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รายงานประจ�าปี 2556

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเหนือระดับ 
วิถีแห่งคนเมือง โดยการเดินทางที่สะดวกสบาย 
ด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

วิสัยทัศน์ 

เพราะนี่คือชีวิต...คืนเวลาให้กับคุณ 
ด้วยที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น ปลอดภัย 
พร้อมบริการที่ดีเย่ียม บนท�าเลทอง
ที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้... 
สนุกกับการใช้ชีวิตที่ได้มาก...และมากย่ิงกว่า

• มุ่งมั่น ท�าด้วยใจจริง
• ซื่อตรง  ท�าด้วยใจซื่อสัตย์
• นอบน้อม ท�าด้วยใจเคารพ
• สร้างสรรค์ ท�าด้วยใจพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
• เป็นเลิศ ท�าด้วยใจเต็มก�าลัง

พันธกิจ 

ค่านิยมองค์กร 



 

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ท่ีพักอาศัยตามแนวระบบขนส่งมวลชนเป็นท่ียอมรับมากขึ้นในปัจจุบันว่าเป็นช่องทางดีที่สุด เพื่อตอบสนองกับการใช้ชีวิต 
แบบ Live/Work/Play ในกรุงเทพมหานคร

ในปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทได้สร้างผลงานเกินความคาดหวังของทุกคน

โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดตัวโครงการมูลค่ากว่า 34,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม 8 โครงการ และบ้านจัดสรร 
7  โครงการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่พร้อมกัน 
3 โครงการ ได้แก่ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ไอดีโอ คิว ราชเทวี 
และ ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ 

การเปิดตัวครั้งนี้สร้างยอดขายสูงถึง 11,500 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ประสบความส�าเร็จ
มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมียอดขายภายในเดือนเดียว
ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์

การเปิดตัวท่ีประสบความส�าเร็จ
มากที่สุดเท่าท่ีเคยมีมา 

ในปี 2556 บริษัทได้น�าโครงการอสังหาริมทรัพย์
ออกสู่ตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก ด้วยการจัดกิจกรรมการขาย
ในสิงคโปร์และฮ่องกง โดยสร้างยอดขายมากกว่า 874 ล้านบาท  
และคาดการณ์ว่ายอดขายในต่างประเทศ จะมีสัดส่วนที่เพิ่มข้ึน
เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งหมด ตามแบรนด์ที่สร้างข้ึน
และตลาดต่างประเทศที่ขยายต่อไป

เชื่อมทั่วโลก
มายังกรุงเทพฯ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

บริษัทตกลงร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (มิตซุย)  
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
เมื่อพิจารณาจากฐานรายได้ เพื่อร่วมพัฒนาในโครงการ
ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน มูลค่าโครงการกว่า 6,700 ล้านบาท 
โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินสามย่าน  
ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ขายหมดในงานการเปิดตัวครั้งแรก

การร่วมลงทุนในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนา 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างน้อย 
สองโครงการต่อปี และยังมุ่งมั่นพัฒนาโครงการอื่นๆ อีกมาก 
ที่จะตามมาในอนาคต

พันธมิตรในอนาคต 

การร่วมทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด 
ซึ่งมิตซุยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้าง จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบริษัท
ให้แข็งแกร่งมากย่ิงข้ึน ทั้งในด้านการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการก่อสร้าง อันเป็นก้าวส�าคัญในการขับเคลื่อนด้านกลยุทธ์ของบริษัท

มิตซุยได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นสูงที่สุดในญี่ปุ่น 
ในฐานะการเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และมีระบบการบริหารจัดการ
โครงการอย่างมีคุณภาพด้วยระบบบริหารคุณภาพโครงการ (Total Quality Project 
Management System : TQPMS) โดยระบบนี้จะด�าเนินการตรวจสอบกว่า 1,700 รายการ
ในระหว่างการก่อสร้าง จนสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่สูงและมีข้อบกพร่องต�่า 
โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อน�าไปพัฒนาโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

พันธมิตรที่แน่นแฟ้น 
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ด้วยความตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตคนเมืองบนพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชน 

ชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนน 
เราจึงต้องการเวลาที่เสียไปของเรากลับคืนมา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่น

ที่จะหาท�าเลที่ดีที่สุดด้วยที่อยู่อาศัย และการบริการที่ปลอดภัย 
คุณภาพสูง พร้อมราคาที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าถึงได้

ให้ตอบสนองกับการใช้ชีวิตแบบ
Live / Work / Play
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004 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

016 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 

018 สารจากประธานกรรมการ

020 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

022 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

024 คณะกรรมการ

026 คณะกรรมการตรวจสอบ

027 คณะกรรมการบริหาร 

028 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

สารบัญ 

056 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

060 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

061 ปัจจัยความเสี่ยง

064 ข้อมูลทั่วไป

069 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

071 การจัดการ 

084 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

112 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

113 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

131 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

136 การวิเคราะห์ผลดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน

144 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

145 งบการเงิน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

ยอดจอง (ล้านบาท) 1,539 8,854 21,083 

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (ล้านบาท) 5,483 4,960 8,808 

                                                      สรุปฐานะการเงิน (ล้านบาท)   

เงินสด  62   2,159 2,309 

สินทรัพย์รวม 8,953 9,494 12,482 

หนี้สินรวม 9,065 4,424 6,603 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (112) 5,070 5,879 

 ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)   

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,483 4,960 8,808 

รายได้รวม 5,686 5,138 9,228 

ก�าไรขั้นต้น 1,209 1,654 3,432 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 799 1,291 2,136 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (317) (199) 812 

                                                      มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)   

มูลค่าบัญชีต่อหุ้น NA   1.5   1.8 

ก�าไรต่อหุ้น  NA  (0.09)  0.24 

                                                 อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม   

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ NA NA 7.4% 

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น NA NA 14.8% 

ก�าไรขั้นต้น 21.4% 32.4% 37.4% 

ก�าไรสุทธิ -5.6% -3.9% 8.8% 

หนี้สินต่อทุน (เท่า)  NA   0.9   1.1 

สินทรัพย์รวม 8,953 9,494 12,482 

หนี้สินรวม 9,065 4,424 6,603 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (112) 5,070 5,879 

 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 2554 2555 2556  ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 2554 2555 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

สารจากประธานกรรมการ 

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2556 นับเป็นปีที่มีบรรยากาศสองขั้ว เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรกยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2555 ทว่าครึ่งปีหลัง ข่าวธนาคารกลาง

สหรัฐมีแนวโน้มที่จะ “ปรับลด” ปริมาณการซื้อพันธบัตรประจ�าเดือนในตลาดเกิดใหม่ลงนั้นสร้างความวิตกกังวลว่าเงินทุนต่างประเทศจะ

ไหลออกจากตลาดเหล่านี้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีได้ส่งผลกระทบใน

แง่ลบต่อสภาพเศรษฐกิจยิ่งขึ้น

พิจารณาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้ง เมื่อใดที่วิกฤติการณ์สิ้นสุดลง เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเสมอ  

จนท�าให้ประเทศไทยได้รับฉายาว่า “Teflon Thailand” เราหวังว่าประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อปัญหา 

ทางการเมืองคลี่คลาย แต่ขณะเดียวกันบริษัทเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์ไม่เป็นดังหวัง

ถึงแม้จะเผชิญความผันผวนระยะสั้นหลายประการ แต่อนันดาก็ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งคอยส่งเสริม จากรายงาน World 

Urbanisation Prospects ขององค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชุมชนเมืองน้อยที่สุดประเทศหนึ่ง และแม้

จะเกิดความวุ่นวายทางการเมือง การขยายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ยังด�าเนินต่อไป สร้างสถิติมีจ�านวนผู้ใช้รถไฟฟ้าสูงสุด

ครั้งใหม่ ทั้งนี้ ความต้องการที่อยู่อาศัยทันสมัยใกล้สถานีรถไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากยอดขายของเราในปีที่ผ่านมา

ปี 2556 เป็นปีที่อนันดาได้ท�าให้ความสามารถในการท�าธุรกิจของตนเป็นที่ประจักษ์ โดยน�าเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อ 

ประชาชนไปพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ประสบความส�าเร็จอย่างมากและมียอดขายเปิดจองเป็นที่น่าพอใจ ส่งให้บริษัทก้าวขึ้นเป็น 

1 ใน 5 ผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลส�าเร็จตั้งแต่ปีแรกของบริษัทในฐานะบริษัทมหาชนนี้เปรียบดังข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนถึง 

รูปแบบธุรกิจอันแข็งแกร่งของบริษัท และเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากความมุ่งมั่นด้านธุรกิจ บริษัทยังมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในปี 2556 โดยได้เข้าร่วมโครงการ

ก่อสร้างบ้านของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติแห่งประเทศไทย (Habitat for Humanity) ในหลายพื้นที่ ทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรม

วันเด็ก อ่าวคุ้งกระเบน สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารและวัสดุทางการแพทย์ของศูนย์สาธารณสุขฯ ชุมชนมอร์แกน หมู่เกาะสุรินทร์ และ

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมในวงกว้างสืบเนื่องไป

ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และพันธมิตร

ธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาจนท�าให้เราเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทน�าพาให้อนันดา “เติบโตอย่างรวดเร็ว” และก้าวสู่ต�าแหน่งผู้น�าธุรกิจเช่นทุกวันนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

ในป ี2556 บรษิทัพสิจูนใ์หเ้หน็ถงึขดีความสามารถทีม่ ีซึง่เรา

ไดน้�าเงนิทนุทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2555 เพื่อสนับสนุนการขับ

เคล่ือนศักยภาพของเราไปสู่ผลแหง่ความส�าเรจ็ไดอ้ยา่งเต็มที่

บรษิทัไดส้รา้งสถติิใหมห่ลายต่อหลายประการในปนีี ้ไมว่่าจะ

เปน็ตวัเลขรายไดป้ระจ�าป ีรายไดป้ระจ�าไตรมาสทีส่งูสดุเปน็

ประวตักิารณ ์ซึง่เกดิขึน้ในไตรมาสทีส่ี ่หรอืผลก�าไรประจ�าป ี 

ผลก�าไรเฉพาะไตรมาสในไตรมาสที่สี่ ตลอดจนยอดขาย 

ทั้งปี และยอดขายประจ�าเดือนที่สูงถึงกว่า 11,500 ล้านบาท 

ระหว่างปี 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินและเปิดตัวโครงการ

คอนโดมิเนียมใหม่อีก 7 โครงการ ซึ่งประสบความส�าเร็จ  

ส่งผลใหอ้นนัดาครองต�าแหนง่ผูท้�ายอดขายโครงการคอนโดมเินยีม

สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในกรุงเทพฯ และติดอันดับ 1 ใน 5 

ผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยต้ังแต่ 

ปแีรกหลังการระดมทนุ (ขอ้มลูจากฝา่ยวจิยับรษิทัหลักทรพัย ์ 

บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน))

หลังการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน บริษัทได้เร่งเสริมศักยภาพ

ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร ท�าให้ขณะนี้เรามีคณะ 

ผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงได้กับ 

ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรามุ่งมั่น

ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนผ่านการฝึกอบรม 

โดยหน่วยงาน Ananda Academy 

บริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากกลุ่มบริษัท 

มิตซุย ฟูโดซัง (มิตซุย) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้ร่วมทุนของมิตซุย 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในประเทศไทย การตัดสินใจเลือกอนันดาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันเลื่องชื่อ เช่น มิตซุยนี้ ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ถึงการด�าเนินงานของเรา

ในทุกแง่มุมได้เป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่เราแล้ว เทคโนโลยีและประสบการณ์อันยาวนานที่ 

มิตซุยมีนั้น จะช่วยส่งเสริมอนันดาให้รุดหน้าต่อไป

บรษิทัพฒันาเทคโนโลยดีา้นการกอ่สรา้งอยา่งตอ่เนือ่ง โครงการไอดโีอ โมบ ิทัง้ 4 โครงการจงึกอ่สรา้งเสรจ็กอ่นก�าหนด ดว้ยความมุง่มัน่ท่ีจะ

เพิม่ประสทิธภิาพการกอ่สรา้งอยา่งไมห่ยดุยัง้ทัง้ในดา้นความรวดเรว็และดา้นคณุภาพ บรษิทัไดก้อ่ตัง้บรษิทัรบัเหมากอ่สรา้งของตนเองข้ึนใน

ช่ือ เฮลกิซ์ ซ่ึงจะช่วยให้บรษิทัมีเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการด�าเนนิงาน รวมถงึเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการกอ่สรา้งของบรษิทัใหแ้ขง็แกรง่ยิง่ขึน้

บริษัทเริ่มรุกตลาดต่างประเทศในปี 2556 และประสบความส�าเร็จอย่างท่วมท้น เนื่องจากผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่มีระบบรถไฟฟ้า 

อันทันสมัยย่อมเข้าใจดีว่าอสังหาริมทรัพย์ใกล้แนวรถไฟฟ้านั้นมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด โครงการในต่างประเทศนี้จะเติบโตได้อีกมาก  

เมื่ออนันดาสามารถสร้างแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักในตลาดเหล่านั้น ในปีต่อๆ ไป 

นอกจากนี้ บริษัทประสบความส�าเร็จในการเปิดตัวโครงการใหม่ในชื่อ เอลลิโอ ซึ่งมีราคาไม่สูงนัก ซึ่งจัดไว้เป็นทางเลือกส�าหรับลูกค้าให้ได้

มีที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า โครงการนี้ท�าให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้โดยที่ยังคงยึดมั่นต่อคุณค่าของแบรนด์ไว้ได้

ส�าหรับปี 2557 นั้น บริษัทตั้งเป้าที่จะสานต่อความส�าเร็จของปี 2556 โดยยังคงพัฒนาความสามารถการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะ

ด�าเนินการขยายธุรกิจอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น จนกว่าสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจจะมีความชัดเจนขึ้น 

ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและสถาบันการเงินต่างๆ หากปราศจากทุกท่านแล้ว บริษัทคงไม่อาจมาถึงจุดนี้ได้ เพราะด้วยแรง

สนับสนุน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพและความคิดสร้างสรรค์ของท่านทั้งหลาย เราจึง “เติบโตอย่างรวดเร็ว” 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดขึ้นตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร กฎหมายและการบัญชี 

ดังนี้

     

     1.  นายนพพร เทพสิทธา     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     2.  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์  กรรมการตรวจสอบ

     3.  นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล    กรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทด�าเนินงานโดยมีการบริหาร

จัดการที่มีการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และในปี 

2556 ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1  การสอบทานงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

  ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และส�านักตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นส�าคัญพร้อมให้ค�าแนะน�า และข้อคิดเห็นที ่

  เป็น ประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดย 

  สม�่าเสมอ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ 

  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2  การสอบทานรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีการท�ารายการเกี่ยวโยง 

  หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตสุมผลตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดไว้ โดยค�านงึถงึประโยชน์ 

  ของผู้มีส่วนได้เสีย 

3  การสอบทานการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ 

  ของส�านักตรวจสอบภายในและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4  การก�ากับดูแลงานการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของโครงสร้างส�านักตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติ 

  งาน (Key Performance Indicators: KPIs) และความดีความชอบประจ�าปี ของหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณา 

  ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไข เพื่อความเป็นอิสระของ 

  ส�านักตรวจสอบภายใน ซึ่งการด�าเนินงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ก�าหนด

5  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจ�ากัด 

  ที่มีสาระส�าคัญ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 

  ฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นผู้สอบ 

  บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะ 

  กรรมการตรวจสอบเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเข้าใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี ประกอบวชิาชพีด้วยความเป็นกลาง  

  เป็นอิสระ และส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

  (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

     

     1.  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

     2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

     3.  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496

ส�าหรับงบการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ท�าหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัทและน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวแสดง 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายนพพร เทพสิทธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

5 

7 

8 

6 

1 

3 

4 

2 

คณะกรรมการ 

5.	นายชานนท์	เรืองกฤตยา
	 กรรมการ

7.	นางสาวณัฐวิภา	เรืองกฤตยา	
	 กรรมการ

6.	นายธัญลักษณ์	นันท์ธนาวรสิริิ
	 กรรมการ

8.	นางสาวพัชราวลัย	เรืองกฤตยา
	 กรรมการ

1.	ดร.	ณรงค์ชัย	อัครเศรณี
	 ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ

3.	นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์
	 กรรมการ	/	กรรมการอิสระ

2.	นายนพพร	เทพสิทธา
	 รองประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ

4.	นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล
	 กรรมการ	/	กรรมการอิสระ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

1 

3 

4 

5 

6 

2 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

2.	นายธัญลักษณ์	นันท์ธนาวรสิริิ
	 กรรมการบริหาร

4.	นางสาวพัชราวลัย	เรืองกฤตยา 
	 กรรมการบริหาร

6.	นางมัณทนา	เอื้อกิจขจร
 กรรมการบริหาร

1.	นายชานนท์	เรืองกฤตยา
	 ประธานกรรมการบริหาร

3.	นางสาวณัฐวิภา	เรืองกฤตยา
	 กรรมการบริหาร

5.	นายเสริมศักดิ์	ขวัญพ่วง
	 กรรมการบริหาร

2 

1 

3 

1.	นายนพพร	เทพสิทธา
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์
	 กรรมการตรวจสอบ

3.	นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล
	 กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

บริษัทด�าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี, 

จงัหวัดสมทุรปราการ, จงัหวดัปทมุธาน,ี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัฉะเชงิเทรา) บรษิทัได้พฒันาโครงการคอนโดมเินยีม 

ชื่อ “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซึ่งมีความทันสมัย และเน้นรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเน้นไปยังผู้ซื้อบ้านหลังแรกและลูกค้าที่เน้นความสะดวก

สบายและง่ายต่อการเดินทางในการเลือกที่พักอาศัย

บรษิทัให้ค�าตอบส�าหรับ “ชวีติคนเมือง” แก่ผู้อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ โดยสร้างแบรนด์ทีแ่ขง็แกร่ง และประสบความส�าเรจ็ในตลาดอสงัหารมิทรพัย์

ในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล บริษัทเน้นการออกแบบทีท่นัสมยัและโดดเด่น เพือ่สร้างความสนใจต่อกลุม่ “Gen C” ทีเ่น้น “ความสะดวก” 

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

จากรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด (CBRE) กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า

ประเภทคอนโดมีเนียมที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามอุปทานที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันและในอนาคต (อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการวางแผน) 

ตามรายงานในหัวข้อ “State of the World’s Cities 2012/2013”  จากหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของสหประชาชาติ กล่าวไว้ว่าประชากร

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก�าลังเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น และระยะกลางต่อจากนี้ จากปี 2543 ถึง

ปี 2553 จ�านวนประชากรของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคน เป็น 7.0 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 7.4 ล้านคนใน

ปี 2558 และ 8.5 ล้านคนในปี 2568 และจากข้อมูลกรมการปกครอง ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านหน่วยในปี 2550 เป็น 

4.7 ล้านหน่วยในปี 2555 โดยคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยที่เติบโตเร็วที่สุด โดยจากปี 2552 ถึงปี 2555 ด้วยอัตราการเจริญเติบโตต่อปี

เท่ากับร้อยละ 6.2 

จากต�าแหน่งผูน้�าทางการตลาด และสถติทิีผ่่านมาทีแ่ขง็แกร่ง บรษิทัหวงัว่าคอนโดมเินยีมทีต่ัง้อยูบ่นท�าเลทีด่จีะเป็นส่วนส�าคญัของการเจรญิ

เติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้จาก

ข้อมูลบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้รายงานว่าจ�านวนผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากจ�านวน

ประมาณ 162,000 คนต่อวันในวันธรรมดา ในปี 2543 เป็นเกินกว่า 886,000 คน ในปี 2555 และ จากปี 2552 ถึง 2555 คอนโดมิเนียม

ที่ห่างจากสถานีขนส่งมวลชนในระยะ 300 เมตร มีอัตราการพักอาศัยอยู่ที่ร้อยละ 87.0

จากข้อมูลบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด ภายในปี 2560 มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพฯ จะมีระบบการขนส่งที่ครอบคลุม

ระยะทางถึง 248 กิโลเมตร รวม 165 สถานี โดยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากระยะทางที่ครอบคลุม จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556  

นอกจากน้ีระบบขนส่งมวลชนที่มีการขยายตัวดังกล่าว บริษัทคาดว่าผู้บริโภคให้ความสนใจอาศัยอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งมวลชนมากขึ้น 

สอดคล้องกับความสะดวก และวิถีชีวิต บริษัทจึงมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองความต้องการ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

บริษัทใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว โดยก่อนการซื้อที่ดิน มีการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านท�าเลที่ตั้ง  

การตลาด ก�าหนดราคา ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทใช้ความหลากหลายของบุคคลภายนอก ร่วมกับบุคลากรภายใน

บริษัท เพื่อพิจารณาเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการซื้อ โดยท่ีดินที่ได้มามีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอันใกล้ 

(สามถึงหกเดือนหลังจากได้มาเพื่อเปิดตัว) เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้บริษัท ในการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัท

ได้ว่าจ้างสถาปนิกและผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งราคาค่าก่อสร้างจะถูกก�าหนดภายใต้สัญญาการก่อสร้างที่

มีกับผู้รับเหมาหลัก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมจ�านวน 23 โครงการ อยู่ภายใต้แบรนด์ ไอดีโอ จ�านวน 20 โครงการ และภายใต้แบรนด์ 

เอลิโอ จ�านวน 2 โครงการ ซึ่งเปิดตัวเมื่อมีนาคม 2556 และคอนโดมิเนียมระดับ Luxury แห่งหนึ่ง ชื่อ แอชตัน มอร์ฟ 38 ทั้งนี้ บริษัทได้

เปิดตัวคอนโดมิเนียม จ�านวน 8 โครงการในปี 2556 

นอกจากโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทยังได้พัฒนาและขายโครงการบ้านจัดสรรอีกด้วย โดยบริษัทได้เปิดตัว 7 โครงการบ้านจัดสรรใน

ย่านชานเมืองในบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ภายใต้แบรนด์ “อนันดา SeaSense” ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ และเปิดตัวขึ้น 

ภายใต้แบรนด์ “เอโทล” เมื่อสิ้นปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาพร้อมทั้งขาย 3 โครงการบ้านจัดสรรใกล้สนามบินสุวรรณภูมิภาย

ใต้แบรนด์ “อนันดา” และ “สิรินดา” อีกด้วย  

ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งบริษัทที่ด�าเนินการก่อสร้างของบริษัทเอง ภายใต้ชื่อ เฮลิกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ คาดการณ์ว่า

เฮลิกซ์ จะด�าเนินการก่อสร้างซึ่งมีสัดส่วนหนึ่งในสามของการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นบริษัทที่

ให้บริการรับเหมาหลักส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทอีกด้วย (เฮลิกซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการไอดีโอ 

วฒุากาศ) ซึง่จะช่วยให้บรษิทัควบคมุค่าใช้จ่ายและคณุภาพของผลติภณัฑ์ได้ดข้ึีน และเพือ่การจดัการพฒันาและการถ่ายโอนระยะเวลาของ

โครงการที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ บริการตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ 

เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด และบริหารโครงการผ่านบริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด นอกจากนี้บริษัทยังด�าเนินธุรกิจที่ไม่ใช่

ธุรกิจหลักซึ่งรวมถึงการให้บริการโรงแรม และการพักผ่อน พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ SEA Investment Five Pte Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท มิตซุย 

ฟูโดซัง จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด โดยบริษัทได้ถือหุ้นร้อยละ 49.0 และ SEA Investment Five 

Pte Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 49.0 และที่เหลืออีกจ�านวนร้อยละ 2.0 ถือโดยนักลงทุนรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพื่อพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสัญญาร่วมทุนดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด รวมถึงสามารถ

จัดการกับความเสี่ยงโดยรวมได้

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด ถือครองที่ดิน 9,452 ตารางเมตร มูลค่าจ�านวน 1,417.8 ล้านบาท ตั้งอยู่

ห่างจากสถานรีถไฟใต้ดนิสามย่านประมาณ 270 เมตร อยูใ่นแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรงุเทพฯ ซึง่ใกล้กบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เพื่อพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมินียม ภายใต้โครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซึ่งเปิดตัวโครงการในเดือนตุลาคม 2556 และได้ขาย

หมดภายในเดือนเดียว โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559

ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทจัดกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศขึ้นครั้งแรกในสิงคโปร์และฮ่องกง โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 870 

ล้านบาท ในการขายสองโครงการครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการสร้างแบรนด์ และช่องทางการขายในตลาดต่างประเทศ และบริษัทคาดว่ายอด

ขายในต่างประเทศจะเป็นสัดส่วนที่ส�าคัญของรายได้รวมของบริษัท จากปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชาวไทย

 

บรษิทัได้รบัรางวลัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จากหลากหลายสถาบัน และได้รบัรางวลัท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยใน

ปีที่ผ่านมาอีกด้วย เช่น รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ปี 2554 (ในระดับราคาปานกลาง)” โดยหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับ

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

Limited  ในช่วงปี 2555 รางวัลส�าหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยและ รางวัล “Best High-Rise Architecture Thailand” 

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

เป็นรางวัลจาก Asia Pacific Property Awards ในปี 2556
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

การประกอบธุรกิจในแต่ละสายของผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้ 

บริษัท บลู เด็ค จำกัด
(BD)

บริษัท พีระ เซอรกิต วัน จำกัด
(”PCO”)

บริษัท ดิเอเจนท (พออพเพอรตี้ เอ็กซเพิรท) จำกัด
(Agent)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท วัน จำกัด
(ADO)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู จำกัด
(AD2)

บริษัท เฮลิกซ จำกัด
(Helix)

บริษัท ไอดีโอ คอนโด จำกัด
(IDC)

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จำกัด
(AMF)

บริษัท บานนิราวานา จำกัด
(BN)

 บริษัท เดอะเวิรคส คอมมิวนิตี้ แมนเนจเมนท จำกัด
(Work)

บริษัท พีระ คารท จำกัด
(”BK”)

บริษัท พีระ อารที คารท จำกัด
(”BRT”)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(ANAN)

กลุมใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมไลฟสไตล

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.80%

49.00%

99.98%

99.98%

99.96%

99.78%

50.69%

45.00%

49.31%

1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  1.1  โครงการคอนโดมิเนียม

     แผนที่ตามด้านล่างนี้ แสดงถึงที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทในกรุงเทพมหานคร :

     บรษิทัด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยมุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันาโครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูใ่กลก้บัสถานรีถไฟฟา้ โครงการ 

     อาคารชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ติดหรือภายในระยะ 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ”   

     นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “เอลลิโอ” ซึ่งตั้งอยู่ในระยะ ระหว่าง 301-600 เมตรจากสถานี โดย 

     โครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัท คือ ไอดีโอลาดพร้าว 17 เปิดตัวในปี 2550 และได้เปิดตัวอีก 22 โครงการ จนถึง 

     ปัจจุบัน 

     บริษัทมีเป้าหมายเพื่อให้ “ค�าตอบส�าหรับวิถีชีวิตคนเมือง” เพื่อผู้พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะใช้ระบบ 

     ขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับสถานที่ท�างาน และสถานที่ที่จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งนี้โดย 

     รัฐบาลคาดหวังที่จะขยายเครือข่ายระบบขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถึง 165 สถานี ภายในปี 2560 เพิ่มเป็น 222 สถานี ภายใน 

     ปี 2562 และเพิ่มเป็น 254 สถานีภายในปี 2572 ตามรายงานของ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ วันที่ 30  

     มิถุนายน 2556

     ส�าหรบัแบรนดห์ลกัอยา่งไอดโีอ กลุม่เป้าหมายของบรษิทั คอื ลกูคา้ กลุม่ “Gen C” ซ่ึงประกอบไปดว้ย นกัศกึษา ผูป้ระกอบการ  

     และผู้ที่มีรายได้ปานกลาง และผู้ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ท�างาน สถานท่ีพักผ่อน รับประทานอาหาร 

     ช้อปปิ้ง และการใช้ชีวิต เป้าหมายของแบรนด์เน้นไปที่ “สะดวกสบาย” ความสามารถในการควบคุม “ค่าใช้จ่ายและเวลา”   

     “วิถีการด�าเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” อย่างชาญฉลาด



32 33

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัททั้งหมด

1.  ไอดีโอ ลาดพร้าว 17
   สถานที่ตั้ง            : ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล

                     เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น      : 2 อาคาร อาคารละ 8 ชั้น 

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว

2.  ไอดีโอ ลาดพร้าว 5
   สถานที่ตั้ง            : ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 24 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน 

     ส�าหรับแบรนด์ เอลลิโอ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่สนุกไปกับ “ชีวิตที่ง่าย” และเน้นแนวคิดการด�าเนินชีวิตที่แสดงความเป็น 

     ตัวของตัวเอง (“เป็นคุณ”) ชอบพบปะสังสรรค์ (“สังคมง่ายๆ”) ชอบการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (“พื้นที่ง่ายๆ”) ชอบ 

     สถานทีท่ีส่ะดวก (“ท�าเลงา่ยๆ”) และการเชือ่มตอ่กบัสถานรีถไฟฟา้ขนสง่มวลชนไดง้า่ย (“การเชือ่มตอ่งา่ย”) และมคีวามสะดวก 

     ในการใช้จ่าย (“จ่ายง่ายๆ”)

3.  ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน
   สถานที่ตั้ง            : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 23 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย

4.  ไอดีโอ สาทร-ตากสิน
   สถานที่ตั้ง            : ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง เขตคลองสาน 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 27 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ธนบุรี

5.  ไอดีโอ คิว พญาไท
   สถานที่ตั้ง            : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 38 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 30 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
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7.  ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร
   สถานที่ตั้ง            : ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 2 อาคาร อาคารละ 8 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 40 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

8.   ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103
   สถานที่ตั้ง            : ซอยอุดมสุข 3 บางนา กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 2 อาคารๆ ละ 21 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข

6.  ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง
   สถานที่ตั้ง            : ซอยประชาราษฐร์บ�าเพ็ญ แขวง/เขตห้วยขวาง 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 19 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง

9.  ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท
   สถานที่ตั้ง            : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 30 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช

10.  ไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท
   สถานที่ตั้ง            : ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 2 อาคาร มี 18 ชั้น และ 15 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 30 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข

11.  ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ
   สถานที่ตั้ง            : ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 34 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 10 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า Airport Link

                    ราชปรารถ
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13.  ไอดิโอ โมบิ พระราม 9 
   สถานที่ตั้ง            : ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 28 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 80 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9

14.  ไอดีโอ โมบิ พญาไท
   สถานที่ตั้ง            : ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 24 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 190 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท

12.  แอชตัน มอร์ฟ 38
   สถานที่ตั้ง            : ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตพระโขนง 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 2 อาคาร มี 32 ชั้น และ 10 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ

15.  ไอดีโอ โมบิ สาทร
   สถานที่ตั้ง            : ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 24 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 190 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท

16.  ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท
   สถานที่ตั้ง            : ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก

                    เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 2 อาคาร มี 23 ชั้น และ 25 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 32 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช

17.  เอลลิโอ สุขุมวิท 64
   สถานที่ตั้ง            : ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตบางนา 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 4 อาคารๆ ละ 8 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข และ

                    ปุณณวิถี 
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19.  เอลลิโอ เดล เรย์
   สถานที่ตั้ง            : ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา

                    เขตบางนา กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 8 อาคาร อาคารละ 8 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข

20.  ไอดีโอ วุฒากาศ
   สถานที่ตั้ง            : วุฒากาศ, กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 31 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 110 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ

18.  ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
   สถานที่ตั้ง            : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรีกรุงเทพฯ 

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 31 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 320 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS โพธิ์นิมิตร 

21.  ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์
   สถานที่ตั้ง            : ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย

                    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 22 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 80 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางขุนนนท์

22.  ไอดีโอ คิว ราชเทวี
   สถานที่ตั้ง            : ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวนชั้น    : 1 อาคาร 37 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี

23.  ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน
   สถานที่ตั้ง            : ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก 

                    กรุงเทพฯ

   จ�านวนอาคาร/จ�านวน      : ชั้น 1 อาคาร 40 ชั้น

   ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า   : 270 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน
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     กระบวนการในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

     แผนภูมิข้างล่างนี้ แสดงถึงระยะเวลาในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท

หมายเหตุ  :  (1)  ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่การพัฒนาโครงการถึงการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งในส่วนของคอนโดแนวราบและแนวสูง

     บริษัทได้ซื้อที่ดินผ่านบุคคลภายนอกผู้ซึ่งช่วยในการติดต่อซื้อขายครั้งแรกกับผู้ต้องการขาย และเข้าหาเจ้าของท่ีดินท่ีต้องการ 

     ขายโดยตรง บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนด�าเนินการเจรจาต่อรอง ซึ่งทีมงานในการซื้อที่ดินของบริษัทจะ 

     ประเมินจากความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งยังมีฐานข้อมูลของเจ้าของท่ีดินท่ีมีศักยภาพอีกเป็น 

     จ�านวนมาก และยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อช่องทางทางการตลาด  

     บริษัทมีทีมงานด้านกฎหมายซึ่งท�าหน้าที่ในการศึกษาและการประเมินที่ดิน พิจารณากฎระเบียบและข้อบังคับด้านผังเมือง 

     เพื่อเป็นการลดความเส่ียงก่อนท่ีจะซ้ือท่ีดิน และข้ันตอนสุดท้าย ฝ่ายการเงินของบริษัทจะท�าหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

     ทางการเงนิของท�าเลทีม่ศีกัยภาพและด�าเนนิการจดัหาแหลง่เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยทีด่นิในเขตกรงุเทพมหานครสว่นใหญ ่

     มักเป็นที่ส่วนบุคคลและมักเป็นที่ตั้งของอาคารที่มีมูลค่าไม่มากนัก หรือร้านค้า การซื้อขายที่ดินส่วนใหญ่จะด�าเนินการผ่านการ 

     เจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย หรือการประมูลในวงจ�ากัด

     โดยปกตบิรษิทัจะด�าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้บัเหมา เพือ่ด�าเนนิงานกอ่สรา้งโครงการหลงัผา่นการพจิารณาคุณสมบัตขิองบรษิทัรบัเหมา 

     ตามเกณฑ์ก�าหนด เช่น ประสบการณ์ที่ผ่านมา และข้อมูลของบริษัท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท 

     เฮลิกซ์ จ�ากัด ได้เริ่มให้บริการด้านการก่อสร้างในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการ 

     ไอดีโอ วุฒากาศ

     บรษิทัพจิารณาก�าหนดราคาขายของคอนโดมเินยีมจากตน้ทนุบวกดว้ยก�าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 35 โดยค�านงึถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  

     ท�าเลที่ตั้งและโครงการของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

     เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

การซื้อที่ดิน การขายและการตลาด การพัฒนาโครงการ การโอน

6-7 เดือน ถึงการเริ่มก่อสร้างโครงการ

3 - 6 เดือน 3-4 เดือน

ขั้นตอนการขายถึงการก่อสร้าง

เงินสดหมุนเวียนส�าหรับการซื้อที่ดิน

8 - 24 เดือน(1)

1.5 - 3 ปี

การพัฒนาการในปัจจุบัน

ในปี 2556 บริษัทได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 5 โครงการ ภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” ได้แก่ โครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ โครงการ 

ไอดโีอ วุฒากาศ โครงการไอดโีอ โมบ ิจรัญ-อนิเตอร์เชนจ ์โครงการไอดโีอ ควิ ราชเทว ีและโครงการไอดโีอ ควิ จฬุา-สามยา่น โดยโครงการ 

ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ได้พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ SEA Investment Five Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท 

มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด ซึ่งโครงการเหล่านี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในระหว่าง ปี 2557 ถึงปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่อีก 2 โครงการ ภายใต้แบรนด์ “เอลลิโอ” ได้แก่ เอลลิโอ สุขุมวิท 64 และ เอลลิโอ  

เดล เรย์ ซึ่งตั้งห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 600 เมตร 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศ เริ่มเมื่อเดือนกันยายน ปี 2556 ซึ่งได้สร้างยอดขายใน สิงคโปร์ ฮ่องกง 

และญี่ปุ่น กว่า 870 ล้านบาท ตลอดปี 2556

นีค่อืกา้วแรกในการสรา้งแบรนดแ์ละสร้างชอ่งทางการขายทีไ่มเ่พยีงแตใ่นประเทศไทยเทา่นัน้ แตย่งัเปน็การกา้วสูต่ลาดตา่งประเทศอกีดว้ย 

และบริษัทคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะกลายเป็นส่วนส�าคัญ ของรายได้โดยรวมของบริษัท ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชาวไทย

 โครงการ เปิดขาย คาดว่าจะแล้วเสร็จปี จ�านวนห้อง มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

แอชตัน มอร์ฟ 38 มีนาคม 2556 2556 341 2,922 

เอลลิโอ สุขุมวิท 64 มีนาคม 2556 2557 962 1,491 

ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ กรกฎาคม 2556  2557 1,339 3,628 

เอลลิโอ เดล เรย์ สิงหาคม 2556  2557 1,630 3,285 

ไอดีโอ วุฒากาศ สิงหาคม 2556 2558 979 2,121 

ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินตอร์เชนจ์  ตุลาคม 2556  2558 1,196 3,749 

ไอดีโอ คิว ราชเทวี ตุลาคม 2556 2558 323 2,010 

ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ตุลาคม 2556 2559 1,598 6,734 
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     หอ้งชดุสว่นใหญจะขายกอ่นทีก่ารกอ่สร้างโครงการเสรจ็สมบรูณ ์โดยลูกค้าจะผอ่นช�าระเปน็งวดๆ ซึง่ใชก้ารช�าระเงนิมดัจ�าล่วงหนา้ 

     ในจ�านวนร้อยละ 5 ในวันลงนามข้อตกลงสัญญาจะซื้อจะขาย และการช�าระเงินเป็นงวดจ�านวนระหว่างร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 10  

     ของราคาซื้อในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างก่อนถึงวันที่โอนห้องชุด ลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อ 

     คอนโดมิเนียมนอกจากนี้บริษัทยังช่วยเจรจาให้ได้แพคเกจและกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคาร เพื่อจัดหาสินเชื่อให้กับ 

     ลูกค้าด้วย

     ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัทมีการสื่อสารผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ ่

     รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจกโบว์ชัวร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการใช้ส่ืออิเล็คโทรนิกส์ ได้แก่ 

     การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ (@IDEO) และ ยูทูป 

  1.2  โครงการบ้านจัดสรร

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

     เป็นโครงการบ้านจัดสรรสไตล์รีสอร์ทชายทะเล ตั้งอยู่บนท�าเลรอบกรุงเทพฯ ที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนัก และอยู่ 

     ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ โดยชื่อของโครงการนี้มีที่มาจากรีสอร์ทริมชายหาดที่ได้รับความนิยมในมัลดีฟส์ ฮาวาย และบาหลี   

     โครงการบ้านจัดสรรนี้ได้มีการเปิดตัวใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เอโทล” โดยแต่ละโครงการมีคลับเฮ้าส์ส�าหรับอ�านวยความสะดวก  

     และเพื่อพักผ่อนส�าหรับผู้พักอาศัย โดยมีราคาขายประมาณ 3 - 5 ล้านบาทต่อหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ซึ่ง 

     รายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้:

1.  โครงการลันตา รีสอร์ทไลฟ์ 
   สถานที่ตั้ง       : วงแหวนตะวันออก อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

   ลักษณะโครงการ   : บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด

   พื้นที่โครงการ     : 34-3-1 ไร่

2.  โครงการมัลดีฟส์ ปาล์ม
   สถานที่ตั้ง       : วงแหวนตะวนัออก อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

   ลักษณะโครงการ   : บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด

   พื้นที่โครงการ     : 80-1-34 ไร่

3.  โครงการไวกีกิ ชอร์
   สถานที่ตั้ง       : แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

   ลักษณะโครงการ    : บ้านเดี่ยว

   พื้นที่โครงการ     : 38-1-45 ไร่

4.  โครงการสิมิลัน รีฟ
   สถานที่ตั้ง       : แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

   ลักษณะโครงการ   : บ้านเดี่ยว

   พื้นที่โครงการ     : 53-0-4 ไร่
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5.  โครงการมัลดีฟส์ บีช
   สถานที่ตั้ง       : ถนนหนามแดง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

   ลักษณะโครงการ   : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์

   พื้นที่โครงการ     : 116-1-5 ไร่

6.  โครงการบาหลี บีช
   สถานที่ตั้ง       : ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ต�าบลคลองหลวงแพ่ง 

               อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

   ลักษณะโครงการ   : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์

   พื้นที่โครงการ     : 215-0-32 ไร่

7.  โครงการจาวา เบย์
   สถานที่ตั้ง       : ถนนกิ่งแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

   ลักษณะโครงการ   : บ้านเดี่ยว

   พื้นที่โครงการ     : 57-0-11 ไร่

     กระบวนการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร

     แผนภูมิข้างล่างนี้ แสดงถึงระยะเวลาในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท

     ส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร ผู้รับเหมารับผิดชอบการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างหลัก ซ่ึงราคาจะรวมตกลงไว้ในสัญญาการก่อสร้าง  

     โดยบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อวัสดุได้ในราคาที่เหมาะสม

     ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร โดยปกติบริษัทจะท�าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ารวจ 

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

     จัดสรรขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556  

     บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรให้กับบริษัท โดยได้รับการ 

     แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการสิมิลัน รีฟ โครงการมัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และ 

     โครงการจาวา เบย์

     บริษัทด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ “สร้างและขาย” โดยราคาขายของแต่ละโครงการจะถูกก�าหนดขึ้นจากการส�ารวจความต้องการ 

     ของตลาด ซ่ึงน�าไปเปรียบเทียบกับราคาขายของโครงการท่ีมีความใกล้เคียงกันของบริษัทคู่แข่ง โดยมีการด�าเนินกิจกรรมการ 

     ขาย การส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน โดยบริษัทยังคงเดินหน้าเปิดตัว 

     โครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในพื้นที่

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

     โอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจ�านวนร้อยละ 70 - 80 ที่ซื้อโครงการของบริษัทใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ 

     ธนาคารที่ทางบริษัทได้มีการเจรจาในการจัดแพ็คเกจและโปรโมชั่นส�าหรับทุกโครงการที่มีการเปิดตัว

โครงการบ้านจัดสรร การพัฒนาโครงการ การโอน            

5 - 7 เดือน  1 - 2 เดือน

การเปิดโครงการ
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      โครงการบ้านจัดสรรอื่นๆ 

     โครงการบ้านจัดสรรของบริษัท ยังรวมถึงการพัฒนาที่ดินเปล่าส�าหรับสร้างบ้าน การก่อสร้างบ้าน และการขายบ้านพร้อมที่ดิน  

     ซึ่งได้แก่โครงการ “อนันดา” และ “สิรินดา” และรวมถึงโครงการอนันดา สปอร์ตไลฟ์ โครงการสิรินดา พรานาลี และโครงการ 

     สิรินดา พรานา โดยโครงการเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ แหล่งชุมชน พร้อมบริเวณสวน โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ : 

โครงการอนันดา สปอร์ตไลฟ์
สถานที่ตั้ง        : 99 หมู่ 16 ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี

             จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะโครงการ    : บ้านเดี่ยว การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างบ้าน 

พื้นที่โครงการ      : 68-0-78.7 ไร่

โครงการสิรินดา พรานา
สถานที่ตั้ง        : 88 หมู่ 17 ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี

             จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะโครงการ    : การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างบ้าน

พื้นที่โครงการ      : 8-0-36 ไร่

โครงการสิรินดา พรานาลี
สถานที่ตั้ง        : 199 หมู่ 12 ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี

             จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะโครงการ    : บ้านเดี่ยว การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างบ้าน

พื้นที่โครงการ      : 7-0-39.6 ไร่

  1.3 ธุรกิจก่อสร้าง

     โครงการคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร 

     ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด (เฮลิกซ์) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการ 

     บ้านจัดสรรของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการด�าเนินการก่อสร้าง 

     โครงการสิมิลัน รีฟ โครงการมัลดีฟส์ บีช โครงการบาหลี บีช และโครงการจาวา เบย์ และโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ  

     วุฒากาศ

     เฮลิกซ์ ด�าเนินงานด้านโครงสร้างและงานด้านสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญส�าหรับโครงการที่ได้ตกลงท�าสัญญาแล้ว และยังท�าหน้าที่ 

     เป็นผูร้บัเหมาช่วงส�าหรบังานตกแต่งภายในส�าหรบัโครงการต่างๆ ซึง่แตกต่างจากผูร้บัเหมาหลกัอ่ืนๆ ท่ีด�าเนนิงานเฉพาะในงาน 

     โครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยบริษัทมุ่งใช้บริการด้านการก่อสร้างผ่านทางบริษัทรับเหมาในเครือ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ 

     พึง่พงิบรษิทัรบัเหมาจากภายนอกเพยีงอย่างเดยีว โดยเฮลกิซ์จะช่วยเสรมิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และปรบัปรงุประสทิธิภาพ 

     การด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต 

2. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นอกจากธุรกิจหลักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีการด�าเนินธุรกิจอื่นๆ อีก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมการด�าเนิน 

  ธุรกิจหลักของบริษัท โดยได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

  2.1 บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด

     ช่วงปลายปี 2553 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด (ดิเอเจ้นท์) เป็นบริษัทย่อยที่ท�าหน้าที่ 

     ด้านตัวแทนให้บริการในการซื้อขาย ห้องชุดพักอาศัยในตลาดรอง และช่วยในการจัดหาผู้เช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

     การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จ�ากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านั้น แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนซื้อขาย 

     ชัน้น�าด้วยความเชีย่วชาญในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยูใ่กล้หรอืตดิกบัสถานขีนส่งมวลชน และมเีป้าหมายในการเป็นผูเ้สรมิสร้าง 

     สภาพคล่องตลาดรอง เพื่อเป็นการรักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียม

  2.2 บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  

     บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (เดอะเวิร์ค) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปลายปี 2553 เพื่อให้บริการด้านการบริหาร 

     โครงการประเภทคอนโดมิเนียมหลังการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในคอนโดมิเนียมให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะช่วย 

     ด�าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผู้พักอาศัยในอาคารชุดจะจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้ 

     มีส่วนช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการส่งเสริมแบรนด์ไอดีโอ และแบรนด์เอลลิโอได้ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ 

     ระดับสูงแก่ลูกค้า โดยมีความมุ่งมั่นมอบการบริการท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยที่มีต่อเดอะเวิร์ค 

     ในการมีส่วนร่วมกับบริษัทในฐานะผู้จัดการบริหารคอนโดมิเนียม 
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     เดอะเวิร์ค ยังท�างานประสานกับดิเอเจ้นท์ โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชุดในตลาดรอง จะเลือกใช้บริการ 

     ผู้จัดการบริหารคอนโดในการให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเก่ียวกับขั้นตอนการขาย การท�าหน้าที่บริหารโครงการของเดอะเวิร์ค จึงม ี

     ส่วนช่วยในการแนะน�าการให้บริการของดิเอเจ้นท์ ให้กับบุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

     เดอะเวิร์ค มุ่งมั่นให้บริการด้านการอ�านวยความสะดวกให้กับโครงการคอนโดมิเนียมในระยะยาว ไม่เพียงแต่โครงการของ 

     บริษัทเท่านั้น

3. ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์

  • ศูนย์ออกก�าลังกายและร้านอาหาร

   บลูเด็ค สปอร์ตคลับ

   ในปี 2552 บริษัทได้เริ่มให้บริการศูนย์ออกก�าลังกายภายใต้ชื่อ บลูเด็ค ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว 19 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการ 

   ด�าเนนิงานของบรษิทั บลเูดค็ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ให้บรกิารเช่าสถานทีเ่ล่นกฬีา เช่น ห้องออกก�าลงักาย สระว่ายน�า้ สนามเทนนสิ 

   สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล และสนามฟุตซอล ชั้นเรียนโยคะ ชั้นเรียนแอโรบิก นอกจากนี้ยังมีบริการร้านอาหารอิตาเลียน  

   ชื่อ แบคโค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สปอร์ตคลับอีกด้วย

   สินค้าหรือบริการของบลูเด็ค ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายภายในโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียม 

   การบริการสอดคล้องกับวิถีชีวิตนี้ ช่วยส่งเสริมแบรนด์ของบริษัทภายใต้แนวคิด “ค�าตอบของชีวิตคนเมือง” ให้กับลูกค้าของบริษัท

  • ธุรกิจสนามแข่งรถ

   บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด (“พีระ เซอร์กิต วัน”) 
  
   บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด (“พีระ คาร์ท”) 
  
   บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด (“พีระ อาร์ที คาร์ท”)

   ในปี 2552 บริษัทลงทุนในพีระ เซอร์กิต วัน และพีระ คาร์ท ซึ่งเป็นธุรกิจสนามแข่งรถ และธุรกิจสนามแข่งโก-คาร์ท ภายใต้ชื่อ 

   พีระ อินเตอร์เนชั่นนอล เซอร์กิต ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 20 กิโลเมตร นอกจากนี้บริษัทยังลงทุนในพีระ  

   อาร์ที คาร์ท ซึ่งด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายอะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนของธุรกิจสนามแข่งรถ และธุรกิจ 

   การแข่งโกคาร์ท ของพีระ เซอร์กิต วัน และพีระ คาร์ท

ในปี 2556 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ได้รายงาน

อุปทานที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจ�านวน 131,645 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2555 ที่มีจ�านวน 102,080 

หน่วย โดยคอนโดมเินยีมมสีดัส่วนสงูทีส่ดุ เท่ากบัร้อยละ 64 ของโครงการทีเ่ปิดใหม่ในปี 2556 และหากคดิเป็นมลูค่าการเปิดโครงการใหม่ 

พบว่ามีจ�านวน 385,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เช่นเดียวกันจากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 299,892 ล้านบาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2556 ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.3 ณ สิ้นปี 2555 ที่ระดับ 2.937 ล้านบาท เหลือ 2.928 ล้านบาท จาก

การที่ผู้ประกอบการเน้นพัฒนาสินค้าระดับปานกลางค่อนข้างถูกเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาคอนโดมิเนียมต�่ากว่า 1 ล้านบาท และ 

1-2 ล้านบาท ตามแนวรถไฟฟ้า และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า ได้แก่ บางใหญ่-บางซื่อ อ่อนนุช-แบริ่ง-สมุทรปราการ หมอชิต-สะพานใหม่ 

รังสิต แอร์พอร์ตลิ้งค์-ลาดกระบัง ตลอดจนแหล่งงาน หรือสถานศึกษาเอกชน ที่ออกสู่เขตเมืองชั้นนอกมากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ทางด้านอุปสงค์หรือยอดขายโดยรวม ในปี 2556 มีจ�านวน 116,481 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2555 โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก

ยอดขายจากคอนโดมิเนียมที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 63 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวร้อยละ 19 และร้อยละ 12 ตามล�าดับ ส่วนที่

เหลืออีกร้อยละ 6 มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร   
หนวย
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จากการที่จ�านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2556 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 ขณะที่อุปสงค์โดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า ส่งผล

ให้อุปทานคงเหลือทั้งตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากสิ้นปี 2555 ที่มีจ�านวน 128,934 หน่วย เป็น 144,098 หน่วย ณ สิ้นปี 2556 โดย

คอนโดมิเนียมมีอุปทานคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปี 2555 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ขณะที่บ้านเดี่ยวมีอุปทานลดลงเล็กน้อย โดยมีราย

ละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

 • คอนโดมิเนียม มีอุปทานคงเหลือมากที่สุด ที่ระดับ 51,260 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 จากปีก่อนหน้า 

 

 • ทาวน์เฮ้าส์ มีอุปทานคงเหลือรองลงมาในระดับ 44,639 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากปีก่อนหน้า

 

 • บ้านเดี่ยว มีอุปทานคงเหลือลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อนหน้า เหลือ 37,361 หน่วย

ส�าหรับแนวโน้มในปี 2557 นั้น AREA ยังรายงานว่าแนวโน้มการพัฒนาคอนโดมิเนียม อาจจะชะลอความร้อนแรงลงจากการที่มีการเปิด

โครงการใหม่เป็นจ�านวนมากในปี 2556 และส่วนใหญ่ที่เปิดขายโครงการใหม่นั้นยังไม่มีการก่อสร้าง ขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่มี

แนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นจากการหลายปัจจัย ได้แก่ ต้นทุนราคาที่ดิน ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนแรงงาน ผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงาน 

การก่อสร้างล่าช้าโดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสูง

ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงมีแผนกระจายการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

โดยเฉพาะจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีติดต่อชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น 

ซึ่งท�าให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น

ส�าหรับความต้องการซื้อโดยรวมในปี 2557 อาจชะลอตัวลงจากปี 2556 เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเสถียรภาพ

ทางการเมืองของประเทศ

นอกจากนี้ AREA คาดการณ์ว่า มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในปี 2557 จะลดลงร้อยละ 30-40 จากปี 2556 

ที่เท่ากับ 385,000 ล้านบาท หลังจากในเดือนธันวาคม 2556 ที่มีเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพียง 30 โครงการ จ�านวน 4,438 

หน่วย มูลค่าโครงการ 15,630 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม AREA ยังคงคาดการณ์ว่า โครงการที่เปิดใหม่ในต่างจังหวัด ในปี 2557 จะมีมูลค่า

โครงการระหว่าง 330,000 - 340,000 ล้านบาท
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 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม สะพานใหม่ - คูคต เปิดประมูลเมื่อวันที่ 2 - 15 มกราคม 2557 

  หมอชิต - สะพานใหม่ เปิดยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ 11 มกราคม 2557

โครงการที่เปิดประมูลแล้ว

 โครงการ ช่วง ความคืบหน้า

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม  รังสิต - มธ ศูนย์รังสิต และบางซื่อ - หัวล�าโพง 

 รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ศาลายา - ตลิ่งชัน - ศิริราช และ บางซื่อ - พญาไท - หัวหมาก 

 Airport Rail Link บางซื่อ - พญาไท 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม สมุทรปราการ - บางปู 

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ - ราษฏร์บูรณะ 

 รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ทั้งสาย) จรัญสนิทวงศ์ - มีนบุรี 

 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ทั้งสาย) แคราย - มีนบุรี 

 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ทั้งสาย) ลาดพร้าว - ส�าโรง 

โครงการที่รอเปิดประมูลภายในปี 2557

 โครงการ ช่วง

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม  หัวล�าโพง - บางบอน และบางบอน - มหาชัย 

 รถไฟชานเมืองสายสีเขียวเข้ม คูคต - ล�าลูกกา 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน สนามกีฬา - ยศเส 

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน บางแค - พุทธมณฑลสาย 4 

โครงการที่รอด�าเนินการหลังปี 2562

 โครงการ ช่วง

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

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ได้รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (ศาลายา - หัวหมาก) บางซื่อ - ตลิ่งชัน 

 Airport Rail Link (สนามบินดอนเมือง - สุวรรณภูมิ) พญาไท - สุวรรณภูมิ 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ล�าลูกกา - บางปู) สะพานใหม่ - อ่อนนุช - แบริ่ง 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (ยศเส - บางหว้า)  สนามกีฬา - ตากสิน - บางหว้า 

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน (หัวล�าโพง - ท่าพระ/บางซื่อ - พุทธมณฑล สาย 4) บางซื่อ - หัวล�าโพง

โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว
 โครงการ ช่วง

 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม บางซื่อ - รังสิต  

 รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน บางซื่อ - ท่าพระ และหัวล�าโพง - บางแค ก่อสร้างประมาณ 45% 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม แบริ่ง - สมุทรปราการ ก่อสร้างประมาณ 20% 

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ - บางใหญ่ ก่อสร้างประมาณ 82% 

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 โครงการ ช่วง ความคืบหน้า

รื้อย้ายตอม่อโฮปเวลล์เพื่อเปิดทางก่อสร้าง
คาดว่าแล้วเสร็จเมษายน 2557
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กันยายน           บริษัทเริ่มจัดกิจกรรมการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลอดปี 2556 สามารถ 

               สร้างยอดขายในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น กว่า 870 ล้านบาท 

ตุลาคม            เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ไอดีโอ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินตอร์เชนจ์ 

               อยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินบางขุนนนท์ มีมูลค่าโครงการ 3,749 ล้านบาท โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี อยู่ใกล้ 

               สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี มูลค่าโครงการ 2,010 ล้านบาทและโครงการไอดีโอ จุฬา-สามย่าน อยู่ใกล้ 

               สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงถึง 6,734 ล้านบาท

ธันวาคม           บริษัทแสดงเจตนารมย์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private  

               Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมมือ 

               กันในการลดปัญหาการทุจริต

การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2556

กุมภาพันธ์          เปลี่ยนชื่อบริษัท ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด เพื่อรองรับ 

               การด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร รวมถึง 

               การตกแต่งภายใน

          

มีนาคม            เปิดตัวโครงการเอลลิโอ สุขุมวิท 64 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข และ 

               ปุณณวิถีไม่เกิน 600 เมตร โดยมีมูลค่าโครงการ 1,491 ล้านบาท

พฤษภาคม          บริษัทได้รับรางวัลจากงานประกาศผลสุดยอดรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ประจ�าภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค 

               (Asia Pacific Property Awards 2013) ซึ่งจัดโดย International Property Awards จ�านวน 2 รางวัล 

               ใหญ่ ดังนี้

               1.  คอนโดมิเนียมที่มีการตกแต่งภายในยอดเยี่ยม (Best Interior Design Show Home Thailand) จาก 

                 การออกแบบห้องขนาด 21 ตร.ม. ภายในโครงการ ไอดีโอ โมบิ

               2.  โครงการแนวสงูทีมี่การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมยอดเยีย่ม (Best High-rise Architecture Thailand)

มิถุนายน           บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui Fudosan  

               Residential Co., Ltdบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co.,Ltd) ซึ่งเป็น 

               บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่แห่งหนึง่ในญีปุ่น่ โดยบรษิทัทเข้าร่วมลงทนุในบรษิทั  

               อนันดา เอ็ม เอฟ เอเซีย จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท ช�าระแล้ว 

               765 ล้านบาท โดยได้พัฒนาโครงการแรก คือ โครงการไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน มูลค่าโครงการ 

               6,695 ล้านบาท มีห้องชุดทั้งสิ้น 1,605 ยูนิต ณ ปัจจุบันมียอดขายร้อยละ 98 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 

               ปี 2558

กรกฎาคม           ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ�านวน 2605 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.2 บาทต่อปี 

               ครบก�าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2557 

               เปิดตัวโครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า BTS โพธิ์นิมิตร มูลค่าโครงการโดยรวม  

               3,628 ล้านบาท

สิงหาคม           เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเอลลิโอ เดล เรย์ ซึ่งใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS  

               อุดมสุข มูลค่าโครงการโดยรวม 3,285 ล้านบาท และโครงการไอดีโอ วุฒากาศ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS  

               วุฒากาศ มูลค่าโครงการโดยรวม 2,121 ล้านบาท 
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ผลการด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในปี 2556

บริษัทด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน สังคม ลูกค้า พนักงาน ตลอด

ถึงครอบครัวของพนักงาน เน้นการมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตอาสา

ของพนักงานในองค์กรในแต่ละกิจกรรม โดยร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่

 1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

   บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ด�าเนิน 

   กจิกรรม CSR หลากหลายโครงการ เชน่ โครงการ “คณุไดบ้า้น = คณุใหบ้า้น” เพือ่สานตอ่ความหวงัในการมอบท่ีอยู่อาศัยให้แกผู่ด้อ้ย 

   โอกาส โดยการช่วยเหลือจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจสามัคคี อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง, โครงการเรารัก 

   บางบาล เพือ่สนบัสนนุการกอ่สรา้งศนูยพ์กัพงิเพือ่ผูป้ระสบอทุกภยั ให้แกช่าวอ�าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา, ใหก้ารสนบัสนนุ 

   การซ่อมแซมอาคารและวัสดุทางการแพทย์ของศูนย์สาธารณสุขฯ ชุมชนมอร์แกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา, บริจาคเงินเพื่อ 

   ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย และบรจิาคเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบวาตภยัในประเทศ 

   ฟลิปิปินสจ์ากเหตกุารณพ์ายไุตฝุ้น่ไห่เยีย่น ผา่นทางสภากาชาดไทย, จดักจิกรรมบรจิาคโลหิตรว่มกบัศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย,  

   สนับสนุนโครงการกระดาษหน้าที่สามโดยการรับบริจาคกระดาษและปฏิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ, ให้การสนับสนุน 

   กิจกรรมการกุศลในการระดมทุนส�าหรับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และแมวจรจัด ฯลฯ 

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปี พ.ศ.2556 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายหลักที่ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับการส่ง

เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้

พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนตอบแทนรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรม CSR อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม, ด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ยังคงขาดแคลนและมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

แขง็แรง ซ่ึงจากลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิดา้นอสงัหาริมทรัพย ์บรษิทัจงึพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุและรว่มพฒันาส่ิงปลูกสรา้งพืน้ฐานใหก้บัชมุชน

ต่างๆ โดยจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity  

Thailand) อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยได้ร่วมส่งมอบอาคารอาคารเอนกประสงค์และศูนย์พักพิง 

เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ณ อ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับชุมชน และริเริ่มโครงการ 

“คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ เพื่อสานต่อความหวังในการมอบที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือ

จัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจสามัคคี อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คณุชานนท ์เรอืงกฤตยา กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั (มหาชน) ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืในโครงการพฒันา 
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัครอบครวั ทีป่ระสบปญัหาดา้นทีอ่ยูอ่าศยั ณ ชมุชนรว่มใจสามคัค ีจงัหวดัระยอง รว่มกบัคณุดวงกมล สมสนิสวสัดิ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร มลูนธิทิีอ่ยูอ่าศยั ประเทศไทย  
ในโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
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บทสรุป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้การด�าเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ยังคงให้ความส�าคัญและ

ด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการเตบิโตทางธรุกจิมาโดยตลอด คอืการมสีว่นรว่มปลกูจติส�านกึใหท้กุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ตอบแทนสิง่ทีด่งีาม

กลับคืนสู่สังคม ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ส่งผลต่อปัญหา 

   สิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการก�าหนดนโยบาย CSR ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

   โดยบรษิทัเน้นการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มในทกุขัน้ตอนของการท�างาน เริม่ต้ังแต่การออกแบบอาคารโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานอาคารเขยีว  

   (Green Building) ซึ่งมีโครงการน�าร่องคือ ไอดีโอ โมบิ ทั้ง 4 โครงการ นอกจากนั้นยังมีระบบการก่อสร้างที่เน้นบริษัทผู้รับเหมา 

   ที่มีการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) เพื่อการบริหารจัดการ และป้องกันการเกิดมลพิษและสาเหตุต่างๆ ที่อาจส่ง 

   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) โดย 

   บริษัทได้ร่วมการสนับสนุนกิจกรรม “งานคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงามฯ” ณ ศูนย์ศึกษา 

   การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี เป็นประจ�าทุกปีเพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   ชายฝั่งให้กับเยาวชนและชุมชน, จัดกิจกรรมปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับบุคลากรในองค์กร ฯลฯ

 
 3. ด้านกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

   บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย และการส่งเสริมกิจกรรมทาง 

   ศาสนาสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อยกระดับและพัฒนาจิตใจ เช่นการสนับสนุนกิจกรรม “Cancer Care Charity FUN RUN” วิ่ง 

   มินิมาราทอน เพื่อหารายได้สมทบกองทุนศูนย์วิจัยโรงมะเร็ง สภากาชาดไทย, การเข้าร่วมกิจกรรมฟุตซอลกระชับมิตรระหว่าง 

   บริษัทและทีมบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจและกิจกรรมประเพณีต่างๆ เป็นต้น

   นอกจากนี ้บรษัิทยังเหน็ถงึความส�าคญัในการสนบัสนนุการศึกษาของเยาวชน โดยไดร้ว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงดา้นการเรยีนการสอน 

   แบบระบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เพื่อผลิตบุคลากรฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
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ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลง โดยถือว่า

การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ก�าหนดให้มีดูแลการบริหารความเสี่ยง

ทั่วองค์กร (Enterprise Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk Management) ภาย

ใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาปัจจัย

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในองค์กร การจัดล�าดับความเส่ียง การก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบให้

มีการก�าหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่

ก�าหนดไว้ ตลอดจนได้มีการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้น�าเสนอผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทส�าหรับก�าหนดนโยบายใน

การจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

  การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็น 

  พืน้ทีห่ลกัของบ้านและคอนโดมเินยีมของบรษิทั โดยในปี 2555 มจี�านวนยนูติบ้านและคอนโดมเินยีมในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลออก 

  ใหม่ประมาณ 102,080 ยูนิต และเพิ่มขึ้นอีกในปี 2556 จ�านวน 131,645 ยูนิต ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุปทานดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรง 

  กระตุ้นในการแข่งขัน (แหล่งข้อมูล AREA)

  อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันท่ีเกิดข้ึนมาโดยตลอด จึงให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาคุณภาพของโครงการ 

  คอนโดมเินยีมและโครงการบ้านจดัสรร เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคทัง้ในเร่ืองท�าเลท่ีตัง้โครงการท่ีเหมาะสม 

  การออกแบบทีด่ ีและการก�าหนดราคาทีด่ ีนอกจากนีบ้รษิทัยงัพฒันาการให้บรกิารก่อนและหลงัการขายอย่างต่อเนือ่งอกีด้วย นอกจาก 

  นี้บริษัทประสบความส�าเร็จในการสร้างแบรนด์ และชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

  บรษิทัไม่มนีโยบายถอืครองทีด่นิเปล่าทีไ่ม่พร้อมอย่างทนัท่วงทสี�าหรบัการพฒันา เนือ่งจากเป็นการเพิม่ภาระต้นทนุทางการเงนิในทีด่นิ 

  ทีย่งัไม่พร้อมส�าหรบัการพฒันา ดงันัน้ หากบรษิทัไม่สามารถซือ้ทีด่นิทีเ่หมาะสมส�าหรบัพฒันาโครงการได้จะท�าให้ผลตอบแทนจากการ 

  ลงทนุของส่วนของผูถ้อืหุน้ และสนิทรพัย์ลดต�า่ลง ตลอดจนอาจจะก่อให้เกดิความเสีย่งของการไม่สามารถซือ้ทีด่นิตามขนาดและราคา 

  ได้ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนในการลงทุน หรือผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ 

  ในการบริหารปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงวางแผนในการจัดซื้อที่ดินให้เพียงพอต่อแผนลงทุนของบริษัทในรอบระยะเวลา 12 เดือน 

  ข้างหน้า ในการพัฒนาโครงการประมาณ 2-3 ปี และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นประกอบการพิจารณาที่ดินแต่ละแห่ง 

  ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้นเลือกท�าเลที่อยู่ใจกลางเมือง ตามระบบขนส่งมวลชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึง 

  ย่านชุมชนและเมืองส�าคัญต่างๆ ส�าหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างเครือข่ายนายหน้า 

  สรรหาที่ดินเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดสรรที่ดินในอนาคตอีกด้วย 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

บริษัทมีรายได้หลักมาจาก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ และธุรกิจรบัจ้างบรหิารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าบริการ รายได้จากการขายอาหาร

และเครื่องดื่ม ดอกเบี้ยรับ และส่วนเกินของส่วนได้ส่วนเสียในมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน และรายได้อื่นๆ โดยมีรายละ

เอียดปรากฎตามตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

  2554 2555 2556

               จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   5,483.3 96.43 4,960.2 96.53 8,807.7 95.46 

รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหาร   62.5 1.10 20.4 0.40 214.1 2.32 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์         

รายได้จากธุรกิจอื่น         

  -  รายได้ค่าบริการ   115.0 2.02 122.2 2.38 151.2 1.63 

รายได้อื่น1   25.2 0.44 35.4 0.69 54.5 0.59 

รวม   5,686.0 100.00 5,138.3 100.00 9,227.5 100.00

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ  1 รายได้อื่น รวมถึงรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ดอกเบี้ยรับ และส่วนเกินของส่วนได้ส่วนเสียในมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน และ 
      รายได้อื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)
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5. ความเสี่ยงเรื่องการขอความเห็นชอบจากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  จากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 

  Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการพิจารณาเห็นชอบอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

  ส่ิงแวดล้อมและยงัไม่มีข้อก�าหนดเรือ่งการจดัท�ามาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจน จงึท�าให้บรษิทัมคีวามเสีย่งหากโครงการ 

  ของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่วางไว้ 

  ในการจัดท�ารายงานดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงข้ึนทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ 

  ด�าเนินการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  พ.ศ. 2535 รวมทั้งบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ

3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น
   

  จากการทีธ่รุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในระยะหลายปีทีผ่่านมาและด้วยนโยบายการปรบัเพิม่อตัราค่าแรงขัน้ 

  ต�่าของรัฐบาล ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น

  ในปี 2556 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม - พฤศจิกายน 2556) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ  

  0.8 (แหล่งข้อมลู ส�านกัดชันเีศรษฐกจิการค้า ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ กระทรวงพาณชิย์) จากการปรบัราคาขึน้ของวสัดกุ่อสร้าง 

  หลัก เช่น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสูงขึ้นร้อยละ 4.8 หมวดซีเมนต์ปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ 6.5 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ปรับราคา 

  สูงขึ้นร้อยละ 2.5

  บริษัทให้ความส�าคัญในการติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทประเมินต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายใน 

  การจัดท�าโครงการทัง้หมดตัง้แต่ในช่วงศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุเพือ่สะท้อนต้นทนุทัง้หมดและพจิารณาราคาขายทีเ่หมาะสม   

  นอกจากน้ี ในการว่าจ้างผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ บริษทัจะพจิารณาว่าจ้างผูร้บัเหมาทีเ่ป็นพนัธมติรเป็นล�าดบัแรกภายใต้งบประมาณ 

  ตามแผนการลงทุน และแต่ละโครงการจะก่อสร้างโดยผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�าสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey  

  Construction Contract) ส่งผลให้การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ส�าหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการที่บริษัทจัดซื้อเอง บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างส�าหรับแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ 

  ล่วงหน้า และจัดซือ้กบัผู้ผลติโดยตรงหรือผู้จดัจ�าหน่ายทีเ่ป็นพนัธมติรกบับรษิทั โดยจดัให้มกีารประกวดราคา เปรยีบเทยีบคุณภาพวสัดุ  

  และเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุด และก�าหนดราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เพ่ือลดความเส่ียงในการปรับราคาเพ่ิมขึ้นของวัสด ุ

  ก่อสร้างในอนาคต

4. ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ

  ปัญหาการขาดแคลนผูร้บัเหมาและแรงงานฝีมอืยงัคงเป็นความเสีย่งส�าหรบัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จากการเตบิโตของภาคธรุกจิ 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องซึ่งท�าให้ในปี 2556 มีโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก  

  นอกจากนี้ ยังมีงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐบาลจะเป็นแรงกดดันต่อไปอีก 

  ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดตั้งบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของตนเองภายใต้ชื่อ “บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด” 

  รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาพันธมิตรรายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผู้รับเหมาและแรงงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับ 

  บริษัทต่อไป 

  ส�าหรับการลดการใช้แรงงานด้วยเทคโนโลยการก่อสร้าง บริษัทได้ปรับเปล่ียนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจาก “ระบบการก่อสร้างแบบ 

  ดั้งเดิม” (Conventional Construction) มาเป็น “ระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป” (Precast Construction) โดยจะ 

  ใช้ผนังและชิ้นงานส�าเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ซึ่งช่วยให้บริษัทลดการพึ่งพาแรงงานลง และช่วยให้การก่อสร้างรวดเร็วขึ้น  

  แต่ยังคงรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 
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นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

431,196,276

59,999,998

6,999,9941

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 
ประเภทบา้นจดัสรร บริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม
ติดสถานีระบบขนส่ ง
มวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบา้นจดัสรร บริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ให้บริการเป็นตัวแทน 
ในการซื้อขายห้องชุด 
พร้ อมทั้ ง จั ดหาผู้ เ ช่ า 
ห้องชุด

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

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.  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู 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 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

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท         : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ       : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

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

              ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

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

              แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท ์         : (662) 317-1155

โทรสาร          : (662) 317-1100

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอ่ืน 
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หมายเหตุ : 1. บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 6,999,994 หุ้น หรือร้อยละ 100.00 
   2. บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 179,993 หุ้น หรือร้อยละ 49.31 และถือหุ้นโดยบริษัท พีระ 
    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

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

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

11. 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 0-2762-0330
  โทรสาร 0-2762-0204

12. 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

ให้บริการเช่าสนามแข่ง
รถชื่ อ ว่ า  สนามพี ระ  
เซอร์กิต ใกล้เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี

ให้บริการเช่าสนามแข่ง 
รถโก-คาร์ท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จ�าหนา่ยอะไหลร่ถโก-คารท์

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

100

100

100

100

450,000

365,000

9,000,000

20,000

449,000

179,9932

4,410,000

9,0003

99.78

49.31

49.00

45.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

9,998

891,998

998

2,329,000

99.98

100.00

99.80

99.96

100

100

100

100

10,000

892,000

1,000

2,330,000

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ให้บริการรับจ้างบริหาร
โครงการแก่นิติบุคคล 
บา้นจดัสรร และนติบุิคคล
อาคารชุด

รับเหมาก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ศูนย์ออกก�าลังกายแก่
สมาชกิ และด�าเนนิธรุกจิ
ร้านอาหาร

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น

มูลค่า
หุ้น

(บาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครอง

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

5.  บริ ษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้  
  แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
  
  99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ 
  ถนบางนา-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
  
  193/47 อาคารเลครัชดาออฟฟิต 
  คอมเพล็กซ์ ชั้น 12 A ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0-2697-3380-4
  โทรสาร 0-2697-3385

7.  บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด 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
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

 1 นายชานนท์  เรืองกฤตยา 1,770,998,400 53.13        

 2 นางสาวพัชราวลัย  เรืองกฤตยา 100,000,000 3.00 

 3 นางสาวณัฐวิภา  เรืองกฤตยา 96,250,000 2.89        

 4 นางสาวมลลิกา  เรืองกฤตยา 3,700,800 0.11         

 5 นายณัฐดนัย  เรืองกฤตยา 1,381,500 0.04           

 รวม 1,972,330,700 59.17

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด  

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 มีดังนี้ 

 1 กลุ่มเรืองกฤตยา 1,972,330,700 59.17     

 2 Morgan Stanley & Co. International Plc 211,512,300 6.35    

 3 Nortrust Nominees Ltd. 180,057,300 5.40    

 4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 138,659,200 4.16   

 5 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 78,556,600 2.36   

 6 Nortrust Nominees Limited-NT0 Sec Lending Thailand 67,325,900 2.02  

 7 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 56,433,900 1.69  

 8 Deutsche Bank Ag, London Prime Brokerage 25,245,500 0.76  

 9 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,269,600 0.73  

 10 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 15,002,000 0.45   
 
 รวม 2,769,393,000 83.09

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ล�าดับ

ล�าดับ

จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

ทั้งนี้ กลุ่มเรืองกฤตยา ประกอบด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 นายทะเบียน
 
 • หุ้นสามัญ 
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800

  โทรสาร 0-2359-1259

 
 • หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2557
  ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2231-4333

  โทรสาร 0-2231-4890

 ผู้สอบบัญชี        

 
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 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.  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 

 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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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การจัดการ 

เลขานุการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

ส�านักตรวจสอบภายใน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
นายธัญลักษณ์  นันท์ธนาวรสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการลงทุน

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเงิน

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร
นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานควบคุมการผลิต
นายสันทัด ณัฎฐากุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปขีองบริษัท โดยจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการ 

 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นคร้ังคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควร 

 พอจะท�าเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะ 

 พจิารณาการจ่ายเงินปนัผลโดยค�านงึถงึผลประโยชนต์่อผู้ถอืหุน้เปน็หลกั เชน่ การส�ารองเงนิไว้เพือ่ลงทนุในอนาคต การส�ารองเงนิไว้เพื่อ 

 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

 จากผลด�าเนินงานประจ�าปี 2555 บริษัทมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จ�านวน 141,674,327 บาท ซึ่งจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตาม 

 กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะจ�านวน 7,083,716 บาท และเนื่องจากบริษัทต้องส�ารองเงินทุนไว้ขยาย 

 โครงการในอนาคต ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน2556 จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลด�าเนินงาน 

 ปี 2555

• บริษัทย่อย

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

 หลงัหักส�ารองตามกฎหมาย ทัง้นีจ้ะตอ้งพจิารณาความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผลตามกฎหมายโดยพจิารณาจากเงนิสดและก�าไรสะสม 

 ประกอบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

 ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 มีมติจ่าย 

 เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่มีจ�านวน 429,142,722.14 บาท ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็น 

 จ�านวนทั้งสิ้น 420,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.87 ของก�าไรสะสมทั้งหมด  

 บริษัทย่อยอื่นๆ
 ส�าหรบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบริษัทยอ่ยอืน่ๆ นัน้ ไมม่กีารก�าหนดวา่จะจา่ยเงนิปนัผลเปน็รอ้ยละเทา่ไรของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษ ี

 และหลงัหักส�ารองตามกฎหมาย อยา่งไรกด็ ีคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยนัน้ๆ จะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล  

 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดไว้ดังนี้ 

   1.  ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั รวมถงึมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ย 

     ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

   

   2.  พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย  

     แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า

   

   3.  ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้ 

     รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

   

   4.  ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

   

   5.  ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน  

     และระบบการตรวจสอบภายใน

   

   6.  จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว  

     เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

   

   7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ 

     ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

   

   8.  จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักลา่วอยา่ง 

     มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

   

   9.  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

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

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

     เหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก�าหนด 

     คา่ตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนน�าเสนอเพือ่น�าเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณา 

     อนุมัติ

   

   10. แตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

     และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดัง 

     กล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

   

   11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

   

   12. พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามค�านยิามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืคณะกรรมการก�ากบั 

     ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

     ตอบแทนน�าเสนอ

   

โครงสร้างการจัดการบริษัท 

โครงสร้างการจัดการในระดับนโยบายของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการย่อย 5 คณะ ดังนี้ :- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร  

โดยที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.24/2551 เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม)  นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างานด้วย

 1. คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
   

   คณะกรรมการบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

   โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

 2 นายนพพร เทพสิทธา รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

 3 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

 4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ / กรรมการอิสระ 

 5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ 

 6 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ  

 7 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา กรรมการ 

 8 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการ 

ต�าแหน่งชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

   3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

     และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

   

   4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ 

     บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   

   5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

  

   6.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

     (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

     (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

     (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

       ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

     (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

     (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

     (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

     (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ 

       กรรมการบริษัท

   

   7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

   

   8.  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า 

     ดงัต่อไปนี ้ซึง่มผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

     ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

     (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

     (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมาย 

       ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

     หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ 

     รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

     ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   

   9.  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

 

   13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

   

   14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

     ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

   ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบ 

   อ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี 

   ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ 

   อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ 

   รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

   กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน 

   ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชานนท์ เรืองกฤตยา นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา  

   นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ 

   ของบริษัท

 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
   
   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน

 1 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ                         

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบ                                 

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ                                

ต�าแหน่ง

   โดยนายวิบลูย์ รศัมไีพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความ 

   น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายชัชวาลย์ อุปนิ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดไว้ดังนี้

   1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

   

   2.  สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี 

     ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 

     โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

   

ชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

 1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี                         

 2 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี                                 

 3 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี                                

   โดยมีนางสุวรรณา วานิชสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   

   โดยมีนายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

     รวมท้ังคดัเลอืกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุ 

     ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

   2.  พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัและ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 

   3.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

     และ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมัุต ิโดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูอ้นมัุตค่ิาตอบแทนและผลประโยชน์ของผูบ้รหิาร 

     ระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

     อนุมัติ 

 

 5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

   คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

 1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           

 2 นายนพพร เทพสิทธา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          

 3 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           

ชื่อ

ชื่อ

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

 1 นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                         

 2 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง                           

 3 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง                           

 4 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหารความเสี่ยง                          

 5 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 

ต�าแหน่ง

   โดยมี นางอุมาพร กิตติภูมิวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

 

   1.  พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 

   2.  ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

 

   3.  ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

 

   4.  ประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 

   5.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 

   6.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ชื่อ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

   ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ก�าหนดไว้ ดังนี้

   1.  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้  

     ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด  

     นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

     อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

   

   2.  จดัท�าวสิยัทศัน ์กลยทุธ์ทางธรุกิจ ทศิทางของธรุกจิ นโยบายทางธรุกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณ 

     ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

   3.  ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท 

     มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

   4.  มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�า 

     ปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการใดๆ ตามที่กล่าว 

     ข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีระยะเวลา 

     ผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทท�ากับสถาบันการเงินใดๆ  

     (Project Finance) ด้วย

   5.  ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

     5.1 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายใน 

       กรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  

   6.  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาด�าเนินการใดๆ ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดในค�าสั่งนี้ จะต้องประกอบ 

     ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการบริหารท้ังหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะ 

     สามารถด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

   

   7.  ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิธอิอกเสยีงได้ท่านละ 1 (หนึง่) เสยีง  

     ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง

   8.  การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมด 

     ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

   9.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรยีกให้มกีารประชมุเป็น 

     กรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลา 

     ตามสมควร และเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

   

   10. คณะกรรมการบรหิารจะแต่งตัง้คณะท�างาน และ/หรอืบคุคลใดๆ เพือ่ท�าหน้าทีก่ลัน่กรองงานทีน่�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร  

     หรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินการใดๆ แทน 

     ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ก�าหนดไว้ ดังนี้ 

   1.  ก�ากับดูแลให้องค์กรมีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนด

   2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐาน 

     และพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละสร้างการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การส่ือความไปยงักรรมการ  

     ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ 

 

   3.  ดูแลการด�าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

   4.  ทบทวนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของบริษัท ข้อบงัคบั คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย จรยิธรรมทางธรุกจิ และ 

     จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

     ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

   5.  ก�าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการในรายงานประจ�าปี

   6.  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 

     ของบรษิทั สูส่าธารณชนในวงกว้าง รวมถงึการปรบัปรงุการเผยแพร่ข้อมลูการก�ากบัดแูลกจิการทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัในอนาคต

 

 6. คณะกรรมการบริหาร 

   คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริหาร 

 3 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร 

 4 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการบริหาร 

 5 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร  

 6 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร กรรมการบริหาร 

   โดยมี นางเอื้ออนุช เลี้ยงสุปรีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ต�าแหน่งชื่อ
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   3  มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�าปี 

     ตามท่ีได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัและอ�านาจด�าเนนิการตามท่ีก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนนิการใดๆ ตามทีก่ล่าวข้างต้น  

     กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 

     ล้านบาท และมีระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทท�า 

     กับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

   

   4.  น�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ  

     หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

   

   5.  ด�าเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

   

   6.  เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อ 

     ให้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูม้ส่ีวนรบัผดิชอบในเรือ่งนัน้ๆ พจิารณากลัน่กรองและหาข้อสรปุ 

   ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ยิาม 

   ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย 

   หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทได้

 8. เลขานุการบริษัท

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ได้ม ี

   มติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวรรณา วานิชสมบัติ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

   ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

   โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักคือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ จัดการเรื่องการประชุม 

   คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม 

   กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) รวมทั้งการจัดท�า 

   และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท  

   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 

   ผู้บริหาร ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 

   ตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่ 

   วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

   ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

   1.  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

     (ก) ทะเบียนกรรมการ

     (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

     (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

   

   2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

   3.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

   11. ให้มอี�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏบิติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอื 

     การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ 

     ข้อก�าหนด หรือค�าสัง่ทีค่ณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

     บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก 

     คณะกรรมการบริหารสามารถอนมัุตริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบั 

     ตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะ 

     ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

 7. ผู้บริหาร 

   ผู้บริหาร 4 อันดับแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

 1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ 

 3 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน 

 4 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

 5 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ                                 

 6 นายสันทัด ณัฎฐากุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต 

 7 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ต�าแหน่งชื่อ

      
   ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก�าหนดไว้ดังนี้

   1.  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการด�าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงาน 

     ประจ�าวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะ 

     ต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารก�าหนด

   

   2.  น�าเสนอวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ทางธรุกจิ ทศิทางของธรุกจิ นโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณ 

     ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือประโยชน์ในการจัดท�าเร่ืองดังกล่าวเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

     และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
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ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2556

1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ 1,800,000 90,000 - - 25,000 5,000 375,000                         

2 นายนพพร เทพสิทธา  720,000 70,000 40,000 50,000 20,000 5,000 150,000                               

3 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบ 600,000 85,000 35,000 55,000 - - 125,000  

4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ 600,000 90,000 40,000 - 25,000 - 125,000   

5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ 360,000  - - - - - -  

6 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการ 360,000  - - - - - -  

7 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา  กรรมการ 360,000  - - - - - -  

8 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา   กรรมการ 360,000  - - - - - -  

 รวม 5,160,000 335,000 115,000 105,000 70,000 10,000 775,000   

 รวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น    6,570,000     

ต�าแหน่งชื่อ

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่า
ตอบแทน คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

โบนัส

 เงินเดือน 9 35,838,160                         

 โบนัส 9 9,183,214                                 

 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 9 206,433                                

จ�านวนเงิน (บาท)จ�านวนรายประเภทค่าตอบแทน

   ผู้บริหาร
   
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปี 2556

   หมายเหต  :   ผูบ้รหิาร 2 ราย ในต�าแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานปฏบิตักิารเชงิพาณชิย ์2 และประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานพฒันาระบบ ไดล้าออกจากการเปน็พนักงาน 
   ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

   ค่าตอบแทนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ผู้บริหาร 

   ของบริษัท รวม 9 ราย เป็นจ�านวน 865,896 บาท

ค่าตอบแทน

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   กรรมการบริษัท
   

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2556  

   เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) (ปี 2555 ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้า 

   แสนบาทถ้วน))

   โดยที่ปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�าหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งแยกตามภาระหน้าที่ความ 

   รับผิดชอบ และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 รายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง
ต�าแหน่ง

 ประธานกรรมการบริษัท 150,000 5,000 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 5,000 

 กรรมการตรวจสอบ 50,000 5,000 

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 30,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

(หน่วย : บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท 

1.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประเภท  
กรรมการอิสระ

ต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 
5 ตุลาคม 2555

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

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation  
 Program รุ่นที่ 5/2003

ไม่มีไม่มี68

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

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

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
/ ผู้ผลิตและจ�าหน่ายสแตนเลส

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
/ ที่ปรึกษาการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ�ากัด 
/ ประกันภัย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค 

บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอรี่ จ�ากัด 
/  ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด 
/  สนามกอล์ฟ

2555 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

2.  นายนพพร เทพสิทธา

ประเภท 
กรรมการอิสระ

ต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
29 เมษายน 2554

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee 
 Program รุ่นที่ 14/2006, 
- หลักสูตร Director Certification 
 Program รุ่นที่ 62/2005 
- หลักสูตร Director Accreditation 
 Program รุ่นที่ 43/2005
- หลักสูตร Finance for Non- Finance 
 Director Programรุ่นที่ 21/2005

ไม่มีไม่มี59

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่ง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน)
/ ขนส่งและโลจิสติกส์

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

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

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

2554 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 - 2554

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด 
/ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตพาณิชยกรรม 
 อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจ�าหน่าย

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้�าโขง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
/ ที่ปรึกษาการลงทุน

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นายกคณะกรรมการสภา

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ
 และรองประธานสภา

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ประธานกรรมการ

สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการสภา

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

2527 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

3.  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประเภท 
กรรมการอิสระ

ต�าแหน่ง
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
29 เมษายน 2554

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director
 Accreditation Program  รุ่นที่ 50/2006 
- หลักสูตร Audit Committee 
 Program รุ่นที่ 31/2010
- หลักสูตร Director Certification 
 Program รุ่นที่ 144/2011 

ไม่มีไม่มี55

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

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

บริษัท เดอะ บอสส์ คลับ จ�ากัด
/ คลับสโมสรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ�ากัด
/ ส�านักงานกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร

บริษัท บี.บราเดอร์ส จ�ากัด
/ ส�านักงานตรวจสอบบัญชี

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2554 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2532 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด 
/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2554 - 2555

2553 - 2554

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

4.  นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

ประเภท 
กรรมการอิสระ

ต�าแหน่ง
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 
29 เมษายน 2554

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director
 Accreditation Program รุ่นที่
 28/2004
- หลักสูตร Director
 Certification Program รุ่นที่ 147/2011 
- หลักสูตร Role of the Compensation 
 Committee  รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk 
 Management รุ่นที่ 8/2012
- หลักสูตร Monitoring of the Quality 
 of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012
- หลักสูตร Monitoring the Internal 
 Audit Function รุ่นที่ 13/2012
- หลักสูตร Monitoring system 
 of Internal Control and Risk 
 Management รุ่นที่ 13/2012
- หลักสูตร Audit Committee 
 Program รุ่นที่ 41/2012

ไม่มีไม่มี52

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ

กรรมการตรวจสอบ
 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง 
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
/ ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ย

บริษัท เทคนอร์ จ�ากัด
/ น�าเข้า จ�าหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
 อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม

บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ�ากัด
/ ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
/ น�าเข้า จ�าหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และ
 อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม

บริษัท ไซมอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
/ น�าเข้า และจ�าหน่ายใบเลื่อยอุตสาหกรรม

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

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
/ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2554 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

2554 - 2555

2553 - 2554

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

5.  นายชานนท์ เรืองกฤตยา

ประเภท 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ต�าแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
29 เมษายน 2554

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

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation 
 Program รุ่นที่ 23/2004

ไม่มี- น้องชาย
 คุณณัฐวิภา
 เรืองกฤตยา 
- พี่ชายคุณ
 พัชราวลัย 
 เรืองกฤตยา

40

กรรมการ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
/ ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
/ รับจ้างบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด
/ จ�าหน่ายอะไหล่รถโกคาร์ท
บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จ�ากัด
/ ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ น�าเที่ยวทางเรือ

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
บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด
/ ศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิก  และด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร

2554 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

6.  นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

ประเภท 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ต�าแหน่ง
กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน
 ปฏิบัติการเชิงพาณิชย์

- ปริญญาโท การจัดการ
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี การเงิน 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation 
 Program รุ่นที่ 85/2010

ไม่มีไม่มี49

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน 
 ปฏิบัติการเชิงพาณิชย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2554 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท  ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
/ ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2545 - 2554

2543 - 2555

2543 - 2554

2548 - 2552

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :
29 เมษายน 2554

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด
/ รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด
/ บริการให้เช่าสนามแข่งรถ

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

บริษัท มาดูโร จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2543 - 2554

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

7.  นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา

ประเภท 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ต�าแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
29  เมษายน 2554

- ปริญญาโท การจัดการ
 Webster University, U.K.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 University of Richmond, U.K.

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     
- หลักสูตร Director Accreditation 
 Program รุ่นที่ 85/2010

ไม่มี41 - พี่สาวคุณ
 ชานนท์ 
 เรืองกฤตยา 
- พี่สาวคุณ
 พัชราวลัย 
 เรืองกฤตยา

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานจัดซื้อ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
 

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด
/ รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
/ ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
/ รับจ้างบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท มาดูโร จ�ากัด 
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

8.  นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

ประเภท 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
29 เมษายน 2554

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

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation 
 Program รุ่นที่ 85/2010   

ไม่มี32 - น้องสาว
 คุณณัฐวิภา 
 เรืองกฤตยา 
- น้องสาว
 คุณชานนท์ 
 เรืองกฤตยา

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจ�าส�านักงานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทดอนโดมิเนียม  
บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด
/ รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานจัดซื้อ

2545 - 2554

2543 - 2554

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

9.  นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

ต�าแหน่ง 
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification 
 Program รุ่นที่ 18/2002

ไม่มีไม่มี54

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด
/ ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
/ รับจ้างบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด
/ ศูนย์ออกก�าลังกายแก่สมาชิก  และด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร
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 
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
รองผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบ
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์

2553 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2546 - 2556

2545 - 2554

2550 - 2554

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน
กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

2554 - ปัจจุบัน

2549 - 2550

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะลาน
 สเก็ตน้�าแข็ง พื้นที่เช่า และศูนย์การค้า

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

10. นางมัณทนา เอื้อกิจขจร

ต�าแหน่ง 
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation 
 Program รุ่นที่ 93/2011
- หลักสูตร Director
 Certification Program รุ่นที่ 173/2013

ไม่มีไม่มี47

11. นายสันทัด ณัฎฐากุล

ต�าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคุมการผลิต

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุศาสาตร์อุตสาหกรรม  
 เอกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไม่มีไม่มี49

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่
 สายงานบริหารการเงิน

2545 - ปัจจุบัน

2550 - 2553

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

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ บริษัท ไทคูณ แทรคเตอร์ จ�ากัด
/ ตัวแทนจ�าหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่
 สายงานควบคุมการผลิต

ผู้อ�านวยการโครงการ
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

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

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556
2549 - 2553

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2549 - 2553 ผู้อ�านวยการ กลุ่มงานบัญชี บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัด
 จ�าหน่ายสินค้าแฟชั่น ธุรกิจร้านอาหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

12. นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์

ต�าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

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

ไม่มีไม่มี42

13. นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

ต�าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

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

ไม่มีไม่มี42

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่าง
 ประเทศแผนกกลยุทธ์องค์กร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาวุโส(ที่ปรึกษา)

Managing Director

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า
 ขนาดใหญ่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

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

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน

2555 - 2556

2553 - 2555

2548 - 2555

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

บริษัท โซเชียล เอ็ม จ�ากัด
/ ซอฟต์แวร์

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

บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จ�ากัด
/ ที่ปรึกษาการลงทุน

2555 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 และบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการกลุ่มสื่อสารองค์กร
 และเลขานุการบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

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

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

2556 - ปัจจุบัน

2556

2551 - 2554

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

14. นางสุวรรณา วานิชสมบัติ

ต�าแหน่ง 
เลขานุการบริษัท

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Strayer University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary 
 Program รุ่นที่ 41/2011
- หลักสูตร Company Reporting 
 Program รุ่นที่ 1/2011
- หลักสูตร Corporate Secretary 
 Development Program 

ไม่มีไม่มี50

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 บุคคลและธุรการ

HR Advisor

บริษัท ไมโอแน็ทเอเซีย จ�ากัด 
/ พัฒนาและผลิตวัคซีนเด็ก

ธนาคาร ออมสิน

2555 – 2556

2548 - 2550

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการ
 ผู้จัดการ สายงานวางแผน 
 นักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
 เลขานุการบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้าง
 บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
/ เงินทุน

2556 - ปัจจุบัน

2543 - 2555

หมายเหตุ   : 1. *  หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ
        สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติการอบรม

ประวัติ
การถูก
ลงโทษ* 

ย้อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ประเภท / ต�าแหน่ง
/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
  และเลขานุการบริษัท ในปี 2556

1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี - - - - 

2 นายนพพร เทพสิทธา - - - - 

3 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ - - - - 

4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล - - - - 

5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 1,770,998,400 1,770,998,400 0 53.130 

6 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 3,579,800 800 3,579,000 0.107 

7 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 77,250,000 100,000,000 (22,750,000) 2.318 

8 นางสาวพัชราวลัย  เรืองกฤตยา 86,500,000 100,000,000 (13,500,000) 2.595 

9 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 1,313,500 - 1,313,500 0.039 

10 นางมัณฑนา เอื้อกิจขจร 1,455,000 - 1,455,000 0.044 

11 นายสันทัด  ณัฎฐากุล 30,000 N/A 30,000 0.001 

12 นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ - N/A N/A - 

13 นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ - N/A N/A - 

14 นางสุวรรณา วานิชสมบัติ - N/A N/A - 

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหุ้น* จ�านวนหุ้น

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2556

(ร้อยละ)ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง จ�านวนหุ้น นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
     2. รายชื่อล�าดับที่ 11 - 13 เป็นผู้บริหาร ในปี 2556 จึงไม่แสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ
     3. รายชื่อล�าดับที่ 14 เป็นเลขานุการบริษัท ในปี 2556 จึงไม่แสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อการเปรียบเทียบ

3. การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมในการเป็นกรรมการหรือ
  ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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ล�าดับ บริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) CD CA A A D,E,S D,E D,E D,E E,C E,C   C C C 

 1 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด     D D D       

 2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด     D D D       

 3 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด     D D D       

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

 5 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด     D D D       

 6 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด      D D       

 7 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด     D D D       

 8 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด     D D        

 9 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด     D D        

 10 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด     D D        

 1 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด     D D        

 2 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด     D         

 1 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด     D,S D        

 2 บริษัท มาดูโร จ�ากัด     D D D,S D,S      

 3 บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด S             

 4 บริษัท เดอะ โมเดอร์น ซิสเต็ม ออฟเซท จ�ากัด   S           

 5 บริษัท สรรพกิจธุรการ จ�ากัด   S           

 6 บริษัท บี. บราเดอร์ส จ�ากัด   S           

 7 บริษัท เดอะวัลเล่ จ�ากัด     S  S S      

 8 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด       S       

 9 บริษัท มิตซู ณัฐดนัย จ�ากัด       S       

 10 บริษัท ชานนท์ สุรินทร์ จ�ากัด       S       

 11 บริษัท เข็มลักษณ์ จ�ากัด       S S      

 12 บริษัท โซเชียล เอ็ม จ�ากัด            S  

 13 บริษัท ยู.ที.ซี.โฮลดิ้ง จ�ากัด            S  

 14 บริษัท ไนน์เฟส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด            S  

 15 บริษัท ออโต้ ยิม จ�ากัด            S  

หมายเหตุ : 1. บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. 
     2. CD = ประธานคณะกรรมการบรษิทั CA = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ A = คณะกรรมการตรวจสอบ D = กรรมการ E = กรรมการบรหิาร  
      C = ผูบ้รหิาร S = ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
     3. * หมายถึง บริษัทที่กรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไปถือหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญในบริษัทดังกล่าว ส�าหรับการที่กรรมการและผู้บริหารไปเป็น 
      กรรมการในบริษัทอื่น สามารถดูรายละเอียดในข้อ 1. 

บร
ิษัท

ย่อ
ย

บร
ษิทั

ร่ว
ม

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

การก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยตระหนกัถงึบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการ

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

Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท และการได้รับข้อมูลของบริษัท 

  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท 

  จึงมีนโยบายดังนี้

  1.1)  ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล  

     ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทกุวาระ เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ศกึษาข้อมลูอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

     ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 14 วนั ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ 

     ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ 

     ประชุม

  1.2)  มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้น โดยในการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทั จะใช้และจดัเตรยีมสถานทีท่ีเ่ดนิทาง 

     สะดวก โดยจะแนบแผนทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุ 

     อย่างเพียงพอ

  1.3)  ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแถลงให้แก่ผูถ้อืหุน้ทราบถงึวธิกีารใช้สทิธลิงคะแนน และสทิธใินการแสดงความเหน็ รวมทัง้ 

     การตัง้ค�าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ท้ังนี ้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่า 

     เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถามในทีป่ระชมุอย่างเตม็ที ่โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม  

     กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมด้วย

  1.4)  ให้เพิม่ช่องทางในการรบัทราบข้อมลูและข่าวสารของผูถ้อืหุน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยน�าข้อมลูและข่าวสารต่างๆ ตลอดจน 

     รายละเอยีดไว้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั โดยเฉพาะในกรณหีนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ 

     สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมลูประกอบการประชมุ 

     ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท  

  1.5)  การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ใน 

     รายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจะได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว ้

     อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทน�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่ง 

     รายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

  1.6)  เพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการได้รบัเงนิปันผลโดยการโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคาร (ในกรณทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล) เพือ่อ�านวย 

     ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ล�าดับ บริษัทย่อย

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

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

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

 3 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด D D D D D         

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

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

 6 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด  D D D D D D       

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

 8 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด D D  D          

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

 10 บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด D D  D D        D 

บร
ิษัท

ย่อ
ย

หมายเหตุ :  D = กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



114 115

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

  ในปี 2556 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในด้านต่างๆ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและ 

  เวลาเพียงพอในเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการ 

  ประชุม พร้อมกับรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ รายงานประจ�าปี ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบ 

  ฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ ก. แบบ ข. ตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม และแบบ ค ซึ่งสามารถ 

  ดาวน์โหลดท่ีเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ รวมถึงวิธีการมอบฉันทะ ค�าอธิบายถึงเอกสาร 

  หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม แผนที่ของโรงแรมอันเป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้จัดส่งให้ 

  แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556  

  มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม พร้อมผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

  ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ไม่เพ่ิมหรือสลับวาระการประชุม และก่อนเริ่มการประชุมที่ประชุมได้ 

  แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็น หรือซักถาม ในแต่ละวาระอย่าง 

  พอเพียง โดยมีผู้ถือหุ้นบางรายแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นที่สงสัย ซึ่งประธานในที่ประชุม กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทยัง 

  สนทนากับผู้ถือหุ้นหลังการประชุมเพื่อรับฟังข้อแนะน�าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

  บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

  2.1)  อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่กรรมการ หรอืเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิได้ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ 

  2.2)  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพือ่พจิารณาว่าจะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม่ รวมถงึมกีารก�าหนดวธิกีาร 

     ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

  2.3)  ในการประชมุผู้ถอืหุน้จะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่�าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมลูส�าคัญ หรอืเพ่ิมวาระการประชมุ 

     ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

  2.4)  ให้เพ่ิมการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด 

     บุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ 

     ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

  2.5)  ให้ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอื 

     ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

  2.6)  สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และใน 

     วาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  2.7)  มีการก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทกุคนใน 

     บรษิทั ถอืปฏบิตัแิละได้ก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย มหีน้าท่ีจัด 

     ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

  ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และ 

  ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่กรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  มายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัท (www.ananda.co.th) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเลือกที่ “ข้อมูลส�าหรับ 

  ผู้ถือหุ้น”

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ม ี

  ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท  

  ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง 

  คุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายก�าหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทาง 

  ในการประพฤติปฎิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิธ ี

  ทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้

  3.1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

     บรษิทัตระหนกัดว่ีาผูถ้อืหุน้คอืเจ้าของกจิการและบรษิทั มหีน้าทีส่ร้างมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จึงก�าหนดให้พนกังานต้อง 

     ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

     3.1.1)  ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด�าเนนิการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู ้

         ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

     3.1.2)  ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมสีถานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานทีด่ ีและมกีารน�าเสนอรายงาน 

         สถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วน 

         ตามความเป็นจริง

     3.1.3)  รายงานให้ผูถ้อืหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน 

         ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

     3.1.4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ืน่ โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบรษิทั ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด�าเนนิการ 

         ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

     3.1.5)  บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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  3.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

     บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท�าธุรกรรม  

     บรษิทัหลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังานของรฐัด�าเนนิการทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ 

     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 หรือวิธีปฏิบัติที่ 

         แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  3.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

     บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่าทีส่ดุของบรษิทั เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมาย 

     ของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอด 

     จนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

     3.3.1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

     3.3.2)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

     3.3.3)  การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท�าด้วยความสุจรติใจ และต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของ 

         ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

     3.3.4)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม 

         สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน 

     3.3.5)  ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธรุกจิลกัษณะของงาน ผลการปฏบิตังิาน  

         และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

     3.3.6)  หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

     3.3.7)  เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เกีย่วกบัการท�างาน และก�าหนดวธิกีารแก้ไข เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ทกุฝ่าย  

         และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

  3.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

     บรษิทัมุง่ด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ทีจ่ะให้มกีารสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบรหิารจดัการผลติภณัฑ์และการ 

     บริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

     3.4.1)  มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     3.4.2)  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 

     3.4.3)  ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และการบรกิารทีถ่กูต้อง เพยีงพอ เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ โดยไม่มกีาร 

         กล่าวเกนิความเป็นจรงิทัง้ ในการโฆษณาหรอืในการสือ่สารช่องทางอืน่ๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกดิความเข้าใจ 

         ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

     3.4.4)  จดัให้มกีระบวนการทีส่ามารถให้ลกูค้าแจ้งถงึปัญหาหรอืการให้บรกิารทีไ่ม่เหมาะสม เพือ่ทีบ่รษิทั จะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหา 

         ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

     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

         •  จดัให้มรีะบบการจดัการ และตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนั 

           การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

         •  จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน  

     3.5.2)  บรษิทัมุง่หมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัคูค้่าและคูส่ญัญาทีม่วีตัถปุระสงค์ชัดเจนในเรือ่งคุณภาพของ 

         สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

     3.5.3)  ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

         โดยบรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายไม่รบัของขวญั/ของก�านลั ซ่ึงรวมถงึไม่มีนโยบายมอบของขวญั/ของก�านลัใดๆ ให้แก่คูค้่า 

         และคู่สัญญา เพื่อการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ

    

     3.5.4)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

  3.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

     บริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ 

     ดังต่อไปนี้ 

     3.6.1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

     3.6.2)  หากเกดิกรณท่ีีไม่สามารถปฏบัิติตามเงือ่นไขท่ีตกลงกนัไว้ได้ บรษิทัจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหา 

         แนวทางแก้ไขปัญหา 
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  3.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

     บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน 

     อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้ 

     3.7.1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

     3.7.2)  ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ในการด�าเนนิ 

         ธุรกิจของบริษัท 

     3.7.3)  ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

     3.7.4)  ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

  3.8) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

     บรษิทัให้ความส�าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดว่ีาเราเปรยีบเสมอืนส่วนหนึง่ของสงัคมทีจ่ะร่วมก้าวเดนิไปสูก่าร 

     พัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการ 

     ด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

     3.8.1)  มนีโยบายในการประกอบธรุกจิโดยค�านงึถงึสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั และปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกบั 

         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 เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพ 

         ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

     3.8.6)  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

     3.8.7)  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมชมุชน ชวีติ และทรพัย์สนิ อนัเนือ่ง 

         มาจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความ 

     ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระหรือ 

     กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดย 

     กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงาน 

     ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  4.1)  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิและอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบการของบรษิทั  

     ทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สม�า่เสมอ ทนัเวลา แสดงให้เหน็ถงึสถานภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแท้จรงิ 

     ของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท 

  4.2)  คณะกรรมการบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูและ 

     ความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั จดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูในเวบ็ไซด์ของบรษิทั ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ 

     ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทั  

     ได้อย่างทัว่ถงึ และจะท�าการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะ 

     กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

  4.3)  บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึง 

     นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า รวมทั้งจะเผยแพร่ 

     ข้อมลูขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื และ 

     หน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ 

     ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 

     สม�า่เสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข่าวสารเป็นประจ�าผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั  โดยข้อมลูทีอ่ยู่ 

     บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�าปี  

     โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

     ในปี 2556 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

 การพบปะนักลงทุน (คน) 283  

 การเข้าพบปะนักวิเคราะห์ (คน) 85  

 การน�านักลงทุนและนักวิเคราะห์ เยี่ยมเยียนโครงการของบริษัท (ครั้ง) 21  

 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง) 4  

 การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน และโรดโชว์ (ครั้ง) 9  

 การประชุมกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ (ครั้ง) 7  

 การเข้าร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ (ครั้ง) 1  

 การจัดกิจกรรมของบริษัท (ครั้ง) 1  

รูปแบบของกิจกรรม จ�านวคน / จ�านวนครั้ง
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     นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ 

     บริษัทเพื่อน�าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

     ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

     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

  4.4)  บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท 

     โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

  4.5)  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ 

     บรษิทั ในรายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) จ�านวนครัง้ของการประชมุ 

     และจ�านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา รวมถงึการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบั 

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

     5.1.1) คณะกรรมการบริษัท 

         องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

         คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ ท�าหน้าที่ 

         ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้ 

         คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ 

         กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

         สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุด 

         ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

         คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน 

         กรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะ 

         กรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่า 

         กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

         กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดย 

         สามารถต้ังค�าถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ 

         ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

         วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

         ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการใน 

         ขณะนัน้ ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการ 

         ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้ 

         กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น อาจ 

         ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

         ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ารง 

         ต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้

         นอกจากนี ้เพือ่ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล บรษิทัได้ก�าหนดหลกัการในเรือ่งวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

         ของกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

         นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

         1.  เสียชีวิต

         2.  ลาออก

         3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

         4.  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 

           ออกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

         5.  ศาลมีค�าสั่งให้ออก

         คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

         คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการตรวจสอบให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

         หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลง 

         วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

         1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ 

           หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 

           รายนั้นๆ ด้วย

         2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มี 

           อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ 

           ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้อง 

           ห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

           รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 



122 123

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

         3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

           รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น 

           ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

         4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

           ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของกรรมการอสิระรายนัน้ รวมทัง้ 

           ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีมี่นยั หรือผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั 

           ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมา 

           แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

           ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

           การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ  

           ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่ง 

           เป็นผลให้บรษิทั หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิอง 

           บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม 

           วธีิการค�านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�า 

           รายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปี 

           ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

         5 . ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคุม 

           ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

           บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ 

           พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

         6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ 

           เงนิ ซึง่ได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

           ผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ 

           ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

         7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู้ 

           ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

         8.  ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น 

           หุน้ส่วนทีมี่นยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า  

           หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง 

           เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

         9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 

         การถ่วงดุลอ�านาจ

         บรษิทัก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบคุคล 

         คนเดยีวกนัหรอืเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั เพือ่ให้แต่ละต�าแหน่งมีความชัดเจนในหน้าทีแ่ละสามารถแสดงความเหน็ 

         อย่างเป็นอิสระ อันท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ และความโปร่งใสของการด�าเนินงานภายในอย่างเหมาะสม

         ประธานกรรมการ

         ประธานกรรมการบรษิทัต้องเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ประธานกรรมการ 

         บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่นฐานะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ 

         บรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการบรษิทัรบัผดิต่อคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจัดการให้เป็นไปตาม 

         แนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

         การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

         บรษิทัมีนโยบายเรือ่งการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ของคณะกรรมการบรษิทัอย่างชัดเจน ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีด่ี 

         ของหน่วยงานก�ากับกับดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนะน�าให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควร 

         ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท 

         นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัภิายในในการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่โดยให้กรรมการบรษิทัแจ้งล่วงหน้า 

         ก่อนการรับต�าแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะเป็นผู้ 

         พจิารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ทางการ และเลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีแ่จ้งการเปลีย่นแปลง 

         การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน 

         ของกรรมการได้แสดงให้ทราบในข้อมูลกรรมการ แสดงว่าไม่มีกรรมการคนใดท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่รวม 

         กันเกิน 5 บริษัท 

         การสรรหากรรมการ

         การสรรหากรรมการนัน้ บรษิทัให้ความส�าคญักบับคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ มปีระวตักิารท�างานทีด่ ีและ 

         มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล  รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ 

         อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้ค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และ 

         สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส 

         สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

         ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและคัดเลอืก 

         บุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

         (แล้วแต่กรณ)ี ทัง้นี ้บคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารจะต้องมคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68  

         แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

         ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่ทจ.24/2551 เรือ่ง ข้อก�าหนดเกีย่วกบักรรมการและผู้ 

         บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  

         รวมถงึประสบการณ์การท�างานด้วย ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ 

         และวิธีการดังต่อไปนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

         (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

         (2) ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะ 

           แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

         (3) บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ ทีจ่ะพงึมหีรอืจะ 

           พงึเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลือกต้ังในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ 

           ที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

         เลขานุการบริษัท  

         เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ปรากฏในข้อก�าหนด 

         ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

     5.1.2) คณะกรรมการชุดย่อย

         คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

         เพื่อท�าหน้าที่พิเศษ ในการศึกษาและกล่ันกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

         จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

         กรรมการบริษัท

         ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร 

         ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการทบทวน 

         ปรับปรุงอยู่เสมอ

         คณะกรรมการตรวจสอบ

         คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการ 

         อิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

         1.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

           บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้บริษัท 

         2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

         3.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ 

           ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความ 

           น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

         ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งต้ังประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู ้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

         ตรวจสอบทัง้หมดท�าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบ 

         ภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

         คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี

         ส�าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ 

         บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณีที ่

         ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท 

         แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะ 

         กรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ 

         กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

         ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 คน และจะต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน โดยประธานคณะกรรมการ 

         บริหารความเสี่ยงควรเป็นกรรมการอิสระ 

         ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะเลือก 

         กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

         การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�าโดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 

         กรรมการจ�านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

         ตอบแทนอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

         ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าท่ี 

         สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยจะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณา 

         ค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

         คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

         การแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กระท�าโดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งที่มี 

         ความรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ในการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกรรมการ 

         ก�ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ 

         ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการ 

         คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

         กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่า 3 ปี ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผู้พ้นจาก 

         ต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

         คณะกรรมการบริหาร

         คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู ้บริหาร 

         ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ 

         สามารถก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ 

         ด�าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
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  5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

     ในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั นอกเหนอืจากการด�าเนนิธรุกจิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั   

     รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย   

     โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในข้อก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  5.3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

     บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

     1)  คณะกรรมการบรษิทัมกีารก�าหนดการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ และมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็นและ 

       เหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้จะต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน 

       กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

     2)  มกีารก�าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุ 

       คณะกรรมการและจะต้องมกีารก�าหนดวาระให้ชดัเจน ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัมหีน้าทีด่แูลให้กรรมการได้รบัเอกสารการประชมุล่วง 

       หน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาเพยีงพอส�าหรบัการศกึษา และพจิารณาเรือ่งเพือ่การให้ความเหน็ และการออกเสยีงลงคะแนน

     3)  คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลทีเ่พยีงพอ ครบถ้วน ต่อเนือ่ง และทนัเวลาก่อนการประชมุทกุครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบรษิทัสามารถ 

       ตดิต่อเลขานกุารบรษิทัได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานกุารบรษิทัมหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการ 

       ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

     4)  ประธานกรรมการมหีน้าทีจ่ดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพือ่การอภปิราย และเพยีงพอส�าหรบัคณะ 

       กรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ส�าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ก่อนสรปุความเหน็ทีไ่ด้ 

       จากที่ประชุม

     5)  คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็นเพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ  

       เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการ 

       ประชุมด้วย 

     6)  คณะกรรมการสนบัสนนุให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 

       เพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีดต่างๆ เพิม่เตมิในฐานะทีเ่ป็นผูป้ฏบิติังานโดยตรง และเพ่ือมโีอกาสท�าความรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส�าหรับ 

       ใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

     7)  ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งทีพ่จิารณาจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและต้องไม่อยูใ่นทีป่ระชมุใน 

       วาระดังกล่าวๆ 

     8)  การประชมุทกุครัง้ ต้องมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะ 

       กรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

  

ตารางการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556

   5.4) การประเมินตนเองของกรรมการ

     การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 

     รายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2556 ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินตนเอง 

     ของกรรมการบริษัท ตามแนวทางบรรษัทภิบาล โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการ 

     จดัท�าแบบประเมนิ ซึง่คณะกรรมการจดัให้กรรมการแต่ละท่านท�าการประเมนิตนเองในแบบสอบถามซึง่จัดท�าข้ึนเพือ่ให้กรรมการ 

     แต่ละท่านได้ทบทวนตรวจสอบการท�างานและประเมินการท�างานของตนเองในฐานะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาในแต่ละ 

     ประเดน็ โดยแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ คอื บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ การก�าหนดกลยทุธ์และวางแผนธรุกจิ การจดัการ 
     ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและ 

     การด�าเนินการ การประชุมคณะกรรมการ และอื่นๆ (กระบวนการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน) ส�าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ  

     ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทได้น�ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�างานของ 

     คณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูล 

     ประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการน�าเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ

 1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี 18/18 - - 5/5 1/1 - 2/2 

 2 นายนพพร เทพสิทธา 14/18 8/8 10/11 4/5 1/1 - 2/2 

 3 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ 17/18 7/8 11/11 - - - 1/2 

 4 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 18/18 8/8 - 5/5 - - 2/2 

 5 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 18/18 - - - 1/1 17/17 2/2 

 6 นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ 17/18 - 11/11 - - 17/17 2/2 

 7 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 17/18 - 8/11 - - 17/17 2/2 

 8 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา 16/18 - - - - 17/17 2/2 

 9 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง - - 8/11 - - 17/17 - 

 10 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร - - - - - 17/17 - 
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กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง
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กรรมการ
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(หน่วย : ครั้ง)
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  5.5) ค่าตอบแทนกรรมการ

     คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการก�าหนดค่า 

     ตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์  

     ดังนี้ 

     1)  ผลประกอบการของบริษัท และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียนใน 

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

     2)  ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

     3)  ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัท จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

     4)  ค่าตอบแทนทีก่�าหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจงูใจกรรมการทีม่คุีณสมบติัเหมาะสมกบัความจ�าเป็นและ สถานการณ์ของบรษิทั  

       มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

  5.6) ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

     คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ 

     องค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัท อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี 

     เกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

     ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่ก�าลังมีการพิจารณา ก็จะไม ่

     เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

  5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

     คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เก่ียวข้องใน 

     ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ 

     งานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งต้ังกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและ 

     ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มกีารแนะน�าลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการด�าเนนิ 

     ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

     กรรมการของบริษัททกุท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยบางท่านผ่าน 

     การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification  

     Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน

     ในปี 2556  นางมัณทนา เอื้อกิจขจร  กรรมการบริหาร เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) กับสมาคม 

     ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

     ส�าหรับแผนการพัฒนาและสืบทอดงานต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการวางแผน 

     ในเรื่องดังกล่าว

  5.8) การควบคุมภายใน

     คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านท้ังด้านการเงินและการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม 

     กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ 

     ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับขั้นของอ�านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของ 

     ผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงาน 

     ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง 

     ประเมินประสิทธิภาพและ ความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท 

  5.9) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

     คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหา 

     ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ 

     ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

     1.  ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการ 

       ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ 

       นิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา  

       275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

     2.  บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการ 

       ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

       ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้ 

       จดัท�าและน�าส่งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลง 

       การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

     3.  บรษิทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย 

       ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา 

       หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะ 

       การเงนิและสถานะของบรษิทั  จนกว่าบรษิทัจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบรษิทัจะแจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิาร  

       รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขาย 

       หลกัทรพัย์ของบรษิทั อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และ 

       ควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระ 

       ส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

     บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ  

     ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและ 

     ความร้ายแรงของความผิดนั้น
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  5.10) รายงานประจ�าปี

     คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน 

     ประจ�าปี การจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที ่

     เหมาะสมและถือปฏิบัติสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 

     อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล 

     เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

     นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�าและได้เผยแพร่ รายละเอียดเกี่ยวกับ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

     และพนักงาน ไว้บนระบบ Intranet และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.ananda.co.th ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูบรษิทั” “การก�ากบัดแูล 

     กิจการที่ดี” 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายใน รวมทั้งด�าเนิน

การทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่�าเสมอ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บน

พื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการ

ควบคมุภายในของบรษิทัเหมาะสม เพยีงพอ สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และหลกัการการควบคมุ

ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายใน

ด้านการบริหาร (Management Control) การด�าเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน 

เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในบริษัทและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 

คณะกรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นประกอบกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีขึ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมี 

ความเหน็ตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิ 

ของบริษัทจากการที่ผู้บริหารและพนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีสาระส�าคัญ และที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไมเ่คยไดร้บัรายงานวา่มขีอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระส�าคญัจากส�านกัตรวจสอบภายในแตอ่ยา่งใด 

และพจิารณาวา่ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี ไม่ใช่ข้อบกพรอ่งท่ีมีสาระส�าคญัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบรษิทั

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน มีสาระส�าคัญดังนี้ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

  1.1 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

    และพนักงาน และมีการก�าหนดตัววัดผลการด�าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวัดผลได้มีการก�าหนดตัว 

    ชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตังิานและตดิตามผลเปรยีบเทยีบกบัเปา้หมาย เพือ่ใหก้าร 

    ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย

  1.2 คณะกรรมการบริษัท จัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและปรับปรุงเม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการเติบโตของ 

    ธุรกิจและมีการก�าหนดอ�านาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละล�าดับขั้น ท�าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  

    เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ

  1.3 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจัด 

    อบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบ และฝ่ายบริหารก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติและค�าสั่งมอบหมายอ�านาจหน้าที่ 

    ความรับผิดชอบในเรื่อง การบัญชี การเงิน การจัดซื้อ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและ 

    ปฏิบัติตาม 

  1.4 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น  

    (Anti Corruption) ในปลายปี 2556
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2. การบริหารความเสี่ยง

  2.1 โครงสรา้งขององคก์รปจัจบุนั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการฝา่ยบรหิาร ท�าหนา้ที ่

    ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน 

    การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการก�ากับดูแล ติดตามและสอบทาน 

    การรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร โดยมี 

    รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร ท�าหนา้ทีเ่ปน็ประธานอนกุรรมการ เพ่ือด�าเนนิการตามนโยบายบรหิารความเส่ียง โดยการประเมนิปจัจยั 

    ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิดและจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ 

    ภายนอก 

  2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�าหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัดความเสี่ยง 

    ส�าคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสานเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับ 

    กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรงกับส�านักงานประธานเจ้าหน้าที่ 

    บริหาร ที่รับผิดชอบงานวางกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ท�าหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการใน 

    การควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

    และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee: RMC) ท�าใหม้คีวามมัน่ใจวา่การบรหิารความเส่ียงสามารถ 

    บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ 

3. กิจกรรมการควบคุม

  3.1 บริษัทปรับโครงสร้างองค์กร มอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึง 

    มกีารปรบัปรงุคณะกรรมการ เชน่ คณะกรรมการบรหิารการตลาด คณะกรรมการปรบัปรงุและพฒันาการผลติ และคณะกรรมการ 

    จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน 

  3.2 บริษัทก�าหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ 

    และให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กร และปี 2556 การทบทวนปรับปรุงระเบียบการจัด 

    ซื้อ/จัดจ้าง ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวรวมทั้งมีการควบคุมภายในที่ 

    เหมาะสม 

  3.3 บริษัทก�าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม ติดตาม 

    การปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

  3.4 บรษิทัก�าหนดอ�านาจด�าเนนิการและระดบัวงเงนิอนมุติัรายการประเภทต่างๆ ของผูบ้รหิารไวเ้ปน็ลายลักษณอ์กัษรใน “ตารางอ�านาจ 

    ด�าเนินการ” (Table of Authority) ตามแต่ละล�าดับขั้น สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท และเพื่อ 

    ตรวจสอบซึ่งกันและกัน

  3.5 บรษิทัจดัแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบงานทีส่�าคญัออกจากกนัชดัเจน เชน่ การอนมุตั ิการบนัทกึรายการ การประมวลผลขอ้มลู  

    การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ตามหลักการ Check & Balance  

  3.6 บริษัทก�าหนดมาตรการในการท�าธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ และตามแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทจัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลส�าคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ 

  ข้อมูลให้กับพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

  4.1 บรษิทัจดัช่องทางการส่ือสารภายในผา่นระบบ Intranet ท�าให้พนกังานทุกคนไดร้บัข้อมูลสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย ระเบยีบ/ 

    ค�าสั่งของบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติงาน และท�าให้ผู้บริหารติดตามผลการขายของโครงการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

    ประจ�าวัน และจัดให้มีการรายงานการขาย การโอน (รอโอน) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบ 

    ประจ�าเดือน

  4.2 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning จากระบบ Microsoft Dynamic AX เป็น SAP ECC  

    6 ใหก้บับรษิทัในกลุม่ (ธรุกจิกอ่สรา้ง) เพือ่ใหส้ามารถประมวลผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และสามารถใชข้อ้มลูตา่งๆ ได ้

    อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  4.3 บรษิทัจดัจา้งทีป่รกึษาประเมนิการควบคมุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบงาน (Windows Server 2003, SQL Server and Microsoft  

    Dynamic AX) เพื่อทบทวนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  4.4 กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร จดัประชมุ Business Weekly Meeting ระหวา่งผูบ้รหิารสายงาน เพือ่ตดิตาม 

    ความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ท�าให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ

  4.5 บริษัทจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารส�าคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

  4.6 บรษิทัก�าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานในการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณ (Whistleblower) โดยสามารถ 

    แจ้งได้ทั้งกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารส�านักตรวจสอบภายใน 

  4.7 การจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่ 

    จ�าเปน็และเพยีงพอ กอ่นการประชมุลว่งหนา้ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และจะมกีารบนัทกึรายงานการประชมุเพือ่เปน็ขอ้มลูอา้งองิ 

    หรือเพื่อการตรวจสอบ

  4.8 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมระหว่างกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนการจัดท�าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

    ที่รับรองทั่วไป 

  4.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจัดท�าเว็บไซต์ www.ananda.co.th  

    เพือ่เผยแพรข่อ้มลูกบับคุคลภายนอก เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ สามารถรบัขอ้มลูของบรษิทัอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทันเวลา เพยีงพอ 

    ต่อการตัดสินใจ 

5. ระบบการติดตาม

  5.1 บริษัทก�าหนดเป้าหมายปี 2556 ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการก�าหนดตัว 

    วัดผลการด�าเนินการตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และวัดผลได้มีการก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators:  

    KPIs) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุม Business Weekly Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า 

    ของงาน และแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) 
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  5.2 บริษัทมีการตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2556 บริษัทคัดเลือก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

    (เดมิชือ่ บรษิทั ส�านกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ�ากดั) ซึง่มคีวามเปน็อสิระ และไดร้บัการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าป ีท�าหนา้ที ่

    ตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิของบริษัท และสอบทานระบบการควบคุมภายในทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพือ่รายงาน 

    ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุม 

    ภายในของบริษัทฯ

  5.3 บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ของกระบวนการต่างๆ โดยส�านักตรวจสอบภายใน  

    โดยมีหัวหน้าส�านักงานที่ได้รับพิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย จากคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานตาม 

    แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2556 และรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทั้งนี้รวมถึงมี 

    การรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาไม่ 

    พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

  5.4 บริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2556 โดยใช้แบบประเมินที่จัดท�าขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากับ 

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อ

ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ของประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคล หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกนัซึง่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต 

แห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษัท 

นอกจากนี้ หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ

ดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มี

ความรู้ ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 

แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

ของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่ได้ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงท่ีจะไม่เข้าท�ารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทหรือ 

บริษัทย่อย เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทได้เปิดเผยรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน) 

ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 “ข้อ 7 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน” หน้า 171

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังและทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น โดย

ได้พิจารณารายการดังกล่าวตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากเห็นว่า 

มีเรื่องใดที่กรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะไม่อยู่ร่วมพิจารณาในที่ประชุมและงดออก 

เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อยืดถือปฏิบัติดังนี้ :-

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะ

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ โดยข้อก�าหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด 

และราคาที่ใช้ส�าหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส�าหรับการ

ท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ 

รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  

โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว 

อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายงาน

ประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
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การวิเคราะห์ผลด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการด�าเนินงานในปี 2556 

ในปี 2556 น้ี บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,227.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีรายได้รวม 5,138.3 ล้านบาท  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีก�าไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 811.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 8.8 ของรายได้รวม  

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ขาดทุนสุทธิ 199.0 ล้านบาท โดยผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในปี 2556 ม ี

รายละเอียดดังนี้

ในปี 2556 บริษัทได้ส่งมอบห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรให้แก่ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 2,123 หน่วย มีรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์สุทธิ 8,807.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.6 จากปี 2555 ที่ได้ส่งมอบห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร 

ให้แก่ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 1,274 หน่วย และมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,960.2 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 95.5 ของรายได้รวมของบริษัท 

  ยอดรับรู้รายได้ (ยูนิต) 2,123  1,274  841 66.6 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 8,807.7 100.0 4,960.2 100.0 3,847.4 77.6 

ต้นทุนขายอสังหาริริมทรัพย์ (ล้านบาท) 5,529.4 62.8 3,355.8 67.7 2,173.6 64.8 

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 3,278.3 37.2 1,604.4 32.3 1,673.9 104.3 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง

 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์

ส�าหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 5,529.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 62.8 ของรายได้จากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 67.7 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีสาเหตุ

การลดลงของต้นทุนขาย เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 เพิ่ม

ขึ้นเท่ากับ 1,673.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 37.2 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 ที่มี

อัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 32.3

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้จากค่านายหน้าเท่ากับ 214.1 ล้านบาท จากการรับจ้างบริหารโครงการและ

ค่านายหน้าจากการขายโครงการ ไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน ที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd โดยบริษัทถือหุ้น 

ร้อยละ 49 ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 193.7 ล้านบาท 

รายได้ค่าบรกิาร เป็นรายได้ทีม่าจากบรษิทัย่อยอืน่ๆ ของบรษิทั อาทเิช่น รายได้จากการบรหิารนติบิคุคลจาก บรษิทั เดอะเวร์ิคส์ คอมมวินติี้  

แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด รายได้ตัวแทนนายหน้าจาก บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ต้ี เอ๊กซ์เพิร์ท) จ�ากัด รายได้ค่าบริการธุรกิจศูนย์ 

ออกก�าลังกายจากบริษัท บลู เด็ค จ�ากัด รายได้ค่าบริการสนามแข่งรถจากบริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด และ บริษัท พีระ คาร์ท 

จ�ากัด เป็นต้น โดยในปี 2556 รายได้ค่าบริการของบริษัทเท่ากับ 122.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก

การเติบโตของรายได้การบริหารนิติบุคคลและรายได้ตัวแทนค่านายหน้า ซึ่งขยายตัวตามโครงการที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายได้ที่มาจากร้านอาหารแบคโค ภายใต้ บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด ซึ่งให้บริการลูกค้าภายใน

บริเวณธุรกิจศูนย์ออกก�าลังกาย ทั้งนี้ รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2556 เท่ากับ 28.9 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555 

ที่มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มเท่ากับ 28.2 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการบริหารโครงการและนายหน้า 214.1 58.6 20.4 14.3 193.7 949.9 

รายได้ค่าบริการ 122.2 33.5 94.0 65.9 28.2 30.0 

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 28.9 7.9 28.2 19.8 0.8 2.7 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 365.3 100.0 142.6 100.0 222.7 100.0

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย 932.7 43.7 532.9 41.3 399.8 47.3 

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 351.4 16.4 212.5 16.5 138.8 16.4 

รวมค่าใช้จ่ายการขาย 1,284.1 60.1 745.4 57.7 538.7 63.7 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 852.4 39.9 545.6 42.3 306.8 36.3 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,136.4 100.0 1,290.9 100.0 845.5 65.5 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลง

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขายหลักของบริษัท ประกอบด้วยค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการ

โอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดยค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปี 2556 เท่ากับ 1,284.1 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 932.7 ล้านบาท และ ค่าภาษีธุรกิจ

เฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 351.4 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่า

ใช้จ่ายทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านเดี่ยวและโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมของบริษัท และสนับสนุน

โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 6 โครงการในปี 2556 โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 16,000 ล้านบาท ในขณะที่ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 138.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ประกอบด้วยเงนิเดอืน ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ ค่าเสือ่มราคา และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ โดยค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารส�าหรับปี 2556 เพิ่มขึ้นจ�านวน 306.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.3 จากปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย

ด้านพนักงานและการบริหารงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวม 17 

โครงการ ณ 31 ธันวาคม 2556

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2556 บริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่ายส่วนเกินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้าเป็นค่าใช้จ่ายอื่น  

ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในขั้นตอนการจัดสรรราคาซื้อจากการรวมกิจการในปี 2553 ทั้งนี้ ในปี 2556 มูลค่า “สัญญา

จะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้า” เท่ากับ 119.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่ายดังกล่าวเท่ากับ 349.7 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ส�าหรับต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2556 เท่ากับ 112.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มเท่ากับ 92.5 ล้านบาท 

จากปีก่อนเน่ืองจาก ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ จ�านวน 2,605 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและรองรับ 

การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2556 เท่ากับ 212.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้รวม เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ของปีก่อนจ�านวน 263.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 12,481.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 2,987.9 ล้านบาท ที่มีสินทรัพย์

รวมเท่ากับ 9,493.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 ทั้งนี้ รายละเอียดรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส�าคัญมีดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีนโยบายรับรู้รายได้การขายอสังหาริมทรัพย์เม่ือมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ส�าหรับเงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญา 

จะไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เป็นรายได้และจะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีลูกหนี้การค้าจากรายได้จากการขาย 

อสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าของบริษัทจึงเป็นรายการรอเรียกเก็บจากรายได้จากการบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งเป็นรายการกับกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

ในปี 2556 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 351.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบหลักคือรายการ

ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงมาจากค่าบริหารโครงการและค่านายหน้าค้างรับของโครงการ ไอดิโอ คิว จุฬา-สามย่าน จ�านวน 

144.1 ล้านบาท ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และลูกหนี้สถาบันการเงิน จ�านวน 152.9 ล้านบาท

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงินของบริษัท และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ในปี 2556  

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 7,911.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.4 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 

เท่ากับ 1,896.9 ล้านบาท ที่มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิเท่ากับ 6,014.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

ตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีการ 

เก็บเงินจ่ายล่วงหน้าจากบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทจะหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้างท่ีบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้รับในแต่ละงวด เพื่อ 

ชดเชยกับเงินจ่ายล่วงหน้าท่ีรับไปจนกว่าจะครบถ้วน พร้อมท้ังหักเงินค่าประกันผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างไว้อีกส่วนหนึ่ง และจะ 

คืนเงินประกันผลงานให้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างเม่ือหมดระยะเวลาประกันผลงาน ในปี 2556 บริษัทได้เปิดพัฒนาใหม่ 6 โครงการ  

จึงให้มีรายการเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง จ�านวน 410.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 271.8 ล้านบาท จากปี 2555 ที่มียอดรายการเงิน 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 138.6 ล้านบาท
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

เงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ มิถุนายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับ  SEA Investment Five Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษ�ทย่อยของ Mitsui Fudosan Residential 

Co., Ltd บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ�ากัด (Mitsui Fudosan Co.,Ltd ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยบริษัททเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

900 ล้านบาท ช�าระแล้ว 765.0 ล้านบาท โดยได้เรียกช�าระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน ณ 

31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 347.0 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในปี 2555 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการจาก “ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าของร้านค้าใน

โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด มาเป็นรายการ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” เนื่องจากพื้นที่

ดังกล่าวมิได้เป็นพื้นที่ที่มีไว้เพื่อขาย แต่เป็นพื้นที่ที่บริษัทมีไว้เพื่อปล่อยเช่าแก่ร้านค้า โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุนจ�านวน 150.1 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในปี 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 509.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 จากปี 2555 ที่มี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สุทธิเท่ากับ 420.9 ล้านบาท โดยในปี 2556 รายการหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่บริษัทได้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงานเพิ่มขึ้นและได้ตกแต่ง

อาคารส�านักงานเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพนักงานของบริษัท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในปี 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 59.3 ล้านบาท ลดลง 95.5 ล้านบาท จากปี 2555 ที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 

154.8 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง ตั้งแต่ในปี 2553 บริษัทมี

การบันทึกมูลค่ายุติธรรมรายการสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้าซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

ทู จ�ากัด จึงท�าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยรายการสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้าดังกล่าวจะ

ถูกตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ดังนั้น ในปี 2556 รายการดังกล่าวจึงลดลงเนื่องจากมีการตัดจ�าหน่ายเป็นค่า

ใช้จ่ายตามการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้ซื้อระหว่างปี 2554-2556 ส�าหรับ ณ สิ้นปี 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิลดลงจากการที่มีการ

โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ลูกค้าเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 6,603.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 2,179.3 ล้านบาท ที่มีหนี้สินรวม

เท่ากับ 4,423.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.3 ทั้งนี้มีรายละเอียดมีรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญมีดังนี้

เจ้าหนี้การค้า

ในปี 2556 เจ้าหน้ีการค้าเท่ากับ 989.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 620.4 ล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นตามโครงการใหม่ของบริษัท 6 โครงการที่เริ่มพัฒนาในปี 2556 โดยเจ้าหนี้การค้าหลักเกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากเจ้าหนี้ 

การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แก่ บริษัทก่อสร้างและบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท 

หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จ�านวน 2,605 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.2 

ต่อปี เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดหุ้นกู้สุทธิหลังจาก 

หักค่าใช้จ่ายการออกหุ้นกู้ เท่ากับ 2,597.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 ของหนี้สินรวม ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายใน

การออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ และบริษัทจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้

ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.1 ต่อ 1 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินที่

มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.7 ต่อ 1 เท่า 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินที่บริษัทได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญา จะถูกบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

และจะถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ทั้งนี้เงินจอง เงินมัดจ�า และเงินท�าสัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึง 25 ของ

ราคาขายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโครงการ โดยในปี 2556 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเท่ากับ 811.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 

ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 1.7

เงินกู้ยืมระยะยาว

ในปี 2556 มีเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 1,520.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของหนี้สินรวม 

ลดลง 586.1 ล้านบาท จากปี 2555 ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ 2,106.5  ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทได้คืนเงินกู้ตามโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2556 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ได้แก่โครงการคอนโดมิเนียมกลุ่มโมบิ 5 โครงการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,878.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 จากผลก�าไรของบริษัทจากการที่บริษัทสามารถโอนห้องขุดเป็นจ�านวนมากในปี 2556 ณ 31 ธันวาคม 

2556 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 14.8

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงานเท่ากับ 538.3 ล้านบาท โดยการใช้เงินกิจการด�าเนินงานส่วนใหญ่เพื่อ

พัฒนาโครงการของบริษัทที่มีจ�านวน 17 โครงการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ส�าหรับปี 2556 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทเท่ากับ 948.7 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกิจการร่วมค้า

ในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย จ�ากัด จ�านวน 441 ล้านบาท และช�าระค่าซื้อหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด 

จ�านวน 500 ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,737.3 ล้านบาท โดยมีรายการหลักมาจากการออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี ครบ

ก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 2,605 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทได้คืนเงินกู้จากสถาบัน

การเงินตามโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2556 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�าหนด

จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอผู้สอบบัญชี

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตั้ง 

ผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ตามที่บริษัทได้ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ขบวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การส่งมอบห้องขุดและ

การโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในปี 2556 บริษัทได้

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 6 โครงการ ไม่รวมโครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ซี่งเป็นโครงการในกิจการร่วมค้า

ของบริษัท คิดเป็น 6,429 ยูนิต มูลค่ารวม 16,284 ล้านบาท

นโยบายบัญชี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ เนื่องจากบริษัทน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น กล่าวคือมาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีและรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงิน

ของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีมาโดยตลอด

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 1,600,000 1,750,000 

บริษัทย่อย 2,360,000 3,255,000 

รวม  3,960,000 5,005,000 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

นโยบายของรัฐบาล

รัฐบาลมีนโยบายส�าคัญในการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้งโครงการรถไฟฟ้า และรถไฟ

ใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาจราจร บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์การจากขยายการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากแผนการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัท  

คือการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตามเส้นทางขนส่งมวลชนทางราง ประกอบกับราคาน�้ามันท่ียังคงอยู่ในระดับที่สูงท�าให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองมากขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง นอกจากนี้ มาตรการลดภาษีบ้านหลัง

แรกของรัฐบาลส�าหรับที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยผู้ซื้อจะได้รับสิทธิ์คืนภาษีบุคคลธรรมดาร้อยละ 10 ของมูลค่าที่อยู่

อาศัยแต่ไม่เกิน 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน คาดว่าจะช่วยส่งผลดีต่อการขายที่อยู่

อาศัยของบริษัท เนื่องจากห้องชุดของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาที่ได้รับสิทธิพิเศษจากมาตรการภาษีดังกล่าว

ความผันผวนของเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติทางการเมืองของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อาจจะ

ท�าให้ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อลดลง หรืออาจตัดสินใจชะลอการซื้อออกไป ซึ่งท�าให้บริษัทอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขายโครงการเป็นระยะ

เวลาที่นานขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทได้

  ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

 บริษัท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556
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คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทั รายงานทางการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตลอดจนสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

เพื่อให้รายงานทางการเงิน ตลอดจนสารสนเทศทั้งหลายได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ มีการใช้ดลุยพนิจิทีเ่หมาะสมระมดัระวงั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอดจนสาธารณชนได้รบัข้อมลู

อย่างเพียงพอ ถกูต้อง ทนัเหตกุารณ์  คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบผูซ้ึง่มปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถใน

ระบบบญัชแีละการเงนิ ให้ท�าการคดัสรรผูส้อบบญัชทีีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัโดยมาตรฐานสากลและได้รบัการรบัรองจากส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบเกีย่วกบัการสอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิประจ�ารายไตรมาส 

และงวดปี ตามวตัถปุระสงค์ทีก่ล่าวแล้วข้างต้น รวมทัง้ดแูลให้ค�าแนะน�าในการสอบทานระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้แน่ใจในข้อมลูสารสนเทศ

ในรายงานทางการเงินมีการจัดท�าตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

ในปี 2556 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) ได้รับมอบหมายให้จัดท�ารายงานทางการ

เงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามพิจารณาผลการจัดท�าและการสอบทานอย่างสม�่าเสมอใกล้ชิดทุก

ไตรมาส และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นภายใต้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมระมัดระวัง มีการ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  

                              

    

 

 (ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี) (นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

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

การเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม 

ส�าหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการ

ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจา้ ข้าพเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วธีิ

การตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจัดท�าข้ึนโดยผูบ้รหิาร รวมท้ัง 

การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

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

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 4 เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีเนือ่งจากการน�ามาตรฐานการบญัช ีฉบบั

ที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ทีแ่สดงเปน็ขอ้มูลเปรียบเทยีบ เพือ่สะทอ้นรายการปรับปรงุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่ว และน�าเสนองบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยว

กับภาษีเงินได้ที่ได้น�ามาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

 กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
  2556 2555 2555 2556 2555 2555 
   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556     

สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 2,308,812,060 2,058,526,884 62,179,851 1,965,326,726 1,697,763,205 8,658,241

เงินลงทุนชั่วคราว 9 - 100,000,000  - - 100,000,000 - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7, 10 351,308,539 21,122,950 95,117,011 323,684,686 327,598,653 473,630,585

งานระหว่างการบริหารโครงการ 11 10,931,312  “ 164,263,357 167,521,303 184,469,414 204,435,819

สินค้าคงเหลือ  12 654,479 1,029,780 1,226,122 61,221 58,415 “ 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13 7,911,819,967 6,014,880,205 6,958,457,073 6,293,445,299 3,779,959,559 2,625,562,063

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 14 1,529,245 1,529,245 1,529,245 1,529,245  1,529,245 1,529,245 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง 7 410,403,947 138,589,651 55,379,935 462,248,192 126,599,712 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ        

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -  - - 852,320,670 30,994,684 21,864,547

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  206,331,169 195,252,700 75,380,825 137,623,340 155,714,136 42,554,820

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  11,201,790,718 8,530,931,415 7,413,533,419 10,203,760,682 6,404,687,023 3,378,235,320

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/        

 เงื่อนไขการเบิก 15 9,363,372 87,340,619 410,909,834 7,487,828 332,510 10,030

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 16 177,548 75,598 10,264,736 - - 7,756,925

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 17 - - - 2,875,361,583 3,540,922,013 2,813,790,088

เงินลงทุนในการร่วมค้า 18 347,019,603 - - 441,000,000 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย        

 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 81,793,619 - - 90,214,541 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่และ 

 ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - - 114,557,790 - 104,439,573 1,226,616,894 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 19 150,126,813 108,842,686 - - -  -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 509,653,399 420,892,817 443,478,643 195,403,404 130,509,735 150,069,298

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21 59,328,381 154,797,471 525,024,355 55,320,051 25,292,963 27,456,172

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33 65,332,908 150,327,913 61,894,073 62,356,457 134,251,273 6,954,807

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  57,255,770 40,704,703 35,092,441 19,714,369 25,235,466 20,288,323

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,280,051,413 962,981,807 1,601,221,872 3,746,858,233 3,960,983,533 4,252,942,537

รวมสินทรัพย ์  12,481,842,131 9,493,913,222 9,014,755,291 13,950,618,915 10,365,670,556 7,631,177,857

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
  2556 2555 2555 2556 2555 2555 
   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556     

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนี้สินหมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22 - - 17,957,375 - - 17,957,375

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 23 989,041,925 368,645,246 456,719,598 683,187,600 216,979,467 257,662,391

เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17 250,000,000 500,000,000 - 250,000,000 500,000,000 - 

หุ้นกู้ 24 2,597,751,361 - - 2,597,751,361 - -

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  14,825,041 403,820 4,930,335 23,054,816 6,595,134 14,779,054

เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ 7, 11 16,282,678 - 680,724,052 567,267,342 697,040,615  791,406,567

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7 811,905,759 798,241,668 672,680,178 757,392,434 578,157,439 5,900,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย        

 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - - - 1,194,825,188 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นด้อยสิทธิจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย        

 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - - - 32,847,986

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  - - 443,842,500 - - 443,842,500

ส�ารองผลขาดทุนส�าหรับการบริหารโครงการ 11 - - 7,413,216 5,759,396 6,678,676 7,413,216

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด        

 ช�าระภายในหนึ่งปี 25 11,900,442 1,433,000 1,576,877 5,654,143 1,433,000 1,546,848

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ       

 ภายในหนึ่งปี 26 44,511,109 42,754,782 4,009,104,386 - - 3,563,088,696

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  34,116,564 82,848,977 334,126,783 - - - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 7 180,267,473 114,573,367 115,759,903 99,511,865 17,954,017 2,554,228

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  65,873,852 106,071,931 52,565,500 44,709,207 70,342,140 34,709,189

รวมหนี้สินหมุนเวียน  5,016,476,204 2,014,972,791 6,797,400,703 6,229,113,352 2,095,180,488 5,173,708,050

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ        

 ภายในหนึ่งปี 17 - 250,000,000 - - 250,000,000 - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ        

 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 25 31,896,342 1,315,395 2,748,395 17,992,906 1,315,395 2,748,395

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน        

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 26 1,520,360,765 2,106,487,764 2,065,108,337 1,520,360,763 2,014,033,513 2,065,108,337

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33 8,355,996 29,001,041 181,089,220  - - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 27 26,128,191 22,167,016 18,506,605 22,069,882 20,115,016 17,154,827

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,586,741,294 2,408,971,216 2,267,452,557 1,560,423,551 2,285,463,924 2,085,011,559

รวมหนี้สิน  6,603,217,498 4,423,944,007 9,064,853,260 7,789,536,903 4,380,644,412 7,258,719,609

(หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 
  2556 2555 2555 2556 2555 2555 
   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทุนเรือนหุ้น   29, 30       

 ทุนจดทะเบียน         

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

    (1 มกราคม 2555: หุ้นสามัญ 3,666,300,000 หุ้น        

    มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)  333,300,000 333,300,000 366,630,000 333,300,000 333,300,000 366,630,000

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว        

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

   (1 มกราคม 2555: หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น        

   มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)  333,300,000 333,300,000 200,000,000 333,300,000 333,300,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  5,210,297,103 5,210,297,103 - 5,210,297,103 5,210,297,103 -

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)        

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 31 33,330,000 25,258,366 18,174,650 33,330,000 25,258,366 18,174,650

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  297,786,596 (506,926,175) (300,825,093) 584,154,909 416,170,675 154,283,598

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  3,910,934 8,039,921 32,552,474 - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)  5,878,624,633 5,069,969,215 (50,097,969) 6,161,082,012 5,985,026,144 372,458,248

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  12,481,842,131 9,493,913,222 9,014,755,291 13,950,618,915 10,365,670,556 7,631,177,857

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรขาดทุน:       

รายได้        

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7  8,807,659,332 4,960,210,417 5,618,594,091 5,800,000

รายได้จากการบริหารโครงการ 7  103,326,478 20,396,848 268,795,204 132,169,272

รายได้ค่านายหน้า 7  110,809,855 - 159,007,966 76,320,817

รายได้ค่าบริการ   122,215,311 94,006,730 - - 

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม   28,985,392 28,209,894 1,108,563 1,075,360

รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า 7  - - 133,448,606 246,604,912

ดอกเบี้ยรับ   7  25,249,409 7,164,216 25,421,810 44,439,806

เงินปันผลรับ  7, 17  - - 419,999,986 945,741,193

รายได้อื่น     29,282,035 28,283,163 10,106,967 4,408,607

รวมรายได้     9,227,527,812  5,138,271,268 6,636,483,193 1,456,559,967

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์   5,529,401,579 3,355,815,198 3,731,357,246  4,283,278

ต้นทุนการบริหารโครงการและต้นทุนค่านายหน้า   106,602,152 14,482,795 220,348,810 70,871,713

ต้นทุนบริการ    95,023,736 66,361,532 - -

ต้นทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม   9,965,903 11,925,389 462,518 621,884

ค่าใช้จ่ายในการขาย   1,284,052,485 745,390,567 893,053,999 224,923,608

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   852,385,110 545,553,099 596,465,314 409,530,982

ค่าใช้จ่ายอื่น        

 ตัดจ�าหน่ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้า   119,503,028 349,741,437 - -

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 17  - - 770,000,000 285,000,000

รวมค่าใช้จ่าย   7,996,933,993 5,089,270,017 6,211,687,887 995,231,465

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    

 และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  1,230,593,819 49,001,251 424,795,306 461,328,502

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16.2  101,950 8,345,217 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 18.2  (93,980,398) - - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   1,136,715,371 57,346,468 424,795,306 461,328,502

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อธุรกิจ   - (287,518,043) - (287,518,043)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ 7  (112,241,226) (19,774,104) (119,775,194) (32,136,132)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   1,024,474,145 (249,945,679) 305,020,112 141,674,327

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 33  (212,937,483) 50,928,313 (130,840,583) 127,296,466

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับป ี   811,536,662 (199,017,366) 174,179,529 268,970,793

(หน่วย: บาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       

ผลก�าไรจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 27  1,559,679 -  2,345,424 -

ผลกระทบของภาษีเงินได้   (311,936) - (469,085) -  

         1,247,743 -  1,876,339 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับป ี   1,247,743 - 1,876,339 -

         

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี   812,784,405 (199,017,366) 176,055,868 268,970,793

         

ก�าไรต่อหุ้น  34      

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

 ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี   0.24 (0.09) 0.05 0.13

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)   3,333,000,000 2,105,620,219 3,333,000,000 2,105,620,219

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

    ทุนเรือนหุ้น   ก�าไรสะสม     
    ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว -   รวม 
  หมายเหตุ  ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส�ารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 - ตามที่รายงานไว้เดิม   200,000,000  -  18,174,650   147,328,791   365,503,441 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ         

 ภาษีเงินได้ 4    -   -   -   6,954,807   6,954,807  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง  200,000,000   -   18,174,650   154,283,598   372,458,248 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - ปรับปรุงใหม่    -   -   -   268,970,793   268,970,793 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 29    133,300,000  5,210,297,103   -   -   5,343,597,103 

จัดสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองตามกฎหมาย   -  -  7,083,716   (7,083,716)   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง  333,300,000  5,210,297,103  25,258,366   416,170,675   5,985,026,144  

          

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  - ตามที่รายงานไว้เดิม   333,300,000   5,210,297,103   25,258,366  281,919,402   5,850,774,871 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ         

 ภาษีเงินได้ 4    -   -   -   134,251,273   134,251,273  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง  333,300,000   5,210,297,103   25,258,366   416,170,675   5,985,026,144 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี    -   -   -   176,055,868   176,055,868 

จัดสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองตามกฎหมาย    -   -   8,071,634   (8,071,634)   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    333,300,000  5,210,297,103   33,330,000  584,154,909   6,161,082,012  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

งบกระแสเงินสด 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน       
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี   1,024,474,145 (249,945,679) 305,020,112 141,674,327
รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น      
 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน:       
 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย  5,529,401,579 3,355,815,198 3,731,357,246 4,283,278
 งานระหว่างการบริหารโครงการลดลงจากการโอนเป็นต้นทุน     
  บริหารโครงการ   106,602,152 14,482,795 220,348,810 70,871,713
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   185,844,072 444,279,591 41,174,192 74,509,531
 หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)   8,871,199 1,553,253 (130,000) 1,553,253
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   5,520,854 4,673,371 4,300,290 3,973,149
 โอนกลับส�ารองผลขาดทุนส�าหรับการบริหารโครงการ   - (7,413,216) (919,280) (734,540)
 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายดอกเบี้ยค้างรับ   - 11,629,015 - 11,629,015
 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - - 770,000,000 285,000,000
 ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 8,224,720 134,781 6,746,920 132,023
 ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   742,363 - - -
 โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน  32,302,833 60,252,036 32,302,834 59,552,036 
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (101,950) (8,345,217) - -
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า   93,980,398 - - -
 ดอกเบี้ยรับ    (25,249,409) (7,164,216) (25,421,810) (44,439,806)   
 เงินปันผลรับ   - - (419,999,986) (945,741,193)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   81,630,578 247,040,111 88,270,965 260,102,139
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      
   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน   7,052,243,534 3,866,991,823 4,753,050,293 (77,635,075)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (329,907,371) 1,032,825 4,192,152 (339,992,527) 
 งานระหว่างการบริหารโครงการ   (117,533,464) 149,780,562 (203,400,699) (50,905,308)
 สินค้าคงเหลือ   375,301 196,342 (2,806) (58,415)
 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   (7,269,347,757) (1,777,205,098) (6,046,627,199) (971,356,197)
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง   (280,815,495) (83,209,716) (335,648,480) (126,599,712)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   5,415,783 (117,000,054) 15,767,383 (139,811,607)
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (35,394,777) 1,521,314 (13,095,260) 13,783,604

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   587,638,703 25,840,013 433,317,330 164,580,858
 ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ   14,421,221 (4,526,515) 16,459,682 (8,183,920)
 เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ   16,282,678 (21,468,396) (129,773,273) (94,365,952)
 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า   13,664,091 122,565,448 179,234,995 572,257,439
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   19,991,056 7,551,950 50,419,915 51,032,740
  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   - (1,012,960) - (1,012,960)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน   (322,966,497) 2,171,057,538 (1,276,105,967) (1,008,267,032)
 รับคืนภาษีเงินได้   7,698,783 17,362,114 7,471,429 3,819,944
 จ่ายภาษีเงินได้   (223,068,563) (458,757,044) (66,323,766) (24,317,943)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน   (538,336,277) 1,729,662,608 (1,334,958,304) (1,028,765,031) 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง (เพิ่มขึ้น) 77,977,247 330,888,761 (7,155,318) (322,480)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)   100,000,000 (100,000,000) 100,000,000 (100,000,000)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น   - - (815,365,793) (275,918,104)

เงินสดรับส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 3,615,821

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 104,439,573 783,520,633

เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (80,850,000) - (89,110,000) - 

เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - (11,065,385) 

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย   (500,000,000) - (500,000,000) -

เงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - (134,622,468) (104,439,570) (254,375,000)

เงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า   (441,000,000) -  (441,000,000) -

เงินปันผลรับ    - -  419,999,986 747,741,210

ดอกเบี้ยรับ     24,157,573 5,653,419 18,208,891 4,452,523

เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ   2,567,765 2,056 2,567,765 2,056

เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (131,554,810) (65,416,178) (111,892,636) (52,920,838)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (948,702,225) 36,505,590 (1,423,747,102) 844,730,436

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง   - (18,138,904) - (18,138,904)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น   -  - 1,187,770,457 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นด้อยสิทธิจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 1,195,291,456

ช�าระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน   - (443,842,500) -  (443,842,500)

เงินสดรับจากหุ้นกู้   2,605,000,000 - 2,605,000,000 -

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   (16,454,510) (1,576,877) (12,618,346) (1,546,848)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   3,462,615,949 1,698,748,747 3,225,345,849 1,327,362,919

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (4,056,672,714) (5,816,334,992) (3,728,704,691) (5,013,556,526)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน   (34,411,700) (149,003,722) (34,411,700) (146,539,761)

จ่ายดอกเบี้ย    (222,753,347) (428,947,524) (216,112,642) (415,164,884)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน   - 5,598,600,000 - 5,598,600,000

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น   - (209,325,393) - (209,325,393)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน   1,737,323,678 230,178,835 3,026,268,927  1,873,139,559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ   250,285,176 1,996,347,033 267,563,521 1,689,104,964

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   2,058,526,884 62,179,851 1,697,763,205 8,658,241

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี   2,308,812,060 2,058,526,884 1,965,326,726 1,697,763,205

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม       

รายการที่มิใช่เงินสด       

 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้จ่ายช�าระ   - 750,000,000 - 750,000,000

 เงินปันผลค้างรับ   - - - 197,999,983

 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นที่ยังไม่ได้ช�าระ   - 20,007,601 - 20,007,601

 โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น       

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   48,537,613 113,714,509 - -

 โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร   15,341,530 9,090,210 15,341,530 -

 ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม     

  ของสินทรัพย์จากการซื้อกิจการ   4,128,987 24,512,553 - - 

 ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน   57,502,900 - 33,517,000 -

 หักกลบเงินกู้ยืมระยะสั้นด้อยสิทธิจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่     

   กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่และ    

   ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้า     

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   - - - 1,245,225,346

 หักกลบดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิจาก       

  กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   - - - 80,265,582

 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย     

  ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   1,559,679 - 2,345,424 -

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
   

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

   ของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ�าหน่าย ให้บริการรับจ้างสร้างบ้านและบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ 

   ตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยูท่ี ่99/1 หมูท่ี ่14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต�าบลบางพลใีหญ ่อ�าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ

   เมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม 2555 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได้รบัหุน้สามญัของบรษิทัฯเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขาย 

   ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

 2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

   2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ 

     ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

     การบัญชี พ.ศ. 2543

 

     งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

     งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 

     งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

   2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

     

     ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลเลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้ 

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

    จัดตั้งขึ้นใน   อัตราร้อยละ

 ชื่อบริษัท  ลักษณะธุรกิจ ประเทศ   ของการถือหุ้น  

      2556  2555 

      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00

 ทู จ�ากัด    

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00

 วัน จ�ากัด     

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ�าหน่ายอาหาร ไทย 99.96 99.96
 และเครื่องดื่ม ให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

    จัดตั้งขึ้นใน   อัตราร้อยละ

 ชื่อบริษัท  ลักษณะธุรกิจ ประเทศ   ของการถือหุ้น  

      2556  2555 

      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้  นายหน้าซื้อขาย ไทย 99.98 99.98

 เอ็กซ์เพิร์ท) จ�ากัด  และจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์       

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้   บริหารนิติบุคคล ไทย 99.98 99.98

 แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด  ให้บริการเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ไทย 99.78 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 (เดิมชื่อ “บริษัท  รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งผลิตและ ไทย 100.00 100.00

 ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด”)   จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด  รับท�าสื่อโฆษณา ไทย 99.80 99.80 

    จัดตั้งขึ้นใน   อัตราร้อยละของการ

 ชื่อบริษัท  ลักษณะธุรกิจ ประเทศ   ถือหุ้นโดยทางอ้อม  

      2556  2555 

      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100.00 100.00 

        บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือผ่านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด มีดังต่อไปนี้

     ข) การซื้อเงินลงทุนในปี 2555

       บริษัทฯไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ส�าหรับปี 2554 ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 

       ร้อยละ 51.74 เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้ควบคุมบริษัทดังกล่าวและไม่ถือบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

       บันทึกส่วนได้เสียในอัตราร้อยละ 5 เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนการแบ่งก�าไรตามข้อบังคับของบริษัทแห่งนี้

       ต่อมาในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด 

       เพิ่มอีกร้อยละ 48.26 จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคา 1,004 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ  

       100 และบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

       เนื่องจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด ดังนั้นการที่บริษัทฯเข้า 

       ซื้อหุ้นดังกล่าวท�าให้บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วยเช่นกัน

       การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด บริษัทฯได้วิเคราะห์รายการซื้อกิจการ ตามมาตรฐานการ 

       รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ และเห็นว่าการซื้อเงินลงทุนครั้งนี้มีเนื้อหาเป็นการซื้อ 

       สินทรัพย์สุทธิ (Asset Acquisition)

     ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 

       จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

     ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

     จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

     ฉ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมแล้ว

   2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

 3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
 

   มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 

   ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
     

 มาตรฐานการบัญชี   

  

  ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

  ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว 

    กับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

  

  ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี   

 

  ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ  

    เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด

    ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

    หรือของผู้ถือหุ้น

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

     

     มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี 

     ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
     มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงใน 

     งบแสดงฐานะการเงนิกบัฐานภาษ ีและรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีปน็สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามหลกัเกณฑ ์

     ที่ก�าหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่ 

     แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอ 

     การตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

 

   ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
          
     วันที่มีผลบังคับใช้  
 มาตรฐานการบัญชี    

    

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน  1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด   1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้   1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า   1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้   1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

    เงินตราต่างประเทศ  1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม  1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล  1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   1 มกราคม 2557

        
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      

 

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 1 มกราคม 2557

    และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

        
 การตีความมาตรฐานการบัญชี      

  

 ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

     วันที่มีผลบังคับใช้  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

 

 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 1 มกราคม 2557

    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 1 มกราคม 2557

    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน

    ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

     ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ 

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

 4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

   ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัตามทีก่ลา่วในหมายเหต ุ3 เนือ่งจากบรษิทัฯน�า 

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็น 

   รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

   จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
 2556 2555 2555 2556 2555 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 65,333 150,328 61,894 62,356 134,251 6,955
ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 65,333 150,328 61,894 62,356 134,251 6,955 

 (หน่วย: พันบาท)
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่                                             
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
  2556  2555  2556  2555 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

ก�าไรหรือขาดทุน:    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)  84,683 (88,434) 71,426 (127,296)

ก�าไรส�าหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (84,683) 88,434 (71,426) 127,296

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)   (0.03)               0.04              (0.02)               0.06

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

ผลก�าไรจากการประมาณการ  
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยลดลง  312 - 469 - 

 (หน่วย: พันบาท)

 5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

   5.1  การรับรู้รายได้
     

       รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
      บรษิทัฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่นิและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชดุพักอาศัยเมือ่งานก่อสร้าง 

       เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

 

       รายได้จากการบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้าง
       บรษิทัฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสญัญาก่อสร้างระยะยาวหรอืสัญญาบรหิารโครงการตามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็  

       ซ่ึงการพิจารณาอตัราส่วนของงานทีท่�าเสร็จค�านวณโดยการเปรยีบเทยีบต้นทนุงานก่อสร้างหรอืงานบรหิารโครงการทีเ่กดิขึน้จรงิ 

      จนถึงวันสิน้ปีกบัต้นทนุงานก่อสร้างหรอืต้นทนุงานบริหารโครงการทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา บริษัทฯจะต้ังค่า 

      เผือ่ผลขาดทนุส�าหรับโครงการก่อสร้างและโครงการบรหิารโครงการทัง้จ�านวนเมือ่ทราบแน่ชดัว่าโครงการนัน้จะประสบผลขาดทนุ

     

      รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

      รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
      รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่แสดงตามมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ส�าหรบัสินค้าทีไ่ด้ 

      ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 

      รายได้ค่าบริการ
      รายได้ค่าบรกิารซึง่เป็นค่านายหน้ารบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิารเสรจ็ส้ินแล้วและแสดงมลูค่าตามราคาในใบแจ้งหนีโ้ดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม 

     

      รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว จะแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

     

      รายได้จากการให้บริการสมาชิกสปอร์ตคลับรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสมาชิก

 

      ดอกเบี้ยรับ
      ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

   5.2  การรับรู้ต้นทุน
    

      ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
      ในการค�านวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าการแบ่งสรรต้นทุน 

      การพฒันาท้ังหมดท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน (โดยค�านงึถงึต้นทุนท่ีเกดิข้ึนจรงิด้วย) ให้กบับ้านพร้อมทีด่นิทีข่ายได้ตามเกณฑ์พืน้ทีท่ีข่าย  

      ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายถ่วงน�้าหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขาย 

      ในส่วนก�าไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

 

      ต้นทุนการพฒันาแสดงตามราคาทุนซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีดนิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค ค่าก่อสร้างและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วข้อง

      ต้นทุนการบริหารโครงการและรับเหมาก่อสร้าง
      ต้นทุนการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดย 

      ค�านงึถงึต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิด้วย) แล้วจงึรบัรูเ้ป็นต้นทนุในการให้บรกิารในส่วนก�าไรหรอืขาดทนุตามอตัราส่วนของงานทีแ่ล้วเสรจ็

     

      ต้นทุนการให้บริการบริหารโครงการค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยค�านึงถึง 

      ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

      ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

      ต้นทุนในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนก�าไรหรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น 

      “งานระหว่างก่อสร้าง” และ “งานระหว่างการบริหารโครงการ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

      งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างการบริหารโครงการประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี 

      เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

   5.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     

      เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนด 

      จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

   5.4  ลูกหนี้การค้า
 

      ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณท่ี 

      อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

   5.5  สินค้าคงเหลือ
  

      สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
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   5.6  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      ทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทนุสทุธจิากส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการโดยมรีายละเอยีด 

      การค�านวณราคาทุนดังนี้

      ที่ดิน          - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ

      งานระหว่างก่อสร้าง  - ต้นทนุงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทนุงานก่อสร้างงานสาธารณปูโภคส่วนกลางและต้นทนุการ 

                  กูย้มืทีถ่อืเป็นต้นทนุของโครงการ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึต้นทนุงานก่อสร้างและงานสาธารณปูโภค 

                  ตามที่เกิดขึ้นจริง

   5.7  เงินลงทุน
 

      ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

      ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

 

      บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

   5.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุในงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าเริม่แรกตามมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิและต้นทนุ 

      ส่วนเพิ่มซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง โดยถือมูลค่าดังกล่าวเป็นราคาทุน หลังจากนั้น อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะแสดงด้วย 

      ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 

      ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

      20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 

      บริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือ 

      ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

   5.9  ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
  

      ต้นทนุการพฒันาทีด่นิแสดงตามราคาทนุหกัค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการ (ถ้าม)ี ต้นทนุดงักล่าวประกอบด้วย 

      ต้นทนุทีด่นิ ค่าพฒันาทีด่นิ ค่าออกแบบและก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้องและต้นทนุการกูย้มืเพือ่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ

   5.10 ที่ดินรอการพัฒนา
  

      ที่ดินรอการพัฒนา ได้แก่ ที่ดินที่มีไว้เพื่อรอการพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งรวมต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดินและค่าใช้จ่ายที ่

      เกี่ยวข้อง ที่ดินรอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

   5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
  

      ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ 

      สินทรัพย์ (ถ้ามี) 

      

      ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี้

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  20 - 30 ปี

 อาคารชั่วคราว  12 - 14 เดือน

 อุปกรณ์   5 ปี 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน   5 ปี

 ยานพาหนะ  5 และ 7 ปี

      อุปกรณ์ด�าเนินงานของร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วย เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้วและเครื่องใช้ส่วนใหญ่แสดงมูลค่า 

      ตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งท�าทุกปี โดยแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมแล้ว

 

      ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

      

      ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

   5.12 ต้นทุนการกู้ยืม

      ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพ 

      พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุง่ประสงค์  

      ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก 

      การกู้ยืมนั้น 

   5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

      บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อ 

      ธรุกจิ ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการอืน่ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึต้นทนุเริม่แรกของสนิทรพัย์นัน้ตามราคาทนุ  

      ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

      สะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน ์

      เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า  

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา การตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นป ี

      เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

      

      สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์ 
 

 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 และ 10  ปี

           ค่าสิทธิรอตัดบัญชี  6 ปี

 สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้า ตามการโอนกรรมสิทธิ์
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   5.14 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

      ค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกูย้มืเงนิซึง่เกดิขึน้ก่อนหรอื ณ วนัท�าสญัญาวงเงนิสนิเชือ่และก่อนการเบกิถอนเงนิกูย้มื 

      จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่ 

      ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจ�าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

 

      ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

      บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม 

      ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

      นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง 

      ท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผน 

      และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

   5.16 สัญญาเช่าระยะยาว

      สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

      สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที ่

      ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน 

      ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า 

      การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

      สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น 

      สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรง 

      ตลอดอายุสัญญาเช่า

   5.17 เงินตราต่างประเทศ

      บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

      รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

      รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

      ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

      ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

   5.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์

      ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์หรอืสนิทรพัย์ 

      ท่ีไม่มีตวัตนอืน่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุจาก 

      การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่า 

      จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  

      ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได ้

      รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ 

      ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน 

      มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์  

      ซ่ึงสะท้อนถงึจ�านวนเงนิท่ีกจิการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ 

      ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่ม ี

      ความเกี่ยวข้องกัน

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   5.19 ผลประโยชน์พนักงาน

      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
      บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

      ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
      โครงการสมทบเงิน

      บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที ่

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

      

      โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯและ 

      บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

 

      บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที ่

      ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก 

      คณิตศาสตร์ประกันภัย

 

      ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ 

      พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ 

      ผลประโยชน์ 
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   5.20 ประมาณการหนี้สิน
      

      บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว  

      และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

   5.21 ภาษีเงินได้

      ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      

      ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
      บรษิทัฯและบริษัทย่อยบนัทกึภาษีเงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจาก 

      ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

      

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
      บรษิทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ  

      ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน 

      สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ 

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่ม ี

      ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 

      ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

      บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ 

      ท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียง 

      พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

      บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ 

      ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

   ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่ม ี

   ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูที่ 

   แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้  การใช้ดลุยพินจิและการประมาณการ 

   ที่ส�าคัญมีดังนี้

   

   สัญญาเช่า 
 

   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ 

   ประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ทีเ่ช่าดงั 

   กล่าวแล้วหรือไม่

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 

   ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

   จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  

   เป็นต้น

   การประมาณต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

   ในการรบัรูร้ายได้และต้นทนุจากการขายทีด่นิ บรษิทัฯต้องประมาณต้นทนุทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการพฒันาทีด่นิเพือ่ใช้ในการค�านวณ 

   รายได้และต้นทนุ ซึง่ต้นทนุการพฒันาทีด่นิประกอบด้วย ต้นทนุทีด่นิ ค่าพฒันาทีด่นิ ค่าออกแบบและก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

   และต้นทุนการกูย้มืเพือ่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ฝ่ายบรหิารได้ประมาณการต้นทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิ 

   โดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระ 

   ส�าคัญ

   การประมาณต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

   ในการรบัรูร้ายได้และต้นทนุจากการบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัฯต้องประมาณต้นทนุทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการบรหิาร 

   โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการค�านวณต้นทุน ซึ่งต้นทุนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนเงินเดือน 

   ค่าส่งเสรมิการขายและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ฝ่ายบรหิารได้ประมาณการต้นทนุดงักล่าวขึน้จากประสบการณ์ในการประกอบธรุกจิ 

   โดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ  หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระ 

   ส�าคัญ โดยปัจจัยที่ส�าคัญในการประมาณการต้นทุนการบริหารโครงการประกอบด้วย ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการต่างๆ จะเสร็จสิ้น  

   และต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

 

   ประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

   ในการค�านวณต้นทุนขายอาคารชุดและบ้านพร้อมท่ีดิน บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนา 

   โครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุน 

   งานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการ 

   ต้นทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุน 

   ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�าคัญ

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

   บรษิทัฯพจิารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมเมือ่พบว่าบรษิทัเหล่านัน้ด�าเนนิธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

   อย่างมากจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในปัจจบุนั ซึง่อาจต้องใช้ระยะเวลานานทีม่ลูค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึน้ ฝ่ายบรหิาร 

   พจิารณาปรบัลดมลูค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวตามดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิาร อย่างไรกต็าม การใช้ประมาณการและข้อสมมตท่ีิแตกต่าง 

   กันอาจมีผลต่อจ�านวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 

   อาจมีขึ้นได้ในอนาคต

 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
   

   ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

   เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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   ในการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการ 

   ให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์หากข้อสมมติฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

   นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคาร อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุ 

   จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช ้

   ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 

   ส�ารองการรับประกันอาคารชุด

   ในการประมาณส�ารองการรบัประกนัอาคารชดุ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารชดุ 

   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�านึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที ่

   ไม่ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและ 

   ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวน 

   เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย 

   ข้อสมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง 

   ในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

 

   คดีฟ้องร้อง
 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล 

   ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อว่าจ�านวนประมาณการหนี้สิน (หากมี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแล้ว

  7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

 รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด บริษัทย่อย (เป็นบริษัทร่วมจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555)

 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด บริษัทย่อย (เป็นบริษัทร่วมจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555)

 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

     (เดิมชื่อ “บริษัท ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด”) 

 บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด บริษัทย่อย

 บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด บริษัทร่วม

 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด กิจการร่วมค้า

 บริษัท ชานนท์ ลิสซิ่ง จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท มาดูโร จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท พิมานดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท เชียงใหม่ กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555

    ไม่มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)

 บริษัท กรีนวัลเล่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท กรีนพาร์ค จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท เซ้นต์แอนดรูส์ 2000 จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท มิตซู ณัฐดนัย จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

 บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จ�ากัด กรรมการร่วมกัน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555

    ไม่มีกรรมการร่วมกัน)

 บริษัท พีระ เซอร์กิต จ�ากัด กรรมการร่วมกัน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555

    ไม่มีกรรมการร่วมกัน)

 กรรมการ กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

    ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม 

    เงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งบรษิทัฯและบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึง่เปน็ไปตามปกตธิรุกจิ 

    โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555 นโยบายการก�าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

รายได้จากการบริหารโครงการ - - 165.5 111.8 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

            ร้อยละ 6.5 ของมูลค่าโครงการ

            ตามที่ระบุในสัญญา 

รายได้ค่านายหน้า - - 48.2 76.3 ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าขายห้องชุดที่มี  

            การท�าสัญญาและโอนในระหว่างปี

รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า - - 133.4 246.6 ร้อยละ 5 ของมูลค่าขายที่มีการท�า 

            สัญญาและโอนในระหว่างปี

ดอกเบี้ยรับ   - - 6.6 39.8 ร้อยละ MLR+2, MLR+2.1, 

            ร้อยละ 7 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย

            เงินฝากประจ�าธนาคาร 12 เดือน 

            (2555: ร้อยละ 2.5, MLR+0.1, 

            MLR+2, MLR+2.1, MLR+2.2 และ 

            MOR+1.725 ต่อปี)

เงินปันผลรับ  - - 420.0 945.7 ตามที่ประกาศจ่าย

ต้นทุนค่าก่อสร้าง - - 41.2 - ราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย  - - 7.9 17.6 MOR-1.4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย

            เงินฝากประจ�าธนาคาร 12 เดือน 

            (2555: ร้อยละ 2.75, ร้อยละ 3, 

            MLR+0.2, MLR+1.1 และ 

            MOR+1.875 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

รายได้จากการบริหารโครงการ - 20.4 - 20.4 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

            ร้อยละ 6.5 ของมลูค่าโครงการ  

            ตามทีร่ะบุในสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ   - 1.5 - 1.5 ร้อยละ 1.5 ต่อปี

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า      

รายได้จากการบริหารโครงการ 103.3 - 103.3 - ราคาตามสัญญารายโครงการและ

            ร้อยละ 7.5 ของมูลค่าโครงการ

            ตามที่ระบุในสัญญา  

รายได้ค่านายหน้า 110.8 - 110.8 - ร้อยละ 2.5 ของมูลค่าขายห้องชุดที่มี  

            การท�าสัญญาและโอนในระหว่างปี 

ดอกเบี้ยรับ   0.9 - 0.9 - ร้อยละ 6 ต่อปี 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 214.6 - - - ราคาตลาด 

รายได้ค่าบริการ 0.1 - - - ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย   - 1.2 - - ราคาตามสญัญารายปี และค่า

            ตอบแทนอื่นอัตราร้อยละ 7

            ของรายได้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

    ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)    

 บริษัทย่อย  - - 100,021 313,997

 กิจการร่วมค้า  148,415 - 148,415 -

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  2,146 2,146 2,146 2,146  

รวม  150,561 2,146 250,582 316,143

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการ      

 ที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ  148,415 - 248,436 313,997 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย  - - 88,392 - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)    

 บริษัทย่อย      - - 6,909 27,942

 กิจการร่วมค้า  59,754 - 59,754 - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  59,754 - 66,663 27,942 

เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย  - - 550,984 697,040

 กิจการร่วมค้า  16,283 - 16,283 - 

รวมเงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ-

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  16,283 - 567,267 697,040 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 กรรมการ  2,983 2,169 2,683 2,036 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย  - - 178 - 

 (หน่วย: พันบาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

    ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 

    การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

กิจการร่วมค้า        

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด  - - 80,850 944 - - 80,850 944 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย        

 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด  - - 832,550 2,925 (350,000) (288) 482,550 2,637

 บริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด  - - 293,084 1,378 - - 293,084 1,378

 บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด  16,060 43 5,950 606 - - 22,010 649

 บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จ�ากัด  6,892 1,806 - 620 - - 6,892 2,426

 บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท         

  ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด”)  859 46 43,500 523 (19,359) (187) 25,000 382

 บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้        

  แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  5,099 190 9,640 383 - - 14,739 573 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ย        

 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  28,910 2,085 1,184,724 6,435 (369,359) (475) 844,275 8,045 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย        

   บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด  - - 8,260 161 - - 8,260 161

กิจการร่วมค้า        

   บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด  - - 80,850 944 - - 80,850 944 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ย

 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 89,110 1,105 - - 89,110 1,105 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่และ

 ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย        

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด  104,439 - - - (104,439) - - - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย

 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย        

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด  - - 1,962,770 7,861 (775,000) (806) 1,187,770 7,055 

        1 มกราคม 2556   เพิ่มขึ้น    ลดลง     31 ธันวาคม 2556 

       เงินต้น  ดอกเบี้ย  เงินต้น  ดอกเบี้ย  เงินต้น  ดอกเบี้ย  เงินต้น  ดอกเบี้ย 

  งบการเงินรวม   

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 (หน่วย: พันบาท)

        1 มกราคม 2556   เพิ่มขึ้น    ลดลง     31 ธันวาคม 2556 

       เงินต้น  ดอกเบี้ย  เงินต้น  ดอกเบี้ย  เงินต้น  ดอกเบี้ย  เงินต้น  ดอกเบี้ย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 (หน่วย: พันบาท)

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนดช�าระคืนเมื่อ 

    ทวงถาม โดยในปี 2556 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 2, MLR + 2.1, MOR - 1.4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 

    ธนาคาร 12 เดือน

    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจ�านวน 8.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก�าหนด 

    ช�าระคืนภายใน 2 ปี โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี

    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด (“บริษัทร่วม 

    ทุน”) และบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบุคคลธรรมดารายหนึ่งซ่ึงต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ตามเง่ือนไข 

    และวงเงินกู้ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกัน 900 ล้านบาท 

    ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน 441 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในเดือนตุลาคม 2556 จ�านวน 81 ล้านบาท  

    ในปี 2557 จ�านวน 196 ล้านบาท และในปี 2558 จ�านวน 164 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทร่วมทุนได้เบิกรับ 

    เงินกู้งวดแรกซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน 81 ล้านบาท โดยบริษัทฯให้เงินกู้ยืมดังกล่าวแก่บริษัทร่วมทุนในวันที่  

    22 ตุลาคม 2556

    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เงินกู้ยืมมีก�าหนดช�าระ 

    คืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และสามารถช�าระคืนก่อนก�าหนดหรือสามารถขอขยายก�าหนด 

    การจ่ายช�าระคืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้แต่ละราย

    เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิ เพื่อปรับปรุงหนี้คงค้าง 

    ระหว่างกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด โดยบริษัทฯตกลงที่จะยกเว้นดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัท 

    ดังกล่าวที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2555 จ�านวน 11.6 ล้านบาท รวมทั้งตกลงว่าจะไม่คิดดอกเบี้ยภายหลังจากวันดังกล่าว  

    เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด

    เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2556 บริษัทฯได้รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิจ�านวน 104 ล้านบาท จากบริษัท อนันดา 

    ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด และบริษัทฯน�าเงินท่ีได้รับช�าระคืนดังกล่าวท้ังจ�านวนไปช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว 

    จ�านวน 21 ล้านหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17
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    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 

    ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  51,023 26,107 51,023 26,107

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  4,418 934 4,418 934 

รวม  55,441 27,041 55,441 27,041 

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

เงินสด  3,540 1,194 2,010 744

เงินฝากธนาคาร  2,305,272 2,057,333 1,963,317 1,697,019 

รวม  2,308,812 2,058,527 1,965,327 1,697,763 

   งบการเงินรวมและ   
   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2556  2555 

เงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่าสามเดือน      - 100,000 

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

    ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 37.8

  8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.5  

    ถึง 2.15 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.62 ถึง 3.0 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.0 ต่อปี, 2555: ร้อยละ 0.62 ถึง 3.0 ต่อปี)

  9. เงินลงทุนชั่วคราว

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.9 ต่อปี

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  144,163 - 37,494 39,990

ค้างช�าระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 110,722 -

 มากกว่า 12 เดือน  - - 73,835 73,835 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  144,163 - 222,051 113,825 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ    

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  6,666 8,039 2,008 4,002

ค้างช�าระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน  1,112 798 6 9

 3 - 6 เดือน  1,638 1,275 - -

 6 - 12  เดือน  909 603 1 -

 มากกว่า 12 เดือน  12,694 12,734 12,694 12,734 

รวม  23,019 23,449 14,709 16,745

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (7,565) (7,565) (7,565) (7,565) 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่    

 ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ  15,454 15,884 7,144 9,180 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ  159,617 15,884 229,195 123,005 

ลูกหนี้อื่น    

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 198,000

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  6,398 2,146 28,166 3,905

ลูกหนี้อื่น - สถาบันการเงิน  152,912 - 35,000 -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 365 413

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  35,000 5,841 33,577 5,024 

รวม  194,310 7,987 97,108 207,342

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,618) (2,748) (2,618) (2,748) 

รวมลูกหนี้อื่น  191,692 5,239 94,490 204,594 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  351,309 21,123 323,685 327,599 

 (หน่วย: พันบาท)

  10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

    บรษิทัฯพจิารณาไมบ่นัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลกูหนีก้ารคา้กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีค่า้งเปน็ระยะเวลานานเนือ่งจากบรษิทัฯ 

    ยังคงมีภาระหนี้สินคงค้างแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวซึ่งแสดงในบัญชีรายได้ค่าบริหารโครงการรับล่วงหน้า
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   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

รายได้ค่าบริหารโครงการที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างป ี  103,326 20,397 268,795 132,169 

ต้นทุนการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน  913,989 819,295 1,223,206 1,066,579

ก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน  706,182 686,618 1,045,815 949,675 

   1,620,171 1,505,913 2,269,021 2,016,254

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง  (1,625,522) (1,505,913) (2,674,526) (2,535,504) 

   (5,351) - (405,505) (519,250)  

จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้อง

 จากผู้จ้างส�าหรับงานบริหาร  - - - -

จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้อง

 จากกิจการส�าหรับงานบริหาร  (5,351) - (405,505) (519,250) 

   (5,351) - (405,505) (519,250) 

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

อาหารและเครื่องดื่ม  654 1,030 61 58 

รวม  654 1,030 61 58 

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

ค่าที่ดิน  5,113,942 4,258,859 3,942,853 2,484,843

งานระหว่างก่อสร้าง  2,017,750 843,600 1,792,985 769,517

ค่าบริหารโครงการ  227,611 272,884 164,472 103,830

บ้านตัวอย่าง  151,733 26,916 119,880 -

ต้นทุนดอกเบี้ย  400,784 612,621 273,255 421,770 

รวมต้นทุนการพัฒนา    

 อสังหาริมทรัพย ์  7,911,820 6,014,880 6,293,445 3,779,960 

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

  11. จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างส�าหรับงานบริหาร/จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิ 
    เรียกร้องจากกิจการส�าหรับงานบริหาร 

     เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการจะถูกรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานบริหารโครงการ

  12. สินค้าคงเหลือ

  13. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

     บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

 

     บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้รวมต้นทนุการกูย้มืเข้าเป็นต้นทนุของทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างส�าหรบัปี 2556 จ�านวน 230 ล้านบาท  

     (2555: 368 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจ�านวน 198 ล้านบาท (2555: 336 ล้านบาท)

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมด  58,019,008 40,621,150 26,173,149 9,622,509

มูลค่าของโครงการที่ได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายหรือขายแล้ว  41,945,422 27,843,461 17,335,301 6,642,266

ร้อยละของมูลค่าของโครงการที่ได้ท�าสัญญา

 จะซื้อจะขายหรือขายแล้ว   72.30%             68.54%             66.23%             69.03%

  2556  2555  2556  2555 

จ�านวนหน่วยห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคงเหลือทั้งหมด  9,761 หน่วย 5,314 หน่วย 7,354 หน่วย 2,509 หน่วย

จ�านวนหน่วยห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 ที่ท�าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว  4,255 หน่วย 2,132 หน่วย 4,026 หน่วย 1,929 หน่วย

จ�านวนหน่วยห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 ที่ยังไม่มีการท�าสัญญาจะซื้อจะขาย  5,506 หน่วย 3,182 หน่วย 3,328 หน่วย 580 หน่วย

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

     บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนคงเหลือของห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส�าหรับโครงการที่เปิดขายแล้ว และจะโอนให้กับ 

     ผู้ซื้อและรับรู้รายได้ในอนาคตดังนี้

  14. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

   งบการเงินรวม/   
   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2556  2555 

ที่ดิน    929 929

ค่าพัฒนาที่ดิน    600 600 

รวม    1,529 1,529 

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  15.  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก

     ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าไปเป็นหลักประกันของหนังสือค�้าประกันธนาคาร

 

     ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555 ได้รวมเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัท 

     ย่อยซึ่งได้โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีดังกล่าวไว้ให้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถเบิกใช้เงินฝากธนาคาร 

     ดังกล่าวได้เมื่อปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละโครงการตามที่ 

     ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินแล้ว

  

  16.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
    

     16.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

 งบการเงินรวม
 จัดตั้งขึ้น มูลค่าตามบัญชี
 บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด

 (ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ   จ�าหน่ายอะไหล่และ

   คาร์ท จ�ากัด ร้อยละ 45) ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ไทย 45 45 900 900 178 76 

     งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวน 0.2 ล้านบาท  

     (2555: 0.1 ล้านบาท) และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน 

     ลงทุนในบริษัทร่วมหนึ่งแห่งตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวน 0.1 ล้านบาท (2555: ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสองแห่ง 

     จ�านวน 8 ล้านบาท) ซึ่งค�านวณขึ้นจากงบการเงินจัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดย 

     ผู้สอบบัญชี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯเชื่อว่าการบันทกึส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทนุจะไมแ่ตกตา่งอย่างเปน็สาระส�าคญัเมื่อเทียบกับ 

     งบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว

     16.2 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
    

        ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

   งบการเงินรวม
   ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)            
   จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 บริษัทร่วม   ในระหว่างปี   
   2556  2555 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด    - 8,563

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด    102 (218) 

รวม    102 8,345 

 (หน่วย: พันบาท)

        ไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทร่วมในระหว่างปี 2556 และ 2555

 (หน่วย: พันบาท)

     16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
 

        ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

  ทุนเรียกช�าระ   สินทรัพย์รวม   หนี้สินรวม   รายได้รวมส�าหรับ ก�าไร (ขาดทุน)
  ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ปีสิ้นสุดวันที่  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
 บริษัท  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555

            ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
 บริษัทย่อย ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน สุทธิ
  2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
    ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท จ�ากัด 2.00  2.00  0.55  0.83  0.19  0.67  0.68  1.37  0.21  (0.48)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์          

 ทู จ�ากัด 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (945,000) (285,000) 1,514,532 2,174,532

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์          

 วัน จ�ากัด 2,155,981 67,181 100.00 100.00 1,143,572 1,039,132 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,012,132

บริษัท บลู เด็ค จ�ากัด     233,000 233,000 99.96 99.96 232,900 232,900 (110,000) - 122,900 232,900

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้          

 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 วัน จ�ากัด 45,000 45,000 99.78 99.78 44,900 44,900 (27,000) (27,000) 17,900 17,900

บริษัท พีระ คาร์ท จ�ากัด          

(ถือหุ้นโดยบริษัท พีระ เซอร์กิต           

 วัน จ�ากัด ร้อยละ 50.69) 36,500 36,500 49.31 49.31 17,999 17,999 (6,000) (6,000) 11,999 11,999

บริษัท เฮลิกซ์ จ�ากัด (เดิมชื่อ          

 “บริษัท ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์           

 จ�ากัด”) 89,200 89,200 100.00 100.00 89,200 89,200 - - 89,200 89,200

บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด จ�ากัด 100 100 99.80 99.80 59 59 - - 59 59 

รวม     3,990,362 3,885,922 (1,115,000) (345,000) 2,875,362 3,540,922 

(หน่วย: ล้านบาท)

  17.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
     เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)
 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 ร้อยละ ร้อยละ    
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     รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และวันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กับ  

     ทีเอ็มดับบลิว อนันดา จีเอ็มบีเอช (“ผู้ขาย”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเยอรมนี และบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน  

     จ�ากัด (“ADO”) และบริษัท บ้านนิราวานา จ�ากัด (“BN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADO เพื่อซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 

     ร้อยละ 48.26 ของ ADO จากผู้ขาย รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADO ที่ผู้ขายตั้งใจจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

     ด้อยสิทธิให้ ADO ช�าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามระยะเวลาที่ตกลง  เพื่อน�าเงินมาช�าระค่าหุ้นที่ ADO จะต้องเพิ่มทุนซึ่งเป็น 

     ไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยการช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิและการเพิ่มทุนของ ADO จะเกิดขึ้น 

     ในเดือนมกราคม 2556 โดยบริษัทฯช�าระค่าตอบแทนเป็นจ�านวนรวม 1,004 ล้านบาท ซึ่งแบ่งช�าระเป็น 4 งวด ดังต่อไปนี้

 งวดที่ 1 254 ล้านบาท  ช�าระในวันที่ 18 ธันวาคม 2555

 งวดที่ 2  250 ล้านบาท  ช�าระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

 งวดที่ 3 250 ล้านบาท  ช�าระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 งวดที่ 4  250 ล้านบาท  ช�าระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

     โดยในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ADO และ BN มอบตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ฉบับ มูลค่ารวม 750 ล้านบาท ที่ออกโดย ADO และ  

     BN และอาวัลโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่ผู้ขาย เพื่อค�้าประกันการจ่าย ค่าซื้อเงินลงทุนงวดที่ 2 งวดที่ 3 และงวดที่ 4

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯแสดงค่าซื้อเงินลงทุนค้างจ่ายงวดที่ 4 จ�านวน 250 ล้านบาท เป็น “เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นที่ถึง 

     ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2555: บริษัทฯแสดงค่าซื้อเงินลงทุนค้างจ่าย 

     งวดที่ 2 และงวดที่ 3 จ�านวนรวม 500 ล้านบาท เป็น “เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี” และแสดงค่าซื้อเงิน 

     ลงทุนค้างจ่ายงวดที่ 4 จ�านวน 250 ล้านบาท เป็น “เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี”)

     นอกจากนี้ ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวยังระบุว่าภายหลังจากวันที่ 18 ธันวาคม 2555 แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติดังนี้

     -  บรษิทัฯต้องใช้สทิธขิองเจ้าหนีเ้งนิให้กูย้มืระยะยาวด้อยสทิธ ิให้ ADO ช�าระคนืเงนิให้กูย้มืดงักล่าว เพือ่น�าเงนิมาช�าระค่าหุน้ 

       ท่ี ADO จะเพิ่มทุน ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 บริษัทฯได้รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิจ�านวน 104 

       ล้านบาท จาก ADO และบริษัทฯน�าเงินที่ได้รับช�าระคืนดังกล่าวทั้งจ�านวนไปช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADO จ�านวน  

       21 ล้านหุ้น

     -  ผู้ขายต้องใช้สิทธิของเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิให้ ADO ช�าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เพื่อน�าเงินมาช�าระค่าหุ้น 

       ที่ ADO จะเพิ่มทุน ซึ่งในระหว่างวันที่ 3 - 11 มกราคม 2556 ผู้ขายได้รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิจ�านวน  

       1,984 ล้านบาท จาก ADO และผู้ขายน�าเงินที่ได้รับช�าระคืนดังกล่าวทั้งจ�านวนไปช�าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ ADO  

       จ�านวน 397 ล้านหุ้น ซึ่งต่อมาผู้ขายได้โอนหุ้นสามัญดังกล่าวให้บริษัทฯแล้ว

     -  ADO ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,089 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 67 ล้านบาท เป็น 2,156 ล้านบาท โดยการ 

       ออกหุ้นสามัญจ�านวน 417,759,985 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ�านวนตามที่กล่าวไว้แล้ว 

       ข้างต้น โดย ADO ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

     การซื้อหุ้นข้างต้นท�าให้บริษัทฯมีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ของ ADO และ BN เนื่องจาก ADO เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ BN 

     งบการเงินรวมปี 2555 ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ ADO และ BN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบก�าไรขาดทุน 

     เบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในการเข้าซื้อหุ้นของ ADO บริษัทฯได้วิเคราะห์รายการซื้อกิจการ ตาม 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ และเห็นว่าการซื้อเงินลงทุนครั้งนี้มีเนื้อหา 

     เป็นการซื้อสินทรัพย์สุทธิ (Asset Acquisition)

     ต้นทุนรวมในการซื้อสินทรัพย์สุทธิ

 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามสัดส่วนเดิมที่บริษัทฯมีใน

     ADO ก่อนรายการซื้อกิจการ 

               - เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนเดิม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555  19

 ต้นทุนค่าซื้อหุ้น   1,004 

 ต้นทุนรวมในการซื้อสินทรัพย์สุทธิ  1,023 

     มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา
 

 สนิทรพัย์และหนีส้นิของบรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ วนั จ�ากดัและบรษิทั นริาวานา จ�ากดัท่ีได้มา ณ วนัท่ี 17 ธันวาคม 2555  

 ตามมูลค่าที่ได้รับปันส่วนจากต้นทุนรวมในการซื้อสินทรัพย์สุทธิแสดงได้ดังนี้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  120

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   564

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการจ่ายล่วงหน้า  660

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  30

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน  7

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   1 

 รวมสินทรัพย์   1,382 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  87

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  3

 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  25

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  20

 เงินกู้ยืมระยะยาว  120

 เงินกู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิจากบริษัทฯ  104 

 รวมหนี้สิน  359 

 สินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ณ วันซื้อ  1,023 

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

     ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อธุรกิจ

     ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมร้อยละ 49 ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด  

     รายการธุรกิจดังกล่าวบริษัทฯใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอก จึงท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมนี้ ซึ่ง 

     ประกอบดว้ยดอกเบ้ียเงนิกูย้มื และคา่ธรรมเนยีมธนาคารท่ีเกดิจากการกูย้มื คา่ใช้จา่ยทางการเงนิดงักลา่วมใิชร่ายการทีเ่กดิจาก 

     ผลการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ แต่เป็นการด�าเนินการเฉพาะเพียงหนึ่งครั้งในปี 2553 ทั้งนี้ บริษัทฯด�าเนินธุรกิจพัฒนา 

     อสงัหารมิทรพัย ์ใหบ้รกิารรบัจา้งสรา้งบา้นและบรหิารโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพราะฉะนัน้ค่าใช้จ่ายทางการเงินดงักลา่ว 

     จะไม่เกิดขึ้นหากบริษัทฯไม่มีรายการธุรกรรมดังกล่าว
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     ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ

     ในขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนราคาซื้อ (purchase price allocation) ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด ในปี 2553  

     ไดม้กีารประเมินมูลคา่ยุตธิรรมของคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ซึง่เกดิจากการค�านวณมลูคา่ยตุธิรรมเพิม่ของสนิคา้คงเหลอืและสนิทรพัย ์

     ไม่มีตัวตน ซึ่งจ�านวนดังกล่าวได้แสดงอยู่ในบัญชีภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการในงบแสดงฐานะการเงิน

     เงินปันผลรับ

     เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 420 ล้านบาท และ 946 ล้านบาท ตาม 

     ล�าดับ เป็นเงินปันผลจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จ�ากัด

  18.  เงินลงทุนในการร่วมค้า

     18.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

        เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
     มูลค่าตามบัญชี
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 ร้อยละ ร้อยละ    

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พัฒนาอสังหา      
 จ�ากัด ริมทรัพย์ 49 -  441,000 - 347,020 - 

     เมือ่วันที ่18 มถินุายน 2556 บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญารว่มทนุกบับรษิทัในตา่งประเทศแหง่หนึง่เพือ่ด�าเนนิการจดัตัง้บรษิทัรว่ม 

     ทนุในการด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในนามบรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี จ�ากดั (“บรษิทัรว่มทนุ”) โดย 

     บริษัทฯจะถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุว่าผู้ถือหุ้นต้องให้ความสนับสนุนทางการเงิน 

     โดยการให้บริษัทร่วมทุนกู้ยืมเงินตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนา 

     ในประเทศไทยตามสญัญารว่มทนุขา้งตน้ โดยมทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 900 ลา้นบาท ผูถ้อืหุน้หลกัของบรษิทัรว่มทนุดงักลา่ว คอื  

     บรษิทัฯและบรษิทัในตา่งประเทศแหง่หนึง่ บรษิทัรว่มทนุไดเ้รยีกช�าระคา่หุน้ครัง้แรกรอ้ยละ 85 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัฯได ้

     จ่ายช�าระคา่หุน้ดงักลา่วตามสดัสว่นทีบ่รษิทัฯลงทนุเปน็จ�านวน 375 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2556 ตอ่มา เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 

     2556 บริษัทร่วมทุนได้เรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 15 ส่งผลให้บริษัทร่วมทุนเรียกช�าระค่าหุ้นครบร้อยละ 100 ของทุน 

     จดทะเบียน ซ่ึงบริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีบริษัทฯลงทุนเป็นจ�านวน 66 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นกับบริษัทร่วมทุนและบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 

     และบคุคลธรรมดารายหนึง่ซึง่ตา่งกเ็ปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัรว่มทนุดงักลา่ว ตามเงือ่นไขและวงเงนิกูท้ีก่�าหนดไวใ้นสญัญารว่มทนุ 

     ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกัน 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯจ�านวน  

     441 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมในเดือนตุลาคม 2556 จ�านวน 81 ล้านบาท ในปี 2557 จ�านวน 196 ล้านบาท และในปี  

     2558 จ�านวน 164 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทร่วมทุนได้เบิกรับเงินกู้งวดแรกซึ่งเป็นสัดส่วนการให้กู้ยืมโดย 

     บริษัทฯจ�านวน 81 ล้านบาท โดยบริษัทฯให้เงินกู้ยืมดังกล่าวแก่บริษัทร่วมทุนในวันที่ 22 ตุลาคม 2556

 (หน่วย: พันบาท)

     18.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ

        ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

  งบการเงินรวม
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด (93,980)

        ในปี 2556 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากการร่วมค้า

     18.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

        บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด
        

        จ�านวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯมีอยู่ในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด  

        คิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้

 ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2556
 สินทรัพย์หมุนเวียน  1,003

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  22 

   1,025 

 หนี้สินหมุนเวียน  590

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  82 

   672 

 สินทรัพย์สุทธิ  353 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2556
 รายได้  -

 ต้นทุนขาย  -

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (109) 

 ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้  (109)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1)

 รายได้ภาษีเงินได้  22 

 ขาดทุนส�าหรับปี  (88) 

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

        ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ�ากัด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน 

        แห่งหนึง่เป็นวงเงนิ 2,600 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และจ่ายคนืเงนิต้นจากการปลอดจ�านอง 

        ห้องชุดตามเงื่อนไขในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 48 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกัน 

        โดยการจดจ�านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษัทร่วมทุน และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน ณ  

        31 ธันวาคม 2556 ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ดังกล่าว

 (หน่วย: พันบาท)
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  19.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

     มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

  งบการเงินรวม 
  2556  2555 
 
 มูลค่าตามบัญชีต้นปี  108,843 -
 โอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  48,538 113,715
 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  (7,254) (4,872)  
 มูลค่าตามบัญชีปลายปี  150,127 108,843 

  งบการเงินรวม 
  อาคารส�านักงานให้เช่า 
  2556  2555 

 ราคาทุน  162,252 113,715
 หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม  (12,125) (4,872) 
 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ  150,127 108,843 

     การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

     มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

  งบการเงินรวม 
  2556  2555 

 อาคารส�านักงานให้เช่า  203,470 129,650 

     มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้ (Income  

     Approach) ส�าหรับอาคารส�านักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผล 

     ตอบแทน อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

     บริษัทย่อยได้น�าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

  20.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    งบการเงินรวม
  อาคาร    สินทรัพย์ 
 ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง  เครื่องตกแต่ง  ระหว่าง 
 ส่วนปรับปรุง และอาคาร  และเครื่องใช้  ติดตั้งและ 
 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส�านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  200,822 192,824 24,550 55,123 42,382 49,055 564,756

ซื้อเพิ่ม  4 1,444 1,240 7,726 - 43,516 53,930

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย  - (3,974) (4) (2,558) - - (6,536)

โอนจากต้นทุนพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์  - 9,091 - - - - 9,091

โอนเข้า (ออก)  - 71,506 296 20,581 - (92,383) -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย  - - 6 7 - - 13 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  200,826 270,891 26,088 80,879 42,382 188 621,254

ซื้อเพิ่ม  1,896 16,206 4,536 20,235 38,595 57,189 138,657

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย  - (72,746) (48) (7,528) (11,596) - (91,918)

โอนจากต้นทุนพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์  - 15,341 - - - - 15,341

โอนเข้า (ออก)  - 22,372 838 8,100 - (31,310) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  202,722 252,064 31,414 101,686 69,381 26,067 683,334 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  671 44,225 11,461 32,825 32,095 - 121,277

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  793 56,231 4,570 21,014 2,863 - 85,471

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย /        

 ตัดจ�าหน่าย  - (3,974) (4) (2,422) - - (6,400)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย  - - 6 7 - - 13 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  1,464 96,482 16,033 51,424 34,958 - 200,361

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  519 26,285 5,450 16,815 5,379 - 54,448

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย /        

 ตัดจ�าหน่าย  - (62,810) (48) (6,707) (11,563) - (81,128) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  1,983 59,957 21,435 61,532 28,774 - 173,681 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  199,362 174,409 10,055 29,455 7,424 188 420,893 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  200,739 192,107 9,979 40,154 40,607 26,067 509,653 

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับป ี  

2555 (จ�านวน 6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   85,471 

2556 (จ�านวน 6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   54,448 

 (หน่วย: พันบาท)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

    งบการเงินเฉพาะกิจการ
  อาคาร    สินทรัพย์ 
 ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง  เครื่องตกแต่ง  ระหว่าง 
 ส่วนปรับปรุง และอาคาร  และเครื่องใช้  ติดตั้งและ 
 ที่ดิน ชั่วคราว อุปกรณ์ ส�านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  53,122 52,845 1,494 35,888 39,818 48,975 232,142

ซื้อเพิ่ม  4 1,347 342 6,914 - 42,287 50,894

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย  - (3,974) (4) (2,551) - - (6,529)

โอนเข้า (ออก)  - 70,385 296 20,581 - (91,262) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  53,126 120,603 2,128 60,832 39,818 - 276,507

ซื้อเพิ่ม  1,896 11,009 353 16,810 35,809 29,577 95,454

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย  - (70,362) (48) (7,528) (11,596) - (89,534)

โอนจากต้นทุนพัฒนา       

   อสังหาริมทรัพย์  - 15,341 - - - - 15,341

โอนเข้า (ออก)  - 18,033 - 7,123 - (25,156) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  55,022 94,624 2,433 77,237 64,031 4,421 297,768 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  671 25,630 1,342 24,867 29,563 - 82,073

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  793 49,309 169 17,216 2,832 - 70,319

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย /        

 ตัดจ�าหน่าย  - (3,974) (4) (2,417) - - (6,395) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  1,464 70,965 1,507 39,666 32,395 - 145,997

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี  519 18,399 203 12,588 4,880 - 36,589

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย /        

 ตัดจ�าหน่าย  - (61,903) (48) (6,707) (11,563) - (80,221) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  1,983 27,461 1,662 45,547 25,712 - 102,365 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  51,662 49,638 621 21,166 7,423 - 130,510 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  53,039 67,163 771 31,690 38,319 4,421 195,403 

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ):

2555        70,319 

2556        36,589 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่า 

     สุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 59 ล้านบาท (2555: 6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 36 ล้านบาท 2555: 6 ล้านบาท)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน 

     อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 84 ล้านบาท (2555: 46 ล้านบาท)  

     (เฉพาะบริษัทฯ: 68 ล้านบาท 2555: 42 ล้านบาท)

 (หน่วย: พันบาท)
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวน 163 

     ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 

     การเงิน โดยในปีปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าวทั้งหมดจากสถาบันการเงินแล้ว

     บริษัทย่อยสองแห่งได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากสัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลง (เดือนกันยายน 2578 และ 

     เดือนธันวาคม 2579) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจ�านวน 21 ล้านบาท (2555: 22 ล้านบาท) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งนั้น

  21.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทุน         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  44,672 748,079 467 631 793,849 44,315 467 631 45,413

ซื้อเพิ่ม  409 - 467 1,314 2,190 247 467 1,314 2,028

โอนเข้า/ออก  1,795 - - (1,795) - 1,795 - (1,795) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  46,876 748,079 934 150 796,039 46,357 934 150 47,441

ซื้อเพิ่ม  7,759 - - 27,298 35,057 7,314 - 27,298 34,612

โอนเข้า/ออก  - - - - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  54,635 748,079 934 27,448 831,096 53,671 934 27,448 82,053 

การตัดจ�าหน่าย         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  18,042 250,783 - - 268,825 17,957 - - 17,957

ค่าตัดจ�าหน่าย  4,142 368,149 126 - 372,417 4,065 126 - 4,191 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  22,184 618,932 126 - 641,242 22,022 126 - 22,148

ค่าตัดจ�าหน่าย  4,578 125,793 155 - 130,526 4,430 155 - 4,585 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  26,762 744,725 281 - 771,768 26,452 281 - 26,733 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  24,692 129,147 808 150 154,797 24,335 808 150 25,293 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  27,873 3,354 653 27,448 59,328 27,219 653 27,448 55,320 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  สัญญาจะซื้อ       
 คอมพิวเตอร์ จะขายห้องชุด ค่าสิทธิ สินทรัพย์  คอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ สินทรัพย์ 
 ซอฟต์แวร์ ที่ท�ากับลูกค้า รอตัดบัญชี ระหว่างติดตั้ง รวม ซอฟต์แวร์ รอตัดบัญชี ระหว่างติดตั้ง รวม 

     สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ท�ากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ สินทรัพย์ดังกล่าวตัดจ�าหน่ายตาม 

     การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

  22.  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

     ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้ท�าสัญญาสินเช่ือตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมี 

     อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR - 1.5 ต่อปี และจ่ายคนืเงนิต้นจากการปลอดจ�านองห้องชดุตามเงือ่นไขในสญัญาให้แล้วเสรจ็ภายใน

     เดอืนมนีาคม 2557 โดยเงนิกูย้มืดงักล่าวค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในโครงการของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

     แห่งหนึ่ง และค�้าประกันโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31  

     ธันวาคม 2556 ไม่มียอดคงค้างจากวงเงินสินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงินข้างต้น

     ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินเป็นวงเงิน 30 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 

     ร้อยละ MOR ต่อปี เงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯที่จะเกิด 

     ขึ้นในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา 

 (หน่วย: พันบาท)



190 191

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2556

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 284 ล้านบาท และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ 

     ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 30 ล้านบาท 

 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่เบิกใช้จ�านวน 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ยกเลิก 

     วงเงินดังกล่าวแล้วในปีปัจจุบัน

  23.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 2,609 823

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  440,783 147,964 319,647 115,432

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 4,300 24,961

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  188,020 101,430 101,622 18,132

เงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  59,754 - 59,754 2,158

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  300,485 119,251 195,256 55,473 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  989,042 368,645 683,188 216,979 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  48,915 2,874 26,621 2,874

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย  (5,119) (126) (2,974) (126) 

รวม  43,796 2,748 23,647 2,748

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  (11,900) (1,433) (5,654) (1,433) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  31,896 1,315 17,993 1,315 

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

  24.  หุ้นกู้

     เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 บริษัทฯออกจ�าหน่ายหุ้นกู้อายุ 1 ปี เป็นจ�านวน 2,605 ล้านบาท (จ�านวน 2,605,000 หน่วย 

     หน่วยละ 1,000 บาท) แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

     โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบก�าหนดช�าระคืนในเดือนกรกฎาคม 2557 ในการ 

     ออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้  

     และบริษัทฯจะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวโดยน�าไปเพิ่มมูลค่าของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้

  25.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

     บรษิทัฯและบริษทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพือ่เช่าอปุกรณ์ซึง่ใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการโดยมกี�าหนดการ 

     ช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 - 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

     บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้: 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
   งบการเงินรวม  
  ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  14,165 34,750 48,915
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี             (2,265) (2,854) (5,119) 
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  11,900 31,896 43,796 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  6,786 19,835 26,621
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี         (1,132) (1,842) (2,974) 
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  5,654 17,993 23,647 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
   งบการเงินรวม  
  ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  1,526 1,348 2,874
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี  (93) (33) (126) 
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  1,433 1,315 2,748 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  1,526 1,348 2,874
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี  (93) (33) (126) 
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า  1,433 1,315 2,748 

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)
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  26.  เงินกู้ยืมระยะยาว

  วงเงิน อัตราดอกเบี้ย   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช�าระเงิน 2556  2555 2556  2555 

 1 315 MLR ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ - 392,201 - 392,201
  (2555: 775)   จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
        75 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุด และไม่ต�่ากว่าจ�านวน    
        ต่อตารางเมตรตามที่ระบุใน    
        สัญญาและเสร็จสิ้นภายในเดือน    
        พฤศจิกายน 2557    

 2 621 MLR - 0.25 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ - 736,751 - 736,751
  (2555: 1,362) และ MLR  จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
        75 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุดและไม่ต�่ากว่าจ�านวน    
        เงินต่อตารางเมตรตามที่ระบุ    
        ในสัญญาและเสร็จสิ้นภายใน    
        เดือนตุลาคม 2557    

 3 297 MLR ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ - 348,475 - 348,475
  (2555: 570)   จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
        70 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
      ห้องชุดและไม่ต�่ากว่า    
       จ�านวนเงินต่อตารางเมตร    
        ตามที่ระบุในสัญญาและ    
        เสร็จสิ้นภายในเดือน    
        สิงหาคม 2557    

 4 520 MLR ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ - 565,347 - 565,347
  (2555: 1,209)   จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
        75 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุดและไม่ต�่ากว่า    
        จ�านวนเงินต่อตารางเมตร    
        ตามที่ระบุในสัญญาและ    
        เสร็จสิ้นภายในเดือน    
        ธันวาคม 2557    

 (หน่วย: พันบาท)

 5 1,840 MLR - 1 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 714,505 - 714,505 -
   (เดือน 1 - 12),  จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
   MLR - 0.5   จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ     
   (เดือน 13 - 37)    70 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุดและไม่ต�่ากว่าจ�านวนเงินต่อ    
        ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญา    
        และเสร็จสิ้นภายในเดือน    
        กุมภาพันธ์ 2559    
 
 6 825 MLR - 1 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 160,000 - 160,000 -
        จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
       70 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุดและไม่ต�่ากว่าจ�านวนเงินต่อ    
        ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญาและ    
        เสร็จสิ้นภายใน 48 เดือนนับตั้งแต่    
        วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก    

 7 760 MLR - 1.25 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 330,910 - 330,910 -
        จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
        70 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุดและไม่ต�่ากว่าจ�านวนเงินต่อ    
        ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญา    
        และเสร็จสิ้นภายใน 36 เดือนนับตั้งแต่    
        วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้    

 8 1,468 MLR - 1 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 334,000 - 334,000 -
   (เดือน 1 - 24)  จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
   MLR - 0.75  จ�านองห้องชุดในอัตราร้อยละ    
   (ตั้งแต่เดือนที่ 25)  70 ของราคาตามสัญญาซื้อขาย    
        ห้องชุดและไม่ต�่ากว่าจ�านวนเงินต่อ    
       ตารางเมตรตามที่ระบุในสัญญา    
       และเสร็จสิ้นภายใน 36 เดือนนับตั้งแต่    
        วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้    

 9 265 MLR + 1.5 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 13,681 43,798 - -
  (2555: 295)    จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองที่ดินโครงการในอัตรา    
        ร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญา    
        และเสร็จสิ้นภายในเดือน    
       ธันวาคม 2561    

  วงเงิน อัตราดอกเบี้ย   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช�าระเงิน 2556  2555 2556  2555 

 (หน่วย: พันบาท)
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  วงเงิน อัตราดอกเบี้ย   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้  (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) เงื่อนไขการช�าระเงิน 2556  2555 2556  2555 

     เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย  

     การค�้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน

     ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

     ของบริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอ่ืน การลดทุน และการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินที่มิใช่การค้าปกติของ 

     กิจการ เป็นต้น

     

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 5,965  

     ล้านบาท (2555: 4,263 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4,166 ล้านบาท 2555: 1,873 ล้านบาท)

 (หน่วย: พันบาท)
     การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  2,149,243 2,014,033

บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม  3,462,616 3,225,346

 ยอดเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย  - -

 ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  35,112 35,112

หัก: จ่ายคืนเงินกู้  (4,056,673) (3,728,704)

 เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (25,426) (25,426) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  1,564,872 1,520,361 

 (หน่วย: พันบาท)

  27.  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 

     จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี  22,167 18,507 20,115 17,155

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน   4,611 3,950 3,472 3,304

ต้นทุนดอกเบี้ย  910 723 828 669

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี  - (1,013) - (1,013)

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัย  (1,560) - (2,345) - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี  26,128 22,167 22,070 20,115 

     งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2556   2555   2556   2555  

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน   4,611 3,950  3,472  3,304

ต้นทุนดอกเบี้ย  910 723  828  669 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน  5,521 4,673  4,300  3,973 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ

 ก�าไรหรือขาดทุน:    

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  5,521 4,673  4,300  3,973 

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

     ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีร่บัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่  

     ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มจี�านวนประมาณ 1.6 ล้านบาท (2555: ไม่ม)ี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 2.3 ล้านบาท, 2555: ไม่ม)ี 

 10 1,034 MLR + 1 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ - 19,632 - -
  (2555: 1,135)   จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองที่ดินโครงการในจ�านวน    
        เงินต่อตารางวาตามที่ระบุใน    
        สัญญาและเสร็จสิ้นในเดือน    
        ธันวาคม 2561    

 11 178 MLR + 1.5 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 6,178 65,410 - -
        จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองที่ดินโครงการในจ�านวน    
        เงินต่อตารางวาตามที่ระบุใน    
        สัญญาและเสร็จสิ้นในเดือน    
        ธันวาคม 2561   

 12 449 MLR + 1 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและ 4,673 6,370 - -
  (2555: 699)   จ่ายคืนเงินต้นจากการปลอด    
        จ�านองที่ดินโครงการในจ�านวน    
        เงินต่อตารางวาตามที่ระบุใน    
        สัญญาและเสร็จสิ้นในเดือน    
        ธันวาคม 2561    
 
13  135 MLR + 1.5 ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายคืน 19,979 - - -
       เงินต้นจากการปลอดจ�านองที่ดิน    
        ของโครงการในจ�านวนเงินไม่ต�่ากว่า    
        จ�านวนต่อตารางวาตามที่ระบุในสัญญา    
        ภายในเดือนมีนาคม 2560    

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว    1,583,926 2,177,984 1,539,415 2,042,774
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย   (19,054) (28,741) (19,054) (28,741)
รวม     1,564,872 2,149,243 1,520,361 2,014,033
หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (44,511) (42,755) - -
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,520,361 2,106,488 1,520,361 2,014,033
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   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2556  2555  2556  2555 

  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด  4.2%  4.1%  4.2%  4.1%

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน)  6% - 7.5%  0 - 9%  6% - 7.5%  0 - 9%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 

   (ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน)  0 - 30%  6% - 20%  0 - 30%  6% - 20%

  ภาระผูกพันตามโครงการ  จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
  ผลประโยชน์  จากผลของประสบการณ์ 

    งบการเงิน    งบการเงิน
  งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

ปี 2556  26,128 22,070 4,743 3,026

ปี 2555  22,167 20,115 - -

ปี 2554  18,507 17,155 - -

ปี 2553  14,119 13,419 - -

ปี 2552  10,035 9,670 - -

 (หน่วย: พันบาท)

     สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

     จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

  28.  ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติการออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 200 ล้าน 

     เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าจ�านวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเป็นตราสารชนิดระบุชื่อ 

     หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร  

     มีก�าหนดวันไถ่ถอนตราสารหรือไม่ก�าหนดวันไถ่ถอนตราสาร เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป 

     และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราว และ/หรอื  

     เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ก็ได้ บริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนด อาจก�าหนดให้ 

     มหีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดในกรณพีเิศษใดๆ หรอืไม่กไ็ด้ โดยอตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและ 

     เสนอขายตราสาร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจก�าหนดรายละเอียดต่างๆ ของตราสาร แต่งต้ังที่ปรึกษา 

     ทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท�า 

     ลงนามแก้ไขสญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ โดยบรษิทัฯคาดว่าตราสารทีจ่ะออกจะเป็นตราสารทีไ่ม่มหีลกัประกนัและมลีกัษณะ 

     เทยีบเท่าทนุ โดยเป็นตราสารทีไ่ม่ก�าหนดวนัไถ่ถอนหรอืผูอ้อกตราสารเป็นผูม้สีทิธใินการก�าหนดวนัไถ่ถอนแต่เพยีงผูเ้ดยีว ณ วนั 

     ที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯยังไม่ได้ออกตราสารดังกล่าว

  29. ทุนเรือนหุ้น
 

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ�านวน 33.33 ล้าน 

     บาทจากทนุจดทะเบยีนเดมิ 366.63 ล้านบาทเป็น 333.3 ล้านบาท บรษิทัฯได้จดทะเบยีนการลดทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณชิย์ 

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555

     เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนท่ัวไป (IPO) จ�านวน 1,333 ล้านหุ้น 

     ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 5,598.6 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ 

     ขายหุ้น) จ�านวน 5,210.3 ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วเป็น 333.3 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์ 

     แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

  30.  หุ้นสามัญซื้อคืน

     โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยม ี

     รายละเอียดดังนี้

     ก) วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 500 ล้านบาท

     ข) จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 333,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ 

       หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

     ค)  บรษิทัฯซือ้หุน้ดงักล่าวในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอซือ้จากผูถ้อืหุน้เป็นการทัว่ไป ราคาหุน้ทีซ่ือ้คนืแต่ละครัง้ 

       ต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันท�าการก่อนวันท�าการซื้อแต่ละครั้ง

     ง)  ระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2557

     จ) ระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนคือภายหลัง 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯจะจ�าหน่ายหุ้น 

       ทุนท่ีซ้ือคนืในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป บรษิทัฯมีนโยบายในการจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คืน 

       การตัดหุ้นที่ซื้อคืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน  

       การจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืและการตดัหุน้ทีซ่ือ้คนื พ.ศ. 2544 บรษิทัฯก�าหนดราคาจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืต้องไม่ต�า่กว่า 85% ของ 

       ราคาปิดเฉลี่ย 5 วันท�าการก่อนวันท�าการขายแต่ละครั้ง

     ฉ) หุ้นที่บริษัทฯซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

     ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯยังไม่มีการซื้อคืนหุ้นสามัญ และไม่มีหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  31.  ส�ารองตามกฎหมาย

     ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 

     ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้ 

     จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
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  32.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 

     รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

ต้นทุนค่าที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี  7,336,632 1,649,908 6,243,304 1,103,865

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  (1,463,488) (1,448,049) (2,513,488) (1,100,074)

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  669,341 341,171 440,162 258,382

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  185,844 444,280 41,174 74,510

ค่าโฆษณา  185,291 132,350 166,227 85,065

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา  89,205 31,723 78,375 24,037

ค่าธรรมเนียมการโอน  61,542 36,960 42,071 165

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  290,303 165,631 185,318 191

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี  147,867 181,989 59,415 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด

 ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ

 ผลแตกต่างชั่วคราว  84,683 (88,434) 71,426 (127,296)

ตัดจ�าหน่ายหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ  (19,613) (140,350) - -

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  - (4,133) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  212,937 (50,928) 130,841 (127,296) 

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

  33.  ภาษีเงินได ้

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

     จ�านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

     และ 2555 สรุปได้ดังนี้

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัย  312 - 469 - 

 (หน่วย: พันบาท)

     รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่

     31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  1,024,474 (249,946) 305,020 141,674 

    

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)  20 23 20 23

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้      

 นิติบุคคลคูณอัตราภาษี  204,895 (57,488) 61,004 32,585

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ของปีก่อน  (2,388) 2,747 (2,388) 2,747

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก

 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  - 19,715 - 19,094

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:    

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม  7,571 (24,725) 6,393 (29,752)

 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ    

  ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  (4,165) (9) (88,162) (217,520)

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้    

 รับประโยชน์  30,199 6,805 - -

ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได้    

 รับประโยชน์  (1,020) 38 153,994 65,550

อื่น ๆ  (22,155) 1,989 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  212,937 (50,928) 130,841 (127,296) 

 (หน่วย: พันบาท)
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     ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
 2556 2555 2555 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี      

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,207 1,427 1,470 1,407 1,427 1,470

 ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,965 1,319 2,956 4,611 1,319 2,956

 ส�ารองผลขาดทุนจากการบริหาร      

  โครงการ - 1,336 1,483 1,152 1,336 1,483

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 57,188 52,946 53,996 55,299 37,887 -

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและ      

  อุปกรณ์ (4,527) (3,854) (2,999) (4,527) (3,854) (2,999)

 ค่าเช่าค้างจ่าย 672 - - - - -

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,226 4,023 3,431 4,414 4,023 3,431

 ส�ารองการค�้าประกันอาคารชุด 602 1,018 943 - - -

 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 92,113 614 - 92,113 614

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 65,333 150,328 61,894 62,356 134,251 6,955

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี      

 ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จาก

  การซื้อกิจการ 8,356 29,001 181,089 - - -

 (หน่วย: พันบาท)

     ภาระหน้ีสินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการค�านวณจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มี 

     ตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯตัดจ�าหน่ายภาระหนี้สินดังกล่าวตามการตัดจ�าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของ 

     สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหน่วยของอาคารชุดที่ได้จ�าหน่ายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

     ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555  

     และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้ 

     นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

     อัตราภาษีดังกล่าวในการค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 70  

     ล้านบาท (2555: 53 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท 

     ย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะน�าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

  34.  ก�าไรต่อหุ้น

     ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน) 

     ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี

  35.  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

     ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รบั 

     และสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงาน 

     เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร  

     บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมส่ีวนงานทีร่ายงานดงันี้ 

     -  ส่วนงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เป็นส่วนงานทีพ่ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทกุประเภท

     -  ส่วนงานบรหิารโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เป็นส่วนงานทีใ่ห้บรกิารรบัจ้างบรหิารโครงการแก่ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

     -  ส่วนงานอืน่ ได้แก่ การให้บรกิารเกีย่วกบัสนามแข่งรถ การเป็นนายหน้าซือ้ขายและจดัหาผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ การจ�าหน่าย 

       อาหารและเครือ่งดืม่ การให้บรกิารสมาชกิสปอร์ตคลบัการรบัเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

     บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มกีารรวมส่วนงานด�าเนนิงานเป็นส่วนงานทีร่ายงานข้างต้น

     ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

     การจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏบัิติงาน บรษิทัฯประเมินผลการปฏบัิติงานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอื 

     ขาดทุนจากการด�าเนนิงานและสินทรยัพ์รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับท่ีใช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและ 

     สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบรหิารงานด้านการจดัหาเงนิซึง่ท�าให้เกดิค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ 

     รายได้ทางการเงนิและภาษเีงนิได้ของทัง้กลุม่ ดงันัน้ รายได้และค่าใช้จ่ายดงักล่าวจงึไม่มกีารปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนนิงาน

     การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชีส�าหรบัรายการธุรกจิกบับุคคล 

     ภายนอก
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

       รายการ
    ส่วนงานบริหาร   ปรับปรุงและ
   ส่วนงานพัฒนา โครงการพัฒนา  รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
   อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  ส่วนงานอื่น  ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากลูกค้าภายนอก  8,808 103 262 9,173 - 9,173

รายได้ระหว่างส่วนงาน  - 165 648 813 (813) - 

รายได้ทั้งสิ้น  8,808 268 910 9,986 (813) 9,173 

ก�าไรของส่วนงาน  1,163 49 389 1,601 332 1,933

ดอกเบี้ยรับ       25

รายได้อื่น       29

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (112)

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (126)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (631)

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและ

 กิจการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย       (94)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (213)

      

ก�าไรส�าหรับป ี       811

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

       รายการ
    ส่วนงานบริหาร   ปรับปรุงและ
   ส่วนงานพัฒนา โครงการพัฒนา  รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
   อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  ส่วนงานอื่น  ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน  16,873 741 2,164 19,778 (7,296) 12,482

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการ

 ร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย   347 - - 347 - 347

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่      

 ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   63 - 175 238 - 238

 (หน่วย: ล้านบาท)

 (หน่วย: ล้านบาท)

     ข้อมลูรายได้ ก�าไร และสนิทรัพย์รวมของส่วนงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

     มดีงัต่อไปนี้  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

       รายการ
    ส่วนงานบริหาร   ปรับปรุงและ
   ส่วนงานพัฒนา โครงการพัฒนา  รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
   อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  ส่วนงานอื่น  ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากลูกค้าภายนอก  4,960 20 122 5,102 - 5,102

รายได้ระหว่างส่วนงาน  - 112 332 444 (444) - 

รายได้ทั้งสิ้น  4,960 132 454 5,546 (444) 5,102 

ก�าไรของส่วนงาน  297 61 376 734 (275) 459

ดอกเบี้ยรับ       7

รายได้อื่น       28

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (307)

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (24)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (421)

ส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทร่วมที่บันทึก    

 ตามวิธีส่วนได้เสีย       8

รายได้ภาษีเงินได้       51

      

ขาดทุนส�าหรับป ี       (199)

 (หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

       รายการ
    ส่วนงานบริหาร   ปรับปรุงและ
   ส่วนงานพัฒนา โครงการพัฒนา  รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
   อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  ส่วนงานอื่น  ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน  12,604 552 2,632 15,788 (6,294) 9,494

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่     

 ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์

 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   161 - 18 179 - 179

 (หน่วย: ล้านบาท)

     ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
     

     บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 

     จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

     ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

     ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ 

     ของกิจการ
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  36.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

     ในปี 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง 

     เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน  

     กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ 

     พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในระหวา่งป ี2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ย 

     เงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 5.5 ล้านบาท (2555: 0.5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.8 ล้านบาท 2555: 0.5 ล้านบาท)

  37.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

     37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างและติดตั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ และติดตั้ง 

        สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงานจ�านวนรวม 5,278 ล้านบาท (2555: 2,385 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,995 ล้านบาท  

        2555: 2,212 ล้านบาท)

  

     37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้แก่ 

        บุคคลภายนอกเป็นจ�านวนเงิน 528 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคมและเมษายน 2557 (2555: 725 ล้านบาท ภายใน 

        เดือนมกราคม 2556) (เฉพาะบริษัทฯ: 124 ล้านบาท 2555: 725 ล้านบาท)

     37.3 ภาระผูกพันจากเงินลงทุน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 โดยบริษัทฯมีภาระ 

        ผูกพันในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็นจ�านวนเงิน 360 ล้านบาท

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 21 ล้านหุ้นของบริษัท อนันดา  

        ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 104 ล้านบาท ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่กล่าว 

        ในหมายเหตุ 17 ทั้งนี้ บริษัทฯได้ช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 3 มกราคม 2556

     37.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

        บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และอุปกรณ์ อายุของ 

        สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

        บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

จ่ายช�าระภายใน    

   ภายใน 1 ปี  65 26 41 20

   1 ถึง 5 ปี  36 38 17 18

   มากกว่า 5 ปี  71 75 - -

 (หน่วย: ล้านบาท)

     37.5 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ด�าเนินการอยู่

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการส่งมอบหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและที่ดินพร้อม 

        สิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการต่างๆ เป็นจ�านวน 11,763 ล้านบาท (2555: 7,745 ล้านบาท) (เฉพาะ 

        บริษัทฯ: 11,706 ล้านบาท 2555: 6,623 ล้านบาท)

     37.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการบริหารและค่าสิทธิ

        บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าท�าสัญญาความช่วยเหลือด้านการบริหารกับบุคคลหนึ่ง โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษัท 

        ย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บุคคลดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา 

     37.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อคืนที่ดินระหว่างพัฒนาโครงการ

        ในปี 2550 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขายท่ีดินระหว่างพัฒนาโครงการพร้อมกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ 

        บุคคลภายนอกเป็นจ�านวนเงินรวม 30 ล้านบาท โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวมีข้อตกลงกับบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อย 

        สามารถซือ้ทีด่นิดงักล่าวคนืได้ในอนาคตในราคารวมไม่ต�า่กว่า 33 ล้านบาท ปัจจบุนัทีด่นิดงักล่าวยังคงอยู่ในความควบคุม 

        ดูแลของบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรับรู้รายได้และต้นทุนขายที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวในงบการเงิน

        บริษัทย่อยยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืน โดยที่ดินดังกล่าวได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการต้นทุนการพัฒนาโครงการ 

        อสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

     37.8 การค�้าประกัน

        (1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินดังต่อไปนี้

           -  บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค�้าประกันหนี้สินทุกชนิดของบริษัทย่อยเป็นจ�านวน 2,724 ล้านบาท (2555:  

             2,724 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน

           -  บรษิทัย่อยแห่งหนึง่มีภาระผกูพนัเกีย่วกบัการค�า้ประกนัหนีสิ้นของบรษิทัฯเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 4,916 ล้านบาท 

             (2555: 3,916 ล้านบาท) กับสถาบันการเงิน
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           -  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเก่ียวกับการค�้าประกันหนี้สินของบริษัทย่อยของบริษัทแห่งนั้นเป็นจ�านวน 

             ไม่น้อยกว่า 1,046 ล้านบาท (2555: 1,046 ล้านบาท) และบริษัทย่อยของบริษัทแห่งนั้นมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ 

             การค�้าประกันหนี้สินของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,678 ล้านบาท (2555: 1,678 ล้านบาท)  

             กับสถาบันการเงิน 

           -  บริษัทย่อยสองแห่งออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวนรวม 250 ล้านบาท (2555: 750 ล้านบาท) ซึ่งอาวัลโดยสถาบัน 

             การเงินแห่งหนึ่ง ให้กับเจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อค�้าประกันการจ่ายค่าซื้อเงินลงทุน

 

        (2)  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่ 

           เป็นจ�านวน 661.1 ล้านบาท (2555: 164.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.4 ล้านบาท 2555: 0.2 ล้านบาท) ซึ่ง 

           เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันดังต่อไปนี้

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

หนังสือค�้าประกันการปฏิบัติงาน    

 ตามสัญญา  0.4 0.2 0.4 0.2

หนังสือค�้าประกันการจัดสรรที่ดิน    

 ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการ    

 สาธารณะ  156.0 164.5 - -

หนังสือค�้าประกันการช�าระเงินค่าสินค้า  500.7 - - -

หนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า  4.0 - 4.0 - 

รวม  661.1 164.7 4.4 0.2 

 (หน่วย: ล้านบาท)

     37.9 คดีฟ้องร้อง

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยคู่กรณีได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวน 

        รวม 169 ล้านบาท (2555: 1,290 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 44 ล้านบาท 2555: 1,119 ล้านบาท) คดีส่วนหนึ่งมี 

        รายละเอียดดังนี้

      

        -  บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งและเจ้าของบ้านในโครงการฟ้องร้องในเดือน 

          ธันวาคม 2555 เรียกร้องค่าเสียหายจ�านวนรวม 1,074 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวร่วม 

          กันกระท�าละเมิดและผิดสัญญาต่อผู้ซื้อบ้านและที่ดินบางรายในโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 

          ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีของโจทก์ส่วนใหญ่เพราะทิ้งฟ้องไม่ช�าระค่าธรรมเนียมศาล เหลือโจทก์หนึ่งรายและ 

          ทุนทรัพย์คงเหลือ 11 ล้านบาท คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

        -  ในปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดในโครงการเรียกร้องค่าเสียหายเป็น 

          จ�านวนรวม 146 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  

          2556 โจทก์ได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องโดยลดค่าความเสียหายลงเหลือ 101 ล้านบาท และศาลชั้นต้นได้ 

          พิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อ 

          วันที่ 25 ตุลาคม 2556

        เนื่องจากผลของคดีฟ้องร้องต่างๆ ยังไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการ 

        ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในขณะนี ้ดงันัน้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไม่ได้บนัทกึส�ารองส�าหรบัผลเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

        จากคดีต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบัญชี

  38.  เครื่องมือทางการเงิน
     

     38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

        เครือ่งมือทางการเงนิท่ีส�าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตามท่ีนยิามอยูใ่นมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการ 

        และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ 

        ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/เงื่อนไขการเบิก เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

        เจ้าหนี้ค่าซ้ือหุ้น เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว  

        บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

        ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

        บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น และเงินให้กูยื้ม ฝ่ายบรหิาร 

        ควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

        จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัท 

        ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงิน 

        สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และ 

        เงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

        ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
    

        บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญา 

        เช่าทางการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ 

        ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

        สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิ 

        ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอื วนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนด 

        อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้           
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  งบการเงินรวม 
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย   
  ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ล้านบาท)  (ร้อยละต่อปี)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย   
  ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ล้านบาท)  (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 2,098 211 2,309  หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  - - - - 351 351  -
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/       
 เงื่อนไขการเบิก  - - - 9 - 9  0.5
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ       
 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - 82 - - - 82  6
    - 82 - 2,107 562 2,751 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  - - - - 989 989  -
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น  - - - - 250 250  -
หุ้นกู้  2,598 - - - - 2,598  5.2
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  - - - - 180 180  -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  12 32 - - - 44  2.1 - 7.9
เงินกู้ยืมระยะยาว  - - - 1,565 - 1,565  หมายเหตุ 26
    2,610 32 - 1,565 1,419 5,626 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 1,806 159 1,965  หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  - - - - 324 324  -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ย
 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 852 - 852  หมายเหตุ 7
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/       
 เงื่อนไขการเบิก  - - - 7 - 7  0.5
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - 90 - - - 90  6 - 7
    - 90 - 2,665 483 3,238 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  - - - - 683 683  -
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น  - - - - 250 250  -
หุ้นกู้  2,598 - - - - 2,598  5.2
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่าย       
   แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 1,195 - 1,195  หมายเหตุ 7
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  - - - - 100 100  -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  6 18 - - - 24  2.1 - 7.9
เงินกู้ยืมระยะยาว  - - - 1,520 - 1,520  หมายเหตุ 26
    2,604 18 - 2,715 1,033 6,370 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  งบการเงินรวม 
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย   
  ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ล้านบาท)  (ร้อยละต่อปี)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย   
  ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
  (ล้านบาท)  (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  810 - - 1,241 8 2,059  หมายเหตุ 8
เงินลงทุนชั่วคราว  100 - - - - 100  2.9
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  - - - - 21 21  -
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/       
 เงื่อนไขการเบิก  - - - 87 - 87  0.75
    910 - - 1,328 22 2,267 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  - - - - 341 341  -
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น  - - - - 750 750  -
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  - - - - 115 115  -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1 1 - - - 2  2.1 - 7.9
เงินกู้ยืมระยะยาว  - - - 2,149 - 2,149  หมายเหตุ 26
    1 1 - 2,149 1,206 3,357 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  810 - - 888 - 1,698  หมายเหตุ 8
เงินลงทุนชั่วคราว  100 - - - - 100  2.9
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  - - - - 327 327  -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  31 - - - - 31  2.5
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน/       
 เงื่อนไขการเบิก  - - - 1 - 1  0.75
เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่และดอกเบี้ย
 ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 104 - - 104  1.5
    941 - 104 889 327 2,261 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  - - - - 210 210  -
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้น  - - - - 750 750  -
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  - - - - 18 18  -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1 1 - - - 2  2.1 - 7.9
เงินกู้ยืมระยะยาว  - - - 2,014 - 2,014  หมายเหตุ 26
    1 1 - 2,014 978 2,994 
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        ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

        บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  

        บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

  งบการเงินรวม 

   หนี้สินทางการเงิน          อัตราแลกเปลี่ยน                                 
 สกุลเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
   (พัน)  (พัน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 373 - 32.95 -
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11 - 29.45 -

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   หนี้สินทางการเงิน          อัตราแลกเปลี่ยน                                 
 สกุลเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
   (พัน)  (พัน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 373 - 32.95 -

     38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

        เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย 

        ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า 

        ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

        มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง 

        ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ 

        เกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคา 

        ตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

  39.  การบริหารจัดการทุน 

     วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนิน 

     ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน 

     ต่อทุนเท่ากับ 1.1:1 (2555: 0.9:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.3:1 (2555: 0.7:1)

  40.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

     40.1 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯเมือ่วนัที ่18 มกราคม 2557 มมีตอินมุตัใิหบ้รษิทัฯลงทนุเพิม่ในบรษิทั อนนัดา เอม็ 

        เอฟ เอเชีย จ�ากัด (“กิจการร่วมค้า”) โดยซื้อหุ้นเพิ่มจากบุคคลธรรมดารายหนึ่งจ�านวนร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน 

        ของกิจการร่วมค้าจ�านวน 179,999 หุ้น ราคาหุ้นละ 103.03 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 18.5 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯมี 

        สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของกิจการร่วมค้า และ 

        ซื้อสิทธิและภาระผูกพันจากการให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้นฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

        รวมเป็นจ�านวนเงิน 3.4 ล้านบาท บริษัทฯได้ช�าระเงินค่าหุ้นและค่าซ้ือสิทธิและภาระผูกพันจากการให้กู้ยืมดังกล่าว 

        ทั้งจ�านวนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 

        ภายหลงัการลงทนุเพิม่ในกจิการรว่มคา้ขา้งตน้ บรษิทัฯพจิารณาวา่บรษิทัฯไมม่อี�านาจในการควบคุมกจิการรว่มค้าดงักลา่ว  

        บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าต่อไป

     40.2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บริษัทย่อยลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกเป็นจ�านวนเงิน 1,123 ล้าน 

        บาท และในวันดังกล่าวบริษัทย่อยได้ช�าระเงินมัดจ�าและรับโอนที่ดินบางส่วนเป็นจ�านวนเงิน 430 ล้านบาท คงเหลือภาระ 

        ผูกพันในการจ่ายค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 693 ล้านบาทภายในเดือนมีนาคม 2557 

     40.3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

        (1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยเปน็ประเภทมีหรอืไม่มีหลกัประกนั สกลุเงินบาท 

          หรือต่างประเทศ อายุไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน 

          แตล่ะคราว การเสนอขายจะเปน็การเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราวและ/หรอืเป็นโครงการและ/หรอืในลกัษณะ 

          หมุนเวยีน (revolving) ให้แกป่ระชาชนท่ัวไปและ/หรอืให้แกผู่ล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรอืผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

          ในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารในการก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย อายุการ 

          ไถ่ถอน แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

          ของผู้ออกหลักทรัพย์และเข้าท�าลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ

         

          หุ้นกู้ข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

 

        (2) ให้เสนอการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2556 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ส�าหรับเงินปันผล 

          ครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 10 เมษายน 2557 และมีก�าหนดจ่ายวันที่  

          6 พฤษภาคม 2557
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  41.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
 

     บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ 

    งบแสดงฐานะการเงินรวม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

 ตามที่จัดประเภทใหม่   ตามที่เคยรายงานไว้  ตามที่จัดประเภทใหม่  ตามยอดยกมาเดิม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 368,645 348,741 456,720 456,720
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 798,242 792,509 672,680 666,780
เงินมัดจ�ารับ - 6,553 - 6,522
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 106,072 125,156 52,566 51,944

    งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

 ตามที่จัดประเภทใหม่  ตามที่เคยรายงานไว้  ตามที่จัดประเภทใหม่  ตามยอดยกมาเดิม

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 578,157 572,237 5,900 -
เงินมัดจ�ารับ - 5,920 - 5,900

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก�าไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ 

  42.  การอนุมัติงบการเงิน

     งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
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