  นาบมซแมอซาค  มซแมอซาค  ตินินุทงอก  ประมาณการ  

 รากนทแบอตาค าํซ้อ้ซื  ดุชงอหะลแ  คภโปณูราธาส  นาบมูหลคคุบ  นอถอ้รืาค  รวม 

 ่ีทนัว ณ 1 มกราคม 2557 16,728 3,011 - - - 19,739 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  40,513 25,097 36,191 15,438 - 117,239 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (31,091) (9,855) - - - (40,946) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2557 26,150 18,253 36,191 15,438 - 96,032 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  90,462 11,313 37,050 3,712 500 143,037 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (30,590) (8,334) (15,681) - - (54,605) 

นสิ้นีหรากณามะรปบลักนอโ  - (3,588) (6,973) - - (10,561) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2558 86,022 17,644 50,587 19,150 500 173,903 

 

    ยวนห( : )ทาบนัพ  

 รากจกิะาพฉเนิงเรากบง  

 ประมาณการ 

านํะนแาค  ประมาณการ ประมาณการ บทมสนิงเ  

 

  ะลแมหใาคกลู  นาบมซแมอซาค  มซแมอซาค  ตินินุทงอก  ประมาณการ  

 าํซ้อ้ซืรากนทแบอตาค  ดุชงอหะลแ  คภโปณูราธาส  นาบมูหลคคุบ  นอถอ้รืาค  รวม 

 ่ีทนัว ณ 1 มกราคม 2557 16,728 - - - - 16,728 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  40,513 7,860 27,529 - - 75,902 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (31,091) (273) - - - (31,364) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2557 26,150 7,587 27,529 - - 61,266 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  90,462 125 11,602 - 500 102,689 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (30,590) (1,922) - - - (32,512) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2558 86,022 5,790 39,131 - 500 131,443 

26. วายะยะรูกนุห  

 ่ีทนัวอ่ืมเ  27 ธนัพาภมุก  2557 เะลแกออรากิตัมุนอาณราจิพฯทษัิรบรากมรรกะณคมุชะรป่ีท ูกนุหยาขอนส

นิกเมไนิงเงวนใยาภ  6,000 ทาบนาล  นักะรปกัลหีมมไอืรหีมทภเะรปนปเยดโ  ศทเะรปงาตอืรหทาบนิงเลุกส  

นิกเมไุยาอ  5 ป ะลตแนใูกนุหยาขอนสเะลแกออะณขนใดาลตะวาภสงอขมสะามหเมาวคบักูยอน้ึข้ีนง้ัท

วารคยาลหอืรหวยีดเวารคนใยาขอนสเรากนปเะจยาขอนสเราก วารค  และ/ รากงรคโนปเอืรห  และ/ นใอืรห

 นยีวเนุมหะณษกัล (revolving) ะลแปไว่ัทนชาชะรปกแหใ / งจะาจเะาพฉเยดโนุทงลูผกแหใอืรห  และ/ ูผอืรห

ะลแศทเะรปนในับาถสทภเะรปนุทงล / รากนใราหิรบรากมรรกะณคหใยามหบอมะลแ ศทเะรปงาตนใอืรห

ากงาทาษกึรป่ีทง้ัตงตแ นอถถไรากุยาอ ย้ีบเกอดารตัอดนหาํก รเงิน และ/ ยพัรทกัลหยานหาํจดัจูผอืรห  

และ/ ะลแาญญัสขไกแมานงลรากาํทาขเะลแยพัรทกัลหกออูผงอขอืถอ่ืชเานมาวคบัดนัอดัจรากนับาถสอืรห /

 ่ีทนัวอ่ืมเะลแ ๆงาตราสกอเอืรห 10 เมษายน 2557 รากิตัมุนอิตมีมดไฯทษัิรบงอขนุหอืถูผญัมาสมุชะรป่ีท

นตงาขูกนุหกออ  
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

25.     น้ัสะยะรนิส้ีนหรากณามะรป  

    ยวนห( : )ทาบนัพ  

 มวรนิงเรากบง  

 ประมาณการ 

านํะนแาค  ประมาณการ ประมาณการ บทมสนิงเ  

 

  ะลแมหใาคกลู  นาบมซแมอซาค  มซแมอซาค  ตินินุทงอก  ประมาณการ  

 รากนทแบอตาค าํซ้อ้ซื  ดุชงอหะลแ  คภโปณูราธาส  นาบมูหลคคุบ  นอถอ้รืาค  รวม 

 ่ีทนัว ณ 1 มกราคม 2557 16,728 3,011 - - - 19,739 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  40,513 25,097 36,191 15,438 - 117,239 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (31,091) (9,855) - - - (40,946) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2557 26,150 18,253 36,191 15,438 - 96,032 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  90,462 11,313 37,050 3,712 500 143,037 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (30,590) (8,334) (15,681) - - (54,605) 

นสิ้นีหรากณามะรปบลักนอโ  - (3,588) (6,973) - - (10,561) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2558 86,022 17,644 50,587 19,150 500 173,903 

 

    ยวนห( : )ทาบนัพ  

 รากจกิะาพฉเนิงเรากบง  

 ประมาณการ 

านํะนแาค  ประมาณการ ประมาณการ บทมสนิงเ  

 

  ะลแมหใาคกลู  นาบมซแมอซาค  มซแมอซาค  ตินินุทงอก  ประมาณการ  

 าํซ้อ้ซืรากนทแบอตาค  ดุชงอหะลแ  คภโปณูราธาส  นาบมูหลคคุบ  นอถอ้รืาค  รวม 

 ่ีทนัว ณ 1 มกราคม 2557 16,728 - - - - 16,728 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  40,513 7,860 27,529 - - 75,902 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (31,091) (273) - - - (31,364) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2557 26,150 7,587 27,529 - - 61,266 

ปงาวหะรนใน้ึขม่ิพเ  90,462 125 11,602 - 500 102,689 

งริจน้ึขดกิเ่ีทยาจยารกาจงลดล  (30,590) (1,922) - - - (32,512) 

 ่ีทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2558 86,022 5,790 39,131 - 500 131,443 

26. วายะยะรูกนุห  

 ่ีทนัวอ่ืมเ  27 ธนัพาภมุก  2557 เะลแกออรากิตัมุนอาณราจิพฯทษัิรบรากมรรกะณคมุชะรป่ีท ูกนุหยาขอนส

นิกเมไนิงเงวนใยาภ  6,000 ทาบนาล  นักะรปกัลหีมมไอืรหีมทภเะรปนปเยดโ  ศทเะรปงาตอืรหทาบนิงเลุกส  

นิกเมไุยาอ  5 ป ะลตแนใูกนุหยาขอนสเะลแกออะณขนใดาลตะวาภสงอขมสะามหเมาวคบักูยอน้ึข้ีนง้ัท

วารคยาลหอืรหวยีดเวารคนใยาขอนสเรากนปเะจยาขอนสเราก วารค  และ/ รากงรคโนปเอืรห  และ/ นใอืรห

 นยีวเนุมหะณษกัล (revolving) ะลแปไว่ัทนชาชะรปกแหใ / งจะาจเะาพฉเยดโนุทงลูผกแหใอืรห  และ/ ูผอืรห

ะลแศทเะรปนในับาถสทภเะรปนุทงล / รากนใราหิรบรากมรรกะณคหใยามหบอมะลแ ศทเะรปงาตนใอืรห

ากงาทาษกึรป่ีทง้ัตงตแ นอถถไรากุยาอ ย้ีบเกอดารตัอดนหาํก รเงิน และ/ ยพัรทกัลหยานหาํจดัจูผอืรห  

และ/ ะลแาญญัสขไกแมานงลรากาํทาขเะลแยพัรทกัลหกออูผงอขอืถอ่ืชเานมาวคบัดนัอดัจรากนับาถสอืรห /

 ่ีทนัวอ่ืมเะลแ ๆงาตราสกอเอืรห 10 เมษายน 2557 รากิตัมุนอิตมีมดไฯทษัิรบงอขนุหอืถูผญัมาสมุชะรป่ีท

นตงาขูกนุหกออ  

 

26. หุ้นกู้ระยะยาว

   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000  

   ล้านบาท โดยเป็นประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทหรือต่างประเทศ อายุไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ 

   สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว การเสนอขายจะเป็นการเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราว และ/หรอื 

   เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 

   ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศและ/หรอืในต่างประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารในการก�าหนดอตัราดอกเบ้ีย อาย ุ

   การไถ่ถอน แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก 

   หลักทรัพย์และเข้าท�าการลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ 

   บริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ข้างต้น

   ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี เป็นจ�านวน 4,000 ล้านบาท (จ�านวน 4,000,000 หน่วย  

   หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย 

   สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก�าหนดไถ่ถอนใน 

   วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท ซึ่ง 

   บันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุ 

   หุ้นกู้ 

   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี เป็นจ�านวน 2,395 ล้านบาท (จ�านวน 2,395,000 หน่วย หน่วยละ  

   1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี 

   หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 9  

   ตุลาคม 2559 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งบันทึกหักออก 

   จากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้

   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปีเป็นจ�านวน 2,000 ล้านบาท (จ�านวน 2,000,000 หน่วย หน่วยละ  

   1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  

   ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก�าหนดไถ่ถอนในวัน 

   ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งบันทึก 

   ออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้
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รายงานประจ�าปี 2558

27. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

   จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

   บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 3.5 

   ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 3.1 ล้านบาท) (2557: จ�านวน 3.3 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 3.3  

   ล้านบาท) 

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัท 

   ย่อยประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2557: 12 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี)
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27. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้

ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี 36,858 26,128 30,756 22,070 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  11,887 9,981 9,062 7,971 
   ต้นทุนดอกเบี้ย 1,402 1,098 1,144 927 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างป ี (90) (349) - (212) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี 50,057 36,858 40,962 30,756 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนขาย 2,974 - 2,974 - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 10,315 11,079 7,232 8,898 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 13,289 11,079 10,206 8,898 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 3.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3.1 ล้านบาท) (2557: จ านวน 3.3 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3.3 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2557: 12 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 12 ปี) 
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27. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้

ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี 36,858 26,128 30,756 22,070 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  11,887 9,981 9,062 7,971 
   ต้นทุนดอกเบี้ย 1,402 1,098 1,144 927 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างป ี (90) (349) - (212) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี 50,057 36,858 40,962 30,756 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนขาย 2,974 - 2,974 - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 10,315 11,079 7,232 8,898 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 13,289 11,079 10,206 8,898 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 3.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3.1 ล้านบาท) (2557: จ านวน 3.3 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3.3 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2557: 12 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 12 ปี) 

  

 

 

 

 

 

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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 59   

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 4.2 4.2 4.2 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
0 - 30 

 
0 - 30 

 
0 - 30 

 
0 - 30 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

  

 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) 1 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 5 1 (4) 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (5) 20 6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) 1 3 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 4 1 (3) 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (4) 20 5 

 

 

 59   

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 4.2 4.2 4.2 4.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

 
6 - 7.5 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน  
   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน) 

 
0 - 30 

 
0 - 30 

 
0 - 30 

 
0 - 30 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

  

 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) 1 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 5 1 (4) 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (5) 20 6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

 

เคลื่อนไหว

เพิ่มขึ้น 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 

 

 

เคลื่อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ      

ต่อส ารอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของ

พนักงาน 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1 (3) 1 3 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 4 1 (3) 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน 20 (4) 20 5 

 

 

   สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2558

28. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านเหรียญ 

   สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าจ�านวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเป็นตราสารชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ 

   ผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร มีก�าหนดวันไถ่ถอน 

   ตราสารหรือไม่ก�าหนดวันไถ่ถอนตราสาร เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน  

   และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 

   ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ก็ได้ บริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนด อาจก�าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบ 

   ก�าหนดในกรณีพิเศษใดๆ หรือไม่ก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร และมอบหมาย 

   ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจก�าหนดรายละเอียดต่างๆ ของตราสาร แต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ�าหน่าย 

   หลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท�าลงนามแก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสาร 

   ต่างๆ โดยบริษัทฯคาดว่าตราสารที่จะออกจะเป็นตราสารที่ไม่มีหลักประกันและมีลักษณะเทียบเท่าทุน โดยเป็นตราสารที่ไม่ก�าหนด 

   วันไถ่ถอนหรือผู้ออกตราสารเป็นผู้มีสิทธิในการก�าหนดวันไถ่ถอนแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ 

   ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติการออกตราสารดังกล่าวอีกครั้ง 

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน(“หุ้นกู้”) จ�านวน 1,000 ล้านบาท (จ�านวน  

   1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ 

   คล้ายทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน   ไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ช�าระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อ 

   บริษัทฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ช�าระดอกเบี้ย 

   ทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯมีสิทธิสะสมดอกเบี้ยจ่ายและเลื่อนการช�าระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆตามดุลยพินิจของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ 

   เลื่อนการช�าระดอกเบี้ย บริษัทฯห้ามประกาศหรือจ่ายเงินปันผล หรือช�าระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ 

   ของบรษัิทฯทีมี่สถานะทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัหุ้นกูห้รอืผู้ถอืหลักทรพัย์ของบรษิทัฯทีม่สีถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุน้กู ้และบรษัิทฯ 

   จะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ 

   ของบริษัทฯที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน 

 

   อัตราดอกเบี้ยส�าหรับหุ้นกู้ 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

 

   ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 5 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออก 

   หุ้นกู้เป็นจ�านวน 40.8 ล้านบาทหลังผลประโยชน์ทางภาษี ซึ่งน�ามาบันทึกหักออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

   เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนจ�านวน 18 ล้านบาท

29. ส�ารองตามกฎหมาย

   ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน 

   หนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมี 

   จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ 

   ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 

   รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

31. ภาษีเงินได้ 
 

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
 61   

 อัตราดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ 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 

 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 5 ปี นอกจากนี้ บริษัท

ฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ านวน 40.8 ล้านบาทหลังผลประโยชน์ทางภาษี ซึ่งน ามาบันทึกหักออก
จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนจ านวน 18     

ล้านบาท 

29. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถ้วนแล้ว 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนค่าที่ดินและจ่ายค่างานกอ่สร้าง
ระหว่างปี 8,103,752 8,169,049 7,210,546 6,251,236 

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่าง
ก่อสรา้ง (2,114,990) (2,046,429) (2,136,190) (1,684,826) 

เงินเดอืน คา่แรงและผลประโยชนอ์ื่นของ
พนักงาน 1,141,101 933,506 644,021 543,081 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 69,762 59,144 40,066 30,833 
คา่โฆษณา 270,656 145,747 221,265 110,955 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ที่ปรึกษา 43,696 59,994 36,347 50,463 
คา่ธรรมเนียมการโอน 43,688 74,396 36,763 58,694 
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 316,781 318,573 264,895 235,722 
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31.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับป ี 338,415 334,029 318,665 270,616 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นติิบคุคล     
   ของปีกอ่น (51,134) - (51,134) - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด            
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว 53,964 (39,338) 27,386 (4,295) 

ตัดจ าหน่ายหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัด
บัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการ        
ซือ้กิจการ (436) (278) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน         
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 340,809 294,413 294,917 266,321 

 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,547,451 1,595,581 1,754,092 1,220,962 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล       
คูณอัตราภาษี 309,490 319,116 350,818 244,192 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล
ของปีก่อน (51,134) - (51,134) - 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน ์ (265) (38,492) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใช้จ่ายต้องหา้ม 92,688 8,776 (453) 10,034 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ     
   คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (388) (966) (388) (60,966) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 340,809 294,413 294,917 266,321 

 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,547,451 1,595,581 1,754,092 1,220,962 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล       
คูณอัตราภาษี 309,490 319,116 350,818 244,192 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล
ของปีก่อน (51,134) - (51,134) - 

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน ์ (265) (38,492) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใช้จ่ายต้องหา้ม 92,688 8,776 (453) 10,034 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ     
   คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (388) (966) (388) (60,966) 

   รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

รายการที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร (70,409) 11,624 - - 
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้     
   รับประโยชน ์ 33,862 2,709 - - 
ผลแตกตา่งชัว่คราวทีค่าดวา่จะไม่ได้     
   รับประโยชน ์ 34,710 6 1,492 76,406 

อ่ืน ๆ (7,745) (8,360) (5,418) (3,345) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 340,809 294,413 294,917 266,321 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,549 5,469 1,158 1,401 
การปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 1,250 2,995 - - 

ส ารองการด้อยค่าสินทรพัย์ 2,384 519 2,139 519 
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 5,283 2,264 6,393 3,567 
ส ารองผลขาดทุนจากการบริหาร     

    โครงการ - - - 312 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้ (3,747) (6,801) (3,747) (6,801) 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 1,668 55,725 - 54,092 
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและ     

    อุปกรณ์ (1,159) (4,842) (1,159) (4,842) 
ค่าเช่าค้างจ่าย 1,272 863 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,799 7,371 8,192 6,151 
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น 32,070 19,722 26,289 12,253 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 338 21,386 - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 50,707 104,671 39,265 66,652 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     

ภาระหนี้สินเก่ียวกับภาษีเงินได้จากการซื้อ
กิจการ 7,605 8,064 - - 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
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ส ารองการด้อยค่าสินทรพัย์ 2,384 519 2,139 519 
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ภาระหนี้สินเก่ียวกับภาษีเงินได้จากการซื้อ
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   ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

   ภาระหนีส้นิเกีย่วกบัภาษเีงนิได้จากการซ้ือกจิการค�านวณจากผลต่างของมลูค่ายตุธิรรมของสนิค้าคงเหลอืและสินทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ  

   วันที่รวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯตัดจ�าหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตามการตัดจ�าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและ 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุดที่ได้จ�าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 70 

   ล้านบาท (2557: 23 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อย 

   อาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

   รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
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 ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการค านวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือ
และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจกับมลูคา่ตามบัญชี บริษัทฯตัดจ าหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตาม

การตัดจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุ ดที่ได้
จ าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี     
ที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 70 ล้านบาท (2557: 23 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

31 ธันวาคม 2558 - 42,420 - - 
31 ธันวาคม 2559 21,296 21,296 - - 
31 ธันวาคม 2560 18,207 18,207 - - 
31 ธันวาคม 2561 109,834 19,084 - - 
31 ธันวาคม 2562 13,546 13,546 - - 
31 ธันวาคม 2563 46,446 - - - 
 209,329 114,553 - - 

32. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการประกอบกิจการ
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2491-0-00-1 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5   ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  

ในระหว่างปี 2558 รายได้ทางภาษีของบริษัทย่อยตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีจ านวน 37 

ล้านบาท (2557: ไม่มี) 
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รายงานประจ�าปี 2558

32. การส่งเสริมการลงทุน

   บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัการประกอบกจิการทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูมี้ราย 

   ได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2491-0-00-1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้เงื่อนไขที่ 

   ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 

   การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5  ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

 

   ในระหว่างปี 2558 รายได้ทางภาษีของบริษัทย่อยตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีจ�านวน 37 ล้านบาท (2557: ไม่มี)

33. ก�าไรต่อหุ้น
 

   ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบี้ยจ่าย 

   สะสมส�าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และหารด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 

   ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
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33. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) หักดอกเบี้ยจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และหารด้วยจ านวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,206,642 1,301,168 1,459,174 954,641 

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ม ี   

           ลักษณะคล้ายทุน (8,482) - (8,482) - 

ก าไรที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น  1,198,160 1,301,168 1,450,692 954,641 

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                  

0.36 

                 

0.39 

                 

0.44 

                 

0.29 

34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวัตถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานดังนี้  

 - ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 

 - ส่วนงานบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการรับจ้างบริหารโครงการแก่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 - ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

 - ส่วนงานอื่น ได้แก่ การให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซื้อขายและจัดหา         

ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม การให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ  การ
รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

 

 

 

 

34. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

   ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รบัและ 

   สอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

   เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรหิารงาน บริษทัฯและบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร  

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานดังนี้ 

   •  ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

   •  ส่วนงานบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการรับจ้างบริหารโครงการแก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   •  ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

   •  ส่วนงานอื่น ได้แก่ การให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซื้อขายและจัดหา ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การจ�าหน่าย 

     อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ การรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

   บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 

   ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการ 

   จัดสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏบัิตงิาน บริษทัฯประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุ 

   จากการด�าเนินงานและสนิทรัพย์รวมซึง่วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์ 

   รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านการจัดหาเงินซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ 

   ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

   การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล 

   ภายนอก

   ข้อมูลรายได้ ก�าไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดัง 

   ต่อไปนี้
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่า

โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านการจัดหาเงินซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
รายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่
ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ

รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้ ก าไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้  
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงานบริหาร
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

                                   
ส่วนงานรับเหมา

ก่อสร้าง ส่วนงานอ่ืน 
รวมส่วนงาน    
ที่รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากลูกคา้ภายนอก 9,598 890 45 207 10,740 - 10,740 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - 132 1,353 69 1,554 (1,554) - 

รายได้ทั้งสิ้น 9,598 1,022 1,398 276 12,294 (1,554) 10,740 

ก าไรของส่วนงาน 1,886 488 52 95 2,521 267 2,788 
ดอกเบี้ยรับ       74 
รายได้อ่ืน       211 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (254) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย       (123) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (671) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        
   ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย   

 
   (477) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้       (341) 

ก าไรส าหรับป ี       1,207 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงานบริหาร
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงาน
รับเหมา
ก่อสร้าง ส่วนงานอ่ืน 

รวมส่วนงาน    
ที่รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของสว่นงาน        
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ที่บันทึกตาม
วิธีส่วนได้เสีย  2,026 

 
- - - 2,026 - 2,026 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได ้          
รอตัดบัญชี  111 

 
 
- 

 
34 107 252 - 252 
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   ( :ยวนห  ทาบนาล ) 

  ี่ทนัวดุสน้ิสปบรัหาํส 31  มคาวนธั 2557 

 

านฒัพนางนวส

ยพรัทมริาหงัสอ  

ราหริบนางนวส

านฒัพรากงรคโ

ยพรัทมริาหงัสอ  

                                   

ามหเบรันางนวส

งารสอก  น่อืนางนวส  

นางนวสมวร     

นางยาร่ีท  

งรุปบรัปรากยาร

รากยารดัตะลแ

นักงาวหะร  มวรนิงเรากบง  

กอนยาภาคกูลกาจดไยาร  9,678 265 5 380 10,328 - 10,328 

นางนวสงาวหะรดไยาร  - 205 1,152 71 1,428 (1,428) - 

ร น้ิสง้ัทดไยา  9,678 470 1,157 451 11,756 (1,428)  10,328 

นางนวสงอขรไาํก  1,840 23 39 282 2,184 430 2,614 

บรัย้ีบเกอด        32 

านฒัพนุทนตะลแรากงรคโนิด่ีทยาขรากกาจรไาํก

ยพรัทมริาหงัสอ    

 

   110 

น่อืดไยาร        110 

นิงเรากงาทยาจชใาค        (227) 

ชใาค ยาขรากนใยาจ        (123) 

ราหริบรากนใยาจชใาค        (628) 

นในุทงลนิงเกาจนุทดาขลผงบแนวส ะลแมวรทษัริบ  

   าคมวรราก ยีสเดไนวสธีิวมาตกึทนับ่ีท    

 

   (293) 

ดไนิงเษีาภยาจชใาค        (294) 

ปบรัหาํสรไาํก        1,301 

 
   ( :ยวนห  ทาบนาล ) 

  ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2557 

 

านฒัพนางนวส

ยพรัทมริาหงัสอ  

ราหริบนางนวส

านฒัพรากงรคโ

ยพรัทมริาหงัสอ  

นางนวส

ามหเบรั

งารสอก  น่อืนางนวส  

นางนวสมวร     

นางยาร่ีท  

งรุปบรัปรากยาร

รากยารดัตะลแ

นักงาวหะร  มวรนิงเรากบง  

นางนวสงอขมวรยพรัทนิส         

รรากจิกะลแมวรทษัริบนในุทงลนิงเ มาตกึทนบั่ีทาคมว

ยีสเดไนวสธีิว   781 

 

- - - 781 - 781 

มวรมไ่ีทนยีวเนมุหมไยพรัทนิสงอขน้ึขม่ิพเราก

ดไนิงเษีาภยพรัทนิสะลแนิงเรากงาทอมืงอ่รืคเ            

 ีชญับดัตอร  85 

 

 

- 31 38 154 - 154 

 รตสาศมิภูตขเบกัวย่ีกเลมูอข  

นใจิกรุธนินเาํดยอยทษัิรบะลแฯทษัิรบ ่ีทยพัรทนิสะลแดไยารน้ันงัด ยทไศทเะรปอืค วยีดเรตสาศิมูภตขเ

วลแรตสาศิมูภตขเมาตนางยารรากนปเอืถงึจ นิงเรากบงนใูยองดสแ  

ญหใยาราคกูลบกัวย่ีกเลมูอข  

 ปนใ 2558 และ 2557 ฯทษัิรบ ยอยทษัิรบะลแ ยอราวกกามอืรหบักาทเาคลูมีม่ีทดใยาราคกูลกาจดไยารีมมไ

ละ 10 ของร รากจิกงอขดไยา  

 

 

 

 

 

   ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ 

   เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

   ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

   ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ 

   กิจการ

35. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   ในปี 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยง 

   ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุน 

   ส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออก 

   จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น 

   ค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน 10 ล้านบาท (2557: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ล้านบาท 2557: 7 ล้านบาท)
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35. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ในปี 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบ

ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 10 ล้านบาท (2557: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ล้านบาท 2557: 7 
ล้านบาท) 

36. เงินปันผลจ่ายของหุ้นสามัญ 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าป ี2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที ่

10 เมษายน 2557 166,635 0.05 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 
2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 99,988 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  266,623 0.08 

เงินปันผลประจ าป ี2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที ่9 
เมษายน 2558 226,643 0.068 

เงินปนัผลระหวา่งกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
   ส าหรับปี 2558    เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2558 106,654 0.032 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558  333,297 0.100 

37. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการ

ต่าง ๆ การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงานและบริการที่เกี่ยวขอ้งจ านวนรวม 4,298 ล้านบาท (2557: 
5,816 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,189 ล้านบาท 2557: 4,620 ล้านบาท)  

37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงิน 2,972 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2559 ถึงมีนาคม 
2560 (2557: 4,854 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2558 ถึงมกราคม 2559) (เฉพาะบริษัทฯ: 2,972 ล้าน

บาท 2557: 4,854 ล้านบาท) 

 

 

37. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

   37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงานและบริการท่ี 
      เกี่ยวข้อง

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ การติดตั้ง 

      สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้องจ�านวนรวม 4,298 ล้านบาท (2557: 5,816 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  

      3,189 ล้านบาท 2557: 4,620 ล้านบาท) 

   37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

      ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯและบริษทัย่อยมภีาระผูกพนัในการจ่ายค่าซือ้ทีด่นิตามสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิให้แก่บคุคล 

      ภายนอกเป็นจ�านวนเงิน 2,972 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 (2557: 4,854 ล้านบาท ภายในเดือน 

      มกราคม 2558 ถึงมกราคม 2559) (เฉพาะบริษัทฯ: 2,972 ล้านบาท 2557: 4,854 ล้านบาท)

   37.3 ภาระผูกพันจากเงินลงทุน

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 โดยบริษัทฯมีภาระผูกพัน 

      ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ�านวนเงิน 1,548 ล้านบาท (2557: มีภาระผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการ 

      เงินเป็นจ�านวนเงิน 426 ล้านบาท)

   37.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และอุปกรณ์ อายุของสัญญา 

      มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี
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37.3 ภาระผูกพันจากเงินลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 โดย

บริษัทฯมีภาระผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 1,548 ล้านบาท (2557: มีภาระ
ผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 426 ล้านบาท) 

37.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และ

อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ป ี 66 59 37 41 
   1 ถึง 5 ป ี 28 39 12 23 
   มากกว่า 5 ป ี 65 68 - - 

37.5 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ด าเนินการอยู่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวน 8,689 ล้านบาท 
(2557: 10,436 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7,518 ล้านบาท 2557: 10,133 ล้านบาท) 

37.6  ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อคืนที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาขายที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการพร้อมกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงินรวม 30 ล้านบาท โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวมขีอ้ตกลงกับบริษัท
ย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถซือ้ที่ดินดังกล่าวคนืได้ในอนาคตในราคารวมไม่ต่ ากว่า 33 ล้านบาท ปัจจุบัน
ที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรับรู้รายได้และ

ต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวในงบการเงิน 

 บริษัทย่อยยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืน โดยที่ดินดังกล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการต้นทุนการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 

 

 

   37.5 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ด�าเนินการอยู่

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและที่ดินพร้อมสิ่ง 

      ปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการต่าง ๆ  เป็นจ�านวน 8,689 ล้านบาท (2557: 10,436 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  

      7,518 ล้านบาท 2557: 10,133 ล้านบาท)

   37.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อคืนที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการ

      ในปี 2550 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขายที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการพร้อมกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บุคคล 

      ภายนอกเป็นจ�านวนเงินรวม 30 ล้านบาท โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวมีข้อตกลงกับบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถซื้อ 

      ที่ดินดังกล่าวคืนได้ในอนาคตในราคารวมไม่ต�่ากว่า 33 ล้านบาท ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ในความควบคุมดูแลของ 

      บริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรับรู้รายได้และต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวในงบการเงิน

      บริษัทย่อยยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืน โดยที่ดินดังกล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการต้นทุนการพัฒนาโครงการ 

      อสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

   37.7 ภาระผูกพันจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28 โดย 

      เป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายสะสม ซึ่งยังไม่ถึงวันถึงก�าหนดช�าระดอกเบี้ยเป็นจ�านวน 10.6 ล้านบาท

   37.8 การค�้าประกัน

      (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินทุกชนิดของ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 

        เป็นจ�านวน 7,547 ล้านบาท (2557: 4,504 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งน�าที่ดินไปจดจ�านองกับสถาบันการเงินเพื่อค�้าประกันหนี้สินของบริษัทฯ  

        ในวงเงิน 36 ล้านบาท

 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันวงเงินหนังสือค�้าประกันของกิจการ 

        ร่วมค้าเป็นจ�านวน 98 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินของบริษัทย่อยของบริษัทแห่ง 

        นั้นเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,046 ล้านบาท และบริษัทย่อยของบริษัทแห่งนั้นมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สิน 

        ของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,678 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน ในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อยดังกล่าว 

        ได้ไถ่ถอนภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินดังกล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      (2) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯและบรษัิทย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯเหลอือยูเ่ป็นจ�านวน  

        337.6 ล้านบาท (2557: 436.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 179.6 ล้านบาท 2557: 28.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ 

        ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันดังต่อไปนี้
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37.7 ภาระผูกพันจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุ 28 โดยเป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายสะสม ซึ่งยังไม่ถึงวันถึงก าหนดช าระดอกเบี้ยเป็น
จ านวน 10.6 ล้านบาท 

37.8 การค้ าประกัน 

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินทุกชนิดของ    บริษัท

ย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นจ านวน 7,547 ล้านบาท (2557: 4,504 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งน าที่ดินไปจดจ านองกับสถาบันการเงินเพื่อ        
ค้ าประกันหนี้สินของบริษัทฯในวงเงิน 36 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันวงเงินหนังสือค้ า
ประกันของกิจการร่วมค้าเป็นจ านวน 98 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินของบริษัท

ย่อยของบริษัทแห่งนั้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,046 ล้านบาท และบริษัทย่อยของบริษัทแห่งนั้นมี
ภ า ร ะ ผู ก พั น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค้ า ป ร ะ กั น ห นี้ สิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น จ า น ว น                       
ไม่น้อยกว่า 1,678 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน ในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ไถ่ถอนภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับการค้ าประกันหนี้สินดังกล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว 

 (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวน 337.6 ล้านบาท (2557: 436.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 179.6 ล้าน
บาท 2557: 28.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่ง

ประกอบด้วยหนังสือค้ าประกันดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

หนังสือค้ าประกันการปฏิบัติงาน     
   ตามสัญญา 52.8 0.4 52.8 0.4 
หนังสือค้ าประกันการจัดสรรที่ดิน     
   ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการ     
   สาธารณะ 266.0 427.2 108.5 20.6 
หนังสือค้ าประกันการช าระเงินคา่สินคา้ 1.7 0.5 1.2 - 
หนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 17.1 7.9 17.1 7.9 

รวม 337.6 436.0 179.6 28.9 

 
 
   37.9 คดีฟ้องร้อง

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม  

      136 ล้านบาท (2557: 136 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 12 ล้านบาท 2557: 11 ล้านบาท) คดีส่วนหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

      •  บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งและเจ้าของบ้านในโครงการฟ้องร้องในเดือนธันวาคม  

        2555 เรยีกร้องค่าเสยีหายจ�านวนรวม 1,074 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบรษิทัย่อยดงักล่าวร่วมกนักระท�าละเมดิ 

        และผิดสัญญาต่อผู้ซื้อบ้านและที่ดินบางรายในโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งจ�าหน่าย 

        คดีของโจทก์ส่วนใหญ่เพราะทิ้งฟ้องไม่ช�าระค่าธรรมเนียมศาล เหลือโจทก์หนึ่งรายและทุนทรัพย์คงเหลือ 11 ล้านบาท  

        ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ศาลชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณะ 

        ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวจัดการไปเป็นล�าดับข้ันตอนตามพระราชบัญญัติการ 

        จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 44 รวมทั้งให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกันใช้ค่าธรรมเนียมแทนโจทก์เป็นจ�านวน  

        10,000 บาท 

        บริษัทฯยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เช่นกัน ต่อมาบริษัทฯและโจทก์ได้ยื่นค�าร้องขอ 

        ถอนอุทธรณ์ ซึ่งศาลนัดฟังค�าสั่งค�าร้องขอถอนอุทธรณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2559

      •  ในปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดในโครงการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม  

        146 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โจทก์ได้ 

        ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องโดยลดค่าความเสียหายลงเหลือ 101 ล้านบาท และศาลช้ันต้นได้พิจารณาพิพากษา 

        ยกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

        เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ศาลอุทธรณ์มีพิพากษากลับค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยพิพากษาให้บริษัทย่อยดังกล่าว 

        จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด หากไม่สามารถจัดให้ได้ ให้บริษัทย่อยดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายให้แก ่

        นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเงินจ�านวน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 12  

        พฤศจกิายน 2553จนกว่าจะช�าระเสรจ็สิน้ และให้บรษิทัย่อยดังกล่าวใช้ค่าธรรมเนยีมศาลทัง้สองศาลแทนโจทก์ ต่อมาเมือ่ 

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยยื่นฎีกาและค�าร้องขออนุญาตฎีกา 
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รายงานประจ�าปี 2558

        บริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินบางส่วนส�าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

        รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย

      และเนื่องจากผลของคดีฟ้องร้องอื่นๆ ยังไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการของ 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยในขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกส�ารองส�าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดี 

      อื่นๆ ดังกล่าวไว้ในบัญชี

38. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก 

   แสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

 72   

38. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน - - 630 630 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   หุ้นกู้ - - 8,567 8,567 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน - - 306 306 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
   หุ้นกู้ - - 8,567 8,567 

39. เครื่องมือทางการเงิน 

39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน/เงื่อนไขการเบิก 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน หนี้สินตามสัญญาเชา่ ทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้
และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมคีวามเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมอืทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

39. เครื่องมือทางการเงิน

   39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

      เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ 

      และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ 

      ลูกหนี้อื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  

      หนี้สินตามสัญญาเช่า ทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 

      ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

      ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

      บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร 

      ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง 

      ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี 

      การกระจกุตวัเนือ่งจากบริษัทฯและบริษทัย่อยมีฐานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ 

      และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ 

      ในงบแสดงฐานะการเงิน

      ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

      บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า 

      ทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง 

      ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

      สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่ี 

      อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตรา 

      ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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      อ่ืชเนสิหใรากนาดงย่สีเมาวค  

 ฯทษัิรบ ยอยทษัิรบะลแ าคราก้ีนหกูลบักงอ่ืนเวย่ีกเ่ีทอ่ืชเนิสหใรากนาดงย่ีสเมาวคีม น่ือ้ีนหกูละลแ  และเงินให

าบยโนีมหใดนหาํกรากยดโ้ีนงย่ีสเมาวคมุคบวคราหิรบยาฝ มืยูก ่ีทอ่ืชเนิสมุคบวครากนใรากีธิวะลแย

ฯทษัิรบน้ันงัด มสะามหเ และบริษัทยอย หใรากกาจญัคาํสะราสนปเ่ีทยาหยีสเมาวคบัรดไะจาวดาคมไงึจ

ฯทษัิรบงอขอ่ืชเนิสหใราก  ้ีนกาจกอน อ่ืชเนิส ยอยทษัิรบะลแ ฯทษัิรบกาจงอ่ืนเวัตกุจะรกรากีมมไ ทษัิรบะลแ

ยอย ีมะลแยาลหกาลห่ีทาคกูลงอขนาฐีม ฯทษัิรบ่ีทดุสงูสนิงเนวนาํจ ยารกามนวนาํจูยอ และบริษัทยอยอาจ

งอขีชญับมาตาคลูมอืคอ่ืชเนิสหใรากกาจยีสเญูสงอต น่ือ้ีนหกูละลแาคราก้ีนหกูล  และ ูยองดสแ่ีทมืยูกหในิงเ

นิงเรากะนาฐงดสแบงนใ  

 ย้ีบเกอดารตัอกาจงย่สีเมาวค  

 ้ีบเกอดารตัอกาจงย่ีสเมาวคีมยอยทษัิรบะลแฯทษัิรบ  นิงเรากนับาถสกาฝนิงเบักงอ่ืนเวย่ีกเนัอญัคาํส่ีทย

 นิงเรากงาทาชเาญญัสมาตนิส้ีนห ะลแูกนุห นิงเกลแว๋ัต ย้ีบเกอดีม่ีทมืยูกนิงเ  รากงาทนิส้ีนหะลแยพัรทนิส

ารตัอบักงยีคเลกใง่ึซ่ีทงคย้ีบเกอดารตัอีมอืรห ดาลตารตัอมาตงลน้ึขบัรป่ีทย้ีบเกอดารตัอีมญหในวสนิงเ

ตลาดในป  นับุจจ  

 ะลแยพัรทนิสบัรหาํสะลแ ย้ีบเกอดารตัอทภเะรปมาตดัจถรามาสญัคาํส่ีทนิงเรากงาทนิส้ีนหะลแยพัรทนิส

่ีทงคย้ีบเกอดารตัอีม่ีทนิงเรากงาทนิส้ีนห อืรห ดนหาํกบรค่ีทนัวมาตกยแถรามาส ารตัอดนหาํกรากีม่ีทนัว

งดัดไ )นอกงึถมหใย้ีบเกอดารตัอดนหาํกรากีม่ีทนัวกาห( มหใย้ีบเกอด ้ีน 

  มคาวนัธ 13 ่ีทนวั ณ 2558 

 มวรนิงเรากบง  

 ่ีทงคย้ีบเกอดารตัอ  ย้ีบเกอดารตัอ     

 ภายใน  าวกกาม  าวกกาม  งลน้ึขบรัป  ีมมไ   ารตัอ  

 1 ป 1 ป 5 งถึ  5 ป ตามราคาตลาด ย้ีบเกอดารตัอ  รวม ย้ีบเกอด  

 ( ทาบนาล ) ( ปอตะลยอร ) 

นิงเรากงาทยพรัทนิส         

ดสนิงเ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแ  - - - 2,291 282 2,573 7 ุตหเยามห  

น่ือ้ีนหกูละลแาคราก้ีนหกูล  - - - - 122 122 - 

/นกัะรปาํ้คะราภีม่ีทนิงเรากนับาถสกาฝนิงเ         

 กิบเรากขไนอ่ืงเ  - - - 164 4 168 0.375 - 1.1 

บรังาคย้ีบเกอดะลแกแวายะยะรมืยกูหในิงเ         

 จากกิ นกังอขวย่กีเ่ีทรากจ  319 1,122 - - - 1,441  ุตหเยามห 6 

 319 1,122 - 2,455 408 4,304  

นิงเรากงาทนิส้ีนห         

น่ือี้นหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ  - - - - 1,067 1,067 - 

วายะยะรกูนุห  2,390 5,986 - - - 8,376  ุตหเยามห 26 

นิงเรากาชเาญญัสมาตนิส้ีนห  23 30 - - - 53 0.25 - 11.73 

วายะยะรมืยกูนิงเ  - - - 306 - 306  ุตหเยามห 23 

นิส้ีนหรากณามะรป  - - - - 174 174 - 

นางลผนกัะรปนิงเ้ีนหาจเ  - - - - 231 231 - 

 2,413 6,016 - 306 1,472 10,207  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อัตรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 1,770 252 2,022 หมายเหต ุ7 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 88 88 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
419 

 
- 

 
- 119 

 
- 538 หมายเหต ุ6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มภีาระค้ าประกัน/        
 เงื่อนไขการเบิก - - - 6 4 10 0.375 - 1.1 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 319 1,122 - - - 1,441 หมายเหต ุ6 

 738 1,122 - 1,895 344 4,099  

หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีอ้ื่น - - - - 694 694 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจา่ย        
   แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 942 - 942 หมายเหต ุ6 
หุ้นกู้ระยะยาว 2,390 5,986 - - - 8,376 หมายเหต ุ26 
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 9 20 - - - 29 0.25 - 11.73 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 306 - 306 หมายเหต ุ23 
ประมาณการหนี้สิน - - - - 131 131 - 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 218 218 - 
 2,399 6,006 - 1,248 1,043 10,696  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อัตรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 2,374 103 2,477 หมายเหต ุ7 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 28 28 - 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มภีาระค้ าประกัน/        
 เงื่อนไขการเบิก - - - 408 - 408 0.5 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        
 จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน - 766 - - - 766 หมายเหต ุ6 
 - 766 - 2,782 131 3,679  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อัตรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 1,770 252 2,022 หมายเหต ุ7 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 88 88 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
419 

 
- 

 
- 119 

 
- 538 หมายเหต ุ6 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มภีาระค้ าประกัน/        
 เงื่อนไขการเบิก - - - 6 4 10 0.375 - 1.1 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 319 1,122 - - - 1,441 หมายเหต ุ6 

 738 1,122 - 1,895 344 4,099  

หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีอ้ื่น - - - - 694 694 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจา่ย        
   แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - - 942 - 942 หมายเหต ุ6 
หุ้นกู้ระยะยาว 2,390 5,986 - - - 8,376 หมายเหต ุ26 
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 9 20 - - - 29 0.25 - 11.73 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 306 - 306 หมายเหต ุ23 
ประมาณการหนี้สิน - - - - 131 131 - 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 218 218 - 
 2,399 6,006 - 1,248 1,043 10,696  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี  อัตรา 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 2,374 103 2,477 หมายเหต ุ7 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 28 28 - 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มภีาระค้ าประกัน/        
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 7552 มคาวนัธ 13 ่ีทนวั ณ  

 มวรนิงเรากบง  

 ่ีทงคย้ีบเกอดารตัอ  ย้ีบเกอดารตัอ     

 ภายใน  าวกกาม  าวกกาม  งลน้ึขบรัป  ีมมไ   ารตัอ  

 1 ป 1 ป 5 งถึ  5 ป ตามราคาตลาด ย้ีบเกอดารตัอ  รวม ย้ีบเกอด  

 ( ทาบนาล ) ( ปอตะลยอร ) 

นิงเรากงาทนิส้ีนห         

น่ือี้นหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ  - - - - 1,064 1,064 - 

นิงเกลแว๋ัต น้ัสะยะร  650 - - - - 650  ุตหเยามห 24 

วายะยะรกูนุห  - 6,370 - - - 6,370  ุตหเยามห 26 

มาตนิส้ีนห นิงเรากาชเาญญัส  12 22 - - - 34 0.4 - 10.5 

นางลผนกัะรปนิงเ้ีนหาจเ  - - - - 251 251 - 

วายะยะรมืยกูนิงเ  - - - 594 - 594  ุตหเยามห 23 

 662 6,392 - 594 1,315 8,963  
 

 552 มคาวนัธ 13 ่ีทนวั ณ 7 

 รากจกิะาพฉเนิงเรากบง  

 ่ีทงคย้ีบเกอดารตัอ  ย้ีบเกอดารตัอ     

 ภายใน  าวกกาม  าวกกาม  งลน้ึขบรัป  ีมมไ   ารตัอ  

 1 ป 1 ป 5 งถึ  5 ป ตามราคาตลาด ย้ีบเกอดารตัอ  รวม ย้ีบเกอด  

 ( ทาบนาล ) ( ปอตะลยอร ) 

นิงเรากงาทยพรัทนิส         

ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  - - - 1,492 78 1,570  ุตหเยามห 7 

น่ือ้ีนหกูละลแาคราก้ีนหกูล  - - - - 335 335 - 

กาจบรังาคย้ีบเกอดะลแกแน้ัสะยะรมืยกูหในิงเ

นกังอขวย่กีเ่ีทรากจกิ  

 

348 

 

- - 988 

 

- 

 

1,336 

 

 ุตหเยามห 6 

/นกัะรปาํ้คะราภีม่ีทนิงเรากนับาถสกาฝนิงเ         

 กิบเรากขไนอ่ืงเ  - - - 2 - 2 0.5 

บรังาคย้ีบเกอดะลแกแวายะยะรมืยกูหในิงเ

รากจกิกาจ นกังอขวย่กีเ่ีท  - 766 - - - 766  ุตหเยามห 6 

 348 766 - 2,482 413 4,009  

นิงเรากงาทนิส้ีนห         

น่ือี้นหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ  - - - - 723 723 - 

นิงเกลแว๋ัต น้ัสะยะร  650 - - - - 650  ุตหเยามห 24 

ยาจงาคย้ีบเกอดะลแกาจน้ัสะยะรมืยกูนิงเ         

   กิกแ นกังอขวย่กีเ่ีทรากจ  - - - 1,187 - 1,187  ุตหเยามห 6 

วายะยะรกูนุห  - 6,370 - - - 6,370  ุตหเยามห 26 

นิงเรากาชเาญญัสมาตนิส้ีนห  5 14 - - - 19 0.4 - 10.5 

วายะยะรมืยกูนิงเ  - - - 594 - 594  ุตหเยามห 23 

นางลผนกัะรปนิงเ้ีนหาจเ  - - - - 169 169 - 

 655 6,384 - 1,781 892 9,712  
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 552 มคาวนัธ 13 ่ีทนวั ณ 7 
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      ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

      บรษิทัฯและบริษัทย่อยมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้บรกิารเป็นเงนิตราต่างประเทศ บริษัทฯ 

      และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 76   

 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องจากการซือ้บริการเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดังนี้  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 
หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อัตราแลกเปลี่ยน                                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

 (พัน) (พัน) (บาทตอ่หน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
ดอลลารอ์อสเตรเลีย 3 6 26.67 27.08 

39.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง

การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการต่อไปนี้ 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินทางการเงิน     
   หุ้นกู้ระยะยาว 8,446 8,567 6,427 6,526 

 บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม ระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ข)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชือ่ประมาณจากมลูคา่ปัจจุบันของกระแสเงนิสดคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ย
ตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

 ค) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน 
ส าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

 ง) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
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 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 

   39.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

      เนือ่งจากเครือ่งมือทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิให้กูย้มืและเงินกูย้มืมอัีตราดอกเบีย้ใกล้เคยีง 

      กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 

      งบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการต่อไปนี้

      บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

      ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และ 

        เงนิให้กูย้มืระยะสัน้ เจ้าหนีแ้ละเงนิกูย้มืระยะสัน้ แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดง 

        ฐานะการเงิน

      ข)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของ 

        เงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

      ค) หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที ่แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยการค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 

        จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

      ง)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

        ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

      ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

40. การบริหารจัดการทุน 

   วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 

   ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ  

   1.3:1 (2557: 1.5:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.4:1 (2557: 1.6:1)

41.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   41.1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท  

      เจม-ไลน์38 จ�ากัด บริษัท เจวี-โค1 จ�ากัด บริษัท เจวี-โค 2 จ�ากัด และ บริษัท เจวี-โค 3 จ�ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000  

      บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียน 

      ของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนมกราคม 2559
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   41.2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกเป็นจ�านวนเงิน 198  

      ล้านบาท และในวันดังกล่าวบริษัทย่อยได้ช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวนเงิน 25 ล้านบาท คงเหลือภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ดิน 

      ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 173 ล้านบาทภายในเดือนเมษายน 2559

   41.3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ 

      ด�าเนินงานประจ�าปี 2558 ในอัตรา 0.068 บาทต่อหุ้น ส�าหรับเงินปันผลครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ 

      หุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 28 เมษายน 2559 และมีก�าหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

42. การอนุมัติงบการเงิน

   งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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