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ส่วนที ่1 
ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

1. ช่ือและสถานทีต่ัง้บริษัทจดทะเบยีน 

ช่ือ   บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

สถานทีต่ัง้  

 ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5)  
  ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
  โทรศพัท ์: (662) 317-1155 โทรสาร : (662) 317-1100 

       ที่ตัง้ส  านกังานสาขา : เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ชัน้ที่ 11 ถนนพระราม 4 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

             โทรศพัท ์: (662) 056-2222 โทรสาร : (662) 056-2332 
เว็บไซต ์        เว็บไซต ์             www.ananda.co.th  

2. วัน เดอืน ปี และครั้งทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทีม่ีมตใิหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน  

ประเภทของหุน้ : หุน้สามญัเพิ่มทนุ (หรอื “หุน้สามัญเพิม่ทุน”) 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระ
แลว้ของบรษิัทฯ 

: 

: 

ภายหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุน และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
499,950,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 4,999,500,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยจะมีทุนช าระแล้วจ านวน 
499,950,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 4,999,500,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (หากมีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุเต็มจ านวน และมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนเต็ม
จ านวน) 

ทนุที่จะช าระเพิ่มส าหรบัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
รวมทัง้หุน้รองรบัการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

: ไม่เกิน 1,666,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม
ทั้งสิน้ 166,650,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ 
ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอตัราส่วนการจดัสรร
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อัตราการจัดสรร และราคา
เสนอขาย 

หุน้ 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขาย
หุน้ละ 1.55 บาท 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุน่ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ANAN-W1”) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้
และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญเพิ่มทุน
ใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
(ราคาเสนอขายตอ่หน่วยเท่ากบั 0 บาท) 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่ เ กิน 
833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่
จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
(ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจง้
ใหท้ราบตอ่ไป (หากมี))1  ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 4 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 
1 หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.55 บาท โดยเศษของ
หุน้ใหปั้ดทิง้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัรา
ที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้
เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิ
ครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก
แลว้ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคา
เดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ  ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
1 บรษัิทฯ จงึขอสงวนสิทธิไม่จดัสง่เอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่มีลกัษณะขา้งตน้  



  

 

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระ
ค่าจองซือ้หุน้ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกวา่สิทธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ที่
เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแตล่ะรายโดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ  จะได้
เป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่
จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้
นั้นทิง้ ทั้งนี ้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้
แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) 
(1) ใหท้ าการจัดสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น  โดยน า
สัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นที่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวน
หุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่
ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้ าเนินการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี  ้
จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิ ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้รายใดถือหุน้ของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ   



  

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของ
บริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งมีหนา้ที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีถ่ินที่
อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควร ซึง่บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป (หากมี)) หรอืไม่เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตดัหุน้สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอ
ขายทิง้ 

โปรดดรูายละเอียดวิธีการจดัสรรเพิ่มเติมในขอ้ 10 

การด าเนินการในกรณีที่มี
เศษของหุน้ 

: ในกรณีที่มีเศษหุน้ใหปั้ดทิง้ และใหน้ าเศษหุน้ดังกล่าวไปรวมกับหุน้ที่
เหลือจากการจองซือ้ที่ผูถื้อหุน้บางรายสละสิทธิหรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้
หุน้ภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หรือดว้ยเหตุผล
อื่นใด เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่
ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

4. วันก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  9/2564 เม่ือวันที่  27 กันยายน 2564 ก าหนดให้ผู้ที่ มีรายช่ือในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นผูมี้สิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัทฯ  

5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุน้สามัญเพิม่ทุน 

ระยะเวลาจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วนัท าการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
16.00 น. 

สถานที่รบัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

บรษิัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“หลักทรัพยก์สิกรไทย”) เป็นตวัแทนในการรบั
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) ผูถื้อหุน้เดิมที่



  

 

มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามที่อยู่ดา้นลา่ง 

ช่ือ  บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่   เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 1, 3,11 และ 19 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 02-796-0089 หรอื 02-796-0123  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามัญของบริษัทฯ ฝากไว ้เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ด าเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืน
เรื่องใหแ้ก่ตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้

นอกจากการจองซือ้หุน้ที่ส  านกังานใหญ่ของตัวแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้เดิมที่มี
สิ ท ธิ แ ต่ ล ะ ร า ย ส า ม า ร ถ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์  K-My Invest บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ตามที่ระบุในวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุในเอกสารฉบบันี ้

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ งดรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนผ่านสาขาของธนาคารพาณิชยท์ั่วประเทศ และจะไม่รับเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณียห์รือโทรสาร ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของตัวแทนการรับจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

6. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

6.1 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนสามารถช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคารกสิกรไทย”) แต่ละสาขา) ของวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
(รวม 5 วนัท าการ) และตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้เดียวเต็มจ านวนทัง้ในส่วนที่
จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ โดยวิธีการดงันี ้

1. การช าระโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 โดยกรอก
ขอ้มลูใหค้รบถว้นพรอ้มระบุรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
เลขที่หนงัสือเดินทาง หรอื เลขทะเบียนนิติบคุคล ของผูถื้อหุน้ และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ

https://www.kasikornbank.com/kmyinvest


  

 

บรษิัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) และตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุผ่านเคานเ์ตอรข์อง
ธนาคารกสิกรไทย (ไดท้กุสาขา) เท่านัน้ 

กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่  22 หรือ 23 หรือ 24 หรือ 25 
พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น และจะตอ้งช าระค่าจองซือ้หุน้ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย 
ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยสั่งจ่ายในช่ือ “บริษัท
หลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ส  าหรบัผูถื้อหุน้เดิม” และตอ้งสามารถ
เรยีกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป  

หากผู้ถือหุ้นช าระเงินค่าจองซื ้อหุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่  25 
พฤศจิกายน 2564 จะตอ้งช าระเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านัน้ 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ท  ารายการ
จองซือ้ผ่านระบบ K-My Invest บนเว็บไซต ์https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ผู้
ถือหุ้นจะตอ้งช าระเงินผ่านบริการ K PLUS ทันทีหลังจากการจองซื ้อหุ้นผ่านระบบ K-My 
Invest โดยรายการจองซือ้จะส าเร็จเม่ือผูถื้อหุน้เม่ือผูถื้อหุน้ช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็ม
จ านวนที่จองซือ้ผ่านบริการ K PLUS ทัง้นี ้การช าระเงินผ่านช่องทางนี ้สามารถท ารายการได้
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท หรอื 

3. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรบั
ผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ที่
ไดด้  าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ (โดยสามารถแจง้ความประสงค์
ผ่านเจา้หนา้ที่ผูด้แูลบญัชี (Investment Consultant หรอื “IC”) หรอื 

4. การช าระค่าจองซือ้โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัท 
หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยสามารถแจง้ความประสงคผ์่าน IC 

6.2 วิธีการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุสามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วนัท าการ) 
โดยวิธีการดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน า
หลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ย่ืน ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนในการรบัจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ และหา้มไม่ใหผู้ถื้อหุน้ฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา หรอื 
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2. ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย อายตุัง้แต ่20 
ปีบริบูรณ ์และมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ที่ผกูกบับริการ K PLUS 
สามารถจองซือ้ผ่านระบบ K-My Invest บนเว็บไซต ์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยมีวิธีการ
จองซือ้ดงันี ้

2.1 ในกรณี ไม่ทราบเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ หรือจ านวนหุน้ที่สามารถจองซือ้ไดต้ามสิทธิ ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื ้อผ่าน ระบบ K-My Invest เว็บไซต์ 
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล จากนั้น
ระบบจะแสดงขอ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ที่สามารถจองซือ้ไดต้ามสิทธิ 

2.2 ส าหรบัขัน้ตอนการจอง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกหมวด “จองซือ้หลกัทรพัย”์ บนระบบ K-My 
Invest ที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ซึ่งก่อนเข้าท าการ
จองซือ้ ผูถื้อหุน้ตอ้งยืนยนัตวัตน โดยระบหุมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
และเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือที่ผกูกบั K PLUS ใหค้รบถว้นและคลิก “ยืนยนัตวัตนผ่าน K 
PLUS” 

2.3 ภายหลงัการยืนยนัตวัตน ระบบจะน าผูถื้อหุน้เขา้สู่หนา้จอการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุน ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้น  ได้แก่ (1) ช่ือ-นามสกุล (2) หมายเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั (3) เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้ 

2.4 ผูถื้อหุน้เลือกเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการใชส้ิทธิ และคลิก “จองซือ้” 

2.5 ผูถื้อหุน้ระบจุ านวนหุน้ที่ตอ้งการจองซือ้ โดยสามารถจองซือ้ไดม้ากกว่า เท่ากบั หรือ
นอ้ยกว่า จ านวนหุน้ที่ไดร้บัสิทธิ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิของตนใหค้รบ
จ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ทั้งนี ้จ านวนเงินที่ตอ้ง
ช าระตอ้งไม่เกิน 30 ลา้นบาท (หากจ านวนเงินที่ตอ้งช าระเกินกว่า 30 ลา้นบาท 
กรุณาท าการจองซือ้หุน้ดว้ยวิธีอื่น)  

2.6 ผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกวิธีรบัหุน้เม่ือไดร้บัการจดัสรร ซึ่งมี 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ฝากหุน้ที่
ไดร้ับการจัดสรรไว้ที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องผู้ถือหุ้น (2) ฝากหุ้นที่ไดร้ับการ
จดัสรรไวท้ี่บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(สมาชิกเลขที่ 600) และ (3) ออกใบหุน้สามญัตาม
จ านวนที่ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นช่ือของผูถื้อหุน้ และกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน 
และคลิก “ถดัไป” 

2.7 ระบบจะสรุปขอ้มูลการจองซือ้ ผูถื้อหุน้กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการท า
รายการ 
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https://www.kasikornbank.com/kmyinvest
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest


  

 

2.8 ระบบจะส่งรายละเอียดการช าระค่าจองซือ้หุน้และแจ้งเตือนไปยัง K PLUS เพื่อ
น าไปสู่ขัน้ตอนการช าระค่าจองซือ้หุน้บน K PLUS ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งช าระเงินค่าจอง
ซือ้หุน้ภายใน 10 นาที 

2.9 หากรายการจองซือ้ส  าเร็จ ระบบจะส่ง Email และ SMS ยืนยันไปยังผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้   
ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบสถานะการจองซือ้ไดท้ี่หมวด “ตรวจสอบสถานะจองซือ้” 
บนระบบ K-My Invest ที่เว็บไซต ์https://www.kasikornbank.com/kmyinvest 

3. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ปิดบัญชีเพื่อซือ้ขายหลักทรพัยก์ับบริษัท หลักทรพัยก์สิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้ผ่าน IC ทางโทรศัพทบ์ันทึกเทป และผูถื้อหุน้จะตอ้งให้
ค ายืนยันทางวาจาในระบบของการจองซือ้ที่ผ่านโทรศัพท ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัท
หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนด  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อ
หุน้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิ  

6.3 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ย่ืนเอกสารจองซือ้ที่บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

1) ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถ้วนและชัดเจน พรอ้มทั้งลง
ลายมือช่ือผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ย่ืนใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรบัรอง
สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั เท่านัน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดใบจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.ananda.co.th)  

2) ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (ถา้มี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์”) ในฐานะนายทะเบียนของบรษิัทฯ และได้
จดัส่งไปทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือฉบบันี ้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให ้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผูถื้อหุน้ตามที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิใน
การจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน (Record Date ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) ผูถื้อหุน้จะตอ้ง
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้
เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 

 

https://www.kasikornbank.com/kmyinvest
http://www.ananda.co.th/


  

 

▪ ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
หรอืส าเนาเอกสารทางราชการที่ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทน
โดยชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่
ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้ม
ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสาร
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

▪ ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสาร
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

▪ ผูถ้อืหุน้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือช่ือนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือ
ที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั 
จะตอ้งแนบหนังสือที่มีค าสั่ง/มติใหท้  าธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือหนังสือมอบ
อ านาจในการท าธุรกรรม 

ในกรณีที่เป็นสหกรณ ์มลูนิธิ สมาคม วดั มสัยิด ศาลเจา้ และนิติบคุคลอื่นในลกัษณะ
เดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรมหรือรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หนงัสือ
แต่งตัง้หรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการไดร้บัการยกเวน้
การหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ถา้มี) 



  

 

หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน 
พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลและผูร้บัมอบอ านาจ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจ
กระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดังกล่าวตอ้งลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อบอ านาจดว้ย  

▪ ผูถ้อืหุน้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือหนงัสือ
รบัรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล  าเนาที่มีอายไุม่เกิน 12 เดือน 
ก่อนวนัจองซือ้ โดยหนงัสือรบัรองดงักล่าวจะตอ้งแสดงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้อ  านาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส  านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลง
ลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาใบตา่ง
ดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือช่ือนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือ
ที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส  าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานฑูตไทย หรือ
สถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง และมี
อายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

5) หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้
ผูร้บัมอบอ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 

6) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะ
ฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้) สิ่ง
ที่ส่งมาดว้ย 5 

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้
บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชี
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไว้



  

 

ในบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้)” สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 พรอ้มลง
นามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 

เม่ือผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ใหแ้ก่บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย
จ ากดั (มหาชน) แลว้ บรษิัทฯ และบรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จะถือว่าผูถื้อหุน้ไดใ้ห้
ค ารบัรองว่าขอ้มลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือช่ือที่ไดล้งไวแ้ลว้ในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผูถื้อหุน้เป็นผู้
กรอกขอ้มลู รายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผูร้บัมอบอ านาจหรือตวัแทนซึ่ง
รวมถึงบริษัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผู้ถือหุน้เป็นผูก้รอกให)้ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นจริง 
หากปรากฏวา่ขอ้มลู รายละเอียด หรอืลายมือช่ือดงักล่าวผิดพลาด ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืไม่เป็น
จริง บริษัทฯ และหลักทรพัยก์สิกรไทยจะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาด
จากการใชข้อ้มูลดังกล่าว ผูถื้อหุน้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกใหบ้ริษัทฯ หรือบริษัท
หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) รบัผิดชอบในความเสียหายหรอืสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และบรษิัทฯ 
และบรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสญูเสีย
ที่เกิดขึน้ ไม่วา่กรณีใด ๆ 

ทั้งนี ้หากผูถื้อหุน้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบเอกสารไม่
ครบถว้น บรษิัทฯ หรือบรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่
ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือบริษัท หลกัทรพัย์
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) อาจใชด้ลุยพินิจในการพิจารณายกเวน้การรบัเอกสารประกอบการจองซือ้
บางประการใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัท หลักทรัพยก์สิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่ง
เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใด หากการเสนอ
ขายหรือการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนั้นจะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศอื่น
ใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป (หากมี))  หรือไม่เป็นไปตาม
วิธีการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจดัสรรตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนี ้

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ผ่านระบบ K-My Invest หรอื ผ่าน IC ทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป  

ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการที่บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนด 

7. การคืนเงนิค่าหุน้สามัญเพิม่ทุนและการคืนเช็คค่าหุน้สามัญเพิม่ทุน 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ หรือผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่า
สิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร แต่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุนอ้ยกว่าจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ประสงคจ์ะจอง
ซือ้เกินสิทธิ บริษัทฯ และบริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ส่วนที่



  

 

ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนัท าการ
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงันี ้

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือการคืนเช็คค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ โดยตวัแทนการรบั
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และท าการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุผ่านทาง IC ทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยการ
โอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารในนาม
ของผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูเปิดบญัชีที่ใหไ้วก้บับริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน)หรือฝากเงินเขา้
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูถื้อหุน้ ตามช่องทางที่ผูถื้อหุน้ใชช้  าระเงินค่าจองซือ้หุน้ ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรอื 

2. กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้ผ่านระบบ K-My Invest การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยการโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูถื้อหุน้ที่ผกูไวก้บั K PLUS ภายใน 5 วนัท าการ 

3. กรณีนอกเหนือจากขอ้ 1. และขอ้ 2. ขา้งตน้ การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้จะด าเนินการโดยการโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้ตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้บริษัทฯ ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
(วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)) (เฉพาะธนาคารที่ก าหนด 8 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)) ภายใน 5 วนัท าการ นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือด าเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนาม
ของผูถื้อหุน้จัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ 
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัที่
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ทั้งนี ้ กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรอืเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุน้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือบริษัท หลักทรพัยก์สิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เห็นว่า
เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เช่น ขอ้มลูช่ือ ที่อยู่ 
ของผูถื้อหุน้ไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้สามัญที่ปรากฎ ณ วนัที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) บริษัทฯ และบริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) จะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

8. วิธีการส่งมอบหุน้ 

ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้



  

 

1) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั   โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูถื้อหุน้ นายทะเบียนของบรษิัทฯ 
คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะด าเนินการส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรร
หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบไุวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิด
การจองซือ้หุน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย”์) ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะบนัทกึยอด
บญัชีตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวในนามผูถื้อหุน้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตปิ่ดการจองซือ้  ในกรณีนีผู้ถื้อหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ 
ไดแ้ก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัท
ออกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล 
และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติ
บุคคล” สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 เพื่อน าส่งแก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์  และหากผูถื้อหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี่ไดร้บั
จดัสรรหุน้จะตอ้งโอนหุน้ออกจากบญัชี  600 โดยติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม
ในการด าเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนีผู้ถื้อหุน้จะ
สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัโอนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้้นสามัญเพิ่มทุนของ
บรษิัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

3) ในกรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูถื้อหุน้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยอ์ยู่ 
บรษิัทฯ จะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และบริษัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ที่ ผูถื้อหุน้ฝากไวแ้ละ
ออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันปิดการจองซือ้หุน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้จะ
สามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญั
เพิ่มทนุของบรษิัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ 8 (3) ช่ือของผูถื้อหุน้ในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน
จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
หลกัทรพัยด์งักล่าวเท่านัน้ หรือในกรณีที่ผูถื้อหุน้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุน้กรณีใด
กรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยการ
ออกใบหุน้ในนามของผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัการ
จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แทน  

ผูถื้อหุน้ที่ใชส้ิทธิในการจองซือ้จะตอ้งระบรุหสับริษัทหลกัทรพัย ์(ตามที่ระบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ที่ผูถื้อหุน้มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรเขา้
บญัชีดงักล่าวใหถ้กูตอ้ง หากระบรุหสับรษิัทหลกัทรพัย ์หรอืเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง จะท าให้



  

 

ไม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยไ์ด ้ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้หรือ
ความลา่ชา้ในการติดตามหุน้คืน 

9. ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน 

1) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้ที่ลงช่ือรบัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัจองซือ้หุน้ เพื่อเป็น
หลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ โดยการจองซือ้จะสมบูรณก็์ต่อเม่ือบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ สามารถเรยีกเก็บเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

2) ผูถื้อหุน้ที่ย่ืนความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและไดช้ าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุแลว้ จะขอยกเลิก
การจองซือ้และขอรบัเงินคืนไม่ได ้ 

3) หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน
ของบรษิัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุไดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบรษิัทฯ 
และ/หรือตัวแทนการรบัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไดภ้ายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ก าหนด หรอืผูถื้อหุน้ที่จองซือ้กรอกขอ้มลูใน
ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้น หรอืไม่ชดัเจน หรอืจองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นสารสนเทศ
เรื่องการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ฉบบันี ้บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยบริษัทฯ 
และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว ตามแตก่รณี 

อนึ่ง ในการช าระเงินค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนด โดยหากผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าหุน้
สามญัเพิ่มทุน และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก  าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงินค่าหุน้
สามญัเพิ่มทนุไดต้ามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการ
รบัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ราย
ดงักล่าว 

4) หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระ บริษัทฯ 
หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ตามจ านวนเงินที่บรษิัทฯ ไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั  

5) หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุนอ้ยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระ บริษัทฯ 
หรอืตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามที่บรษิัทฯ เห็นสมควร 

6) ในกรณีที่การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิท าให้
สดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ



  

 

บริษัทฯ บริษัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าว โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดร้บัการจัดสรร
หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพียงบางสว่น 

7) บริษัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการน าเช็คเขา้บญัชีจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยใหเ้ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนการท างานของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ  ซึ่งจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาการจองซือ้ตามที่ระบุขา้งตน้ ซึ่งผู้ถือหุ้นตอ้งส ารองเงินในบัญชีไวใ้ห้
เพียงพอตลอดช่วงเวลาการจองซือ้เพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้ตามเช็คที่สั่งจ่ายได ้หากปรากฏ
ว่าเช็คดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บไดต้ามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยบริษัทฯ 
และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว 

8) บริษัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียด
วิธีการช าระเงินค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มูลใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดประโยชนต์อ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ  

10. รายละเอียดวิธีการจัดสรร 

1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ไดร้ับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความ
ประสงคจ์องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร จะไดร้บัการจดัสรรทัง้จ านวนที่
จองซือ้ 

2) กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการ
จองใน “ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน” ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่ประสงคจ์ะจอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัโดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือโอนช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ครัง้เดียวเต็ม
จ านวน กรณีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้ที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิ ดงันี ้

- กรณีมีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจ านวนความตอ้งการของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทั้งหมด
รวมกนัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทกุรายจะไดร้บัการจดัสรรตามความตอ้งการของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกิน
สิทธิ 

- กรณีมีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนความตอ้งการของผูถื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้เกิน
สิทธิทัง้หมดรวมกัน ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้เกินสิทธิ  
ตามวิธีการค านวณ ดงันี ้



  

 

จ านวนหุน้สามัญเพิม่ทุนทีไ่ด้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุน้สามัญเพิม่ทุนทีเ่หลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ x สัดส่วนการถอืหุน้เดมิของผู้ถอืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิ 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และจะด าเนินการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการค านวณข้างตน้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ จากการจัดสรร หากยังคงมีเศษเหลืออีก และไม่
สามารถด าเนินการตามวิธีการค านวณขา้งตน้ได ้บริษัทฯจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
การตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนที่เหลือจากการค านวณทิง้ 

ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระเงินค่าจอง
ซือ้แลว้  

11. การแจ้งผลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนที่
ประสงค์จะจองซื ้อ เ กินกว่าสิท ธิที่ ได้รับ ได้ตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 เ ป็นต้นไป ที่ เ ว็บไซต์ 
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest 

12. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษิัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่แต่ละราย
ถืออยู่ในครัง้นีมี้ผูถื้อหุน้เต็มจ านวนไดส้  าเร็จเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนรวมประมาณ 
1,291.54 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยมีก าหนดระยะเวลาการน าเงิน
ไปใชภ้ายในปี 2565 

13. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุน้เพิม่ทุน  

1) บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งินทนุตามขอ้ 12 

2) การเพิ่มทุนครัง้นี ้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ มี
สภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ 

14. ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุน้จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

1) นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหัก
ส ารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงิน
กูยื้ม หรอืเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ 

https://www.kasikornbank.com/kmyinvest


  

 

2) สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ผูถื้อหุน้หุน้เพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตัง้แต่ผูถื้อหุน้หุน้
เพิ่มทุนดังกล่าวไดร้ับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แลว้ โดยมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุ้นใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี ้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3) อื่นๆ 

- ไม่มี - 

15. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุน้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุน้ของบริษัทฯ  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

1) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

• ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคญัสิทธิ ANAN-W1 หุน้ของบรษิัทฯ จะไดร้บัผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 
ประมาณรอ้ยละ 1.84 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.71 – 1.68 
 1.71 
= รอ้ยละ 1.84 
  

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ที่เสนอ
ขาย RO) 

 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO  
= (1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000) 
 3,333,000,000 +833,250,000  
= 1.68 

หมายเหต ุ: ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2564 กล่าวคือ 
ระหว่างวนัที่ 15 - 23 กนัยายน 2554 (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึ่งเท่ากบั 
1.71 บาท 



  

 

• ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับ
ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณรอ้ยละ 2.09 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.71 – 1.67 
 1.71 
= รอ้ยละ 2.09 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ที่
เสนอขาย RO) + 

(ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 x จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
ANAN-W1) 

 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 

= (1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000) + (1.65 x 833,250,000) 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000 
= รอ้ยละ 1.67 

หมายเหต ุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  9/2564 เม่ือวันที่  27 
กันยายน 2564 กล่าวคือ ระหว่างวันที่  15 - 23 กันยายน 2564 (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึง่เท่ากบั 1.71 บาท 

2) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings per share dilution)  

• ในกรณีทีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ แต่ไม่ใชส้ิทธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ทัง้จ านวนผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
จากจ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูหุ้น้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้เท่านัน้ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 โดยสตูรการค านวณดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 



  

 

= 435,274,850  
  3,333,000,000  

= 0.1306 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย 

RO 
 

= 435,274,850  
 3,333,000,000 + 

833,250,000     

= 0.1045 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1306 – 0.1045 
 0.1306 

= รอ้ยละ 20.00  

หมายเหต:ุ ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัรอ้ยละ 33.33 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
ในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอ
ขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 

 
 



  

 

= 435,274,850  
 3,333,000,000 

= 0.1306 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO+ 

จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ   ANAN-W1 
 

= 435,274,850 
 3,333,000,000 + 833,250,000 

+833,250,000  

= 0.0871 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1306 - 0.0871 
 0.1306 

= รอ้ยละ 33.33 

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

• ผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับรอ้ยละ 16.67 เม่ือเทียบกับจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ก่อนการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยสตูรการ
ค านวณ ดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอ
ขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO 

 
= 435,274,850  
 3,333,000,000 + 833,250,000 



  

 

= 0.1045 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO+ 

จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ   ANAN-W1 
 

= 435,274,850 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000  

= 0.0871 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1045 - 0.0871 
 0.1045 

= รอ้ยละ 16.67 

3) ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และเป็นผูใ้ชส้ิทธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 จะไม่มีผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ได้
รบัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้สามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ท าใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือหุน้ 

• ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผูใ้ชส้ิทธิ
มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม  โดยผูถื้อหุน้
เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 16.67 เม่ือเทียบกบัสดัส่วนการถือหุน้ ก่อนการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= จ านวนหุน้ที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO  + จ านวนหุน้ที่รองรบัการ

ใชส้ิทธิแปลงสภาพ   ANAN-W1 
= 833,250,000 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000 
= รอ้ยละ 16.67 

  



  

 

ส่วนที ่2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานทีต่ัง้ของบริษัท 

ช่ือบรษิัท บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์และรบัจา้งบริหาร
โครงการอสงัหารมิทรพัย ์

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่  99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต าบลบาง
พลใีหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์: (662) 317-1155 

ที่ตัง้ส  านกังานสาขา  เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ชัน้ที่ 11 ถนนพระราม 4 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์: (662) 056-2222 โทรสาร : (662) 056-2332 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107554000119 

เว็บไซต ์ www.ananda.co.th  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2563 ศนูยข์อ้มลูวิจยั และประเมินค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รยีลเอสเตส แอฟแฟรส์ 
จ ากดั (AREA) ไดร้ายงานอปุทานที่เปิดตวัใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เป็นจ านวน 73,043 หน่วย ลดลงรอ้ย
ละ 38.6 จากปี 2562 ที่มีจ านวน 118,975 หน่วย โดยผูป้ระกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยมี์การปรบัตวัโดยปรบั
แผนธุรกิจท าใหมี้การเปิดโครงการที่ลดลงสอดคลอ้งกบัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 โดยทาวนเ์ฮา้สมี์สดัส่วนสงู
ที่สดุ เท่ากบั 44.7% ของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2563 นอกจากนีห้ากคิดเป็นมลูค่าการเปิดโครงการใหม่แลว้ พบว่า
มีจ านวน 287,261 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.8 จากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 476,911 ลา้นบาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อ
หน่วยของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2563 ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 1.9 อยู่ที่ระดบั 3.933 ลา้นบาท จากระดบั 4.008 ลา้น
บาทในปีก่อนหนา้  

http://www.ananda.co.th/


  

 

 

 

ทางดา้นอปุสงค ์หรือยอดขายโดยรวมในปี 2563 มีจ านวน 65,279 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 34.2 จากปี 2562 
จากโครงการเปิดขายใหม่ที่ลดลง ทัง้นีย้อดขายมาจากคอนโดมิเนียม ที่มีสดัส่วนถึงรอ้ยละ 44.3 รองลงมาเป็นทาวน์
เฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยว รอ้ยละ 31.5 และรอ้ยละ 16.4 ตามล าดบั ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 7.8 มาจากที่อยู่อาศยัอื่นๆ ไดแ้ก่ 
บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์และที่ดินจดัสรร    

 

จ านวนอุปทานเปิดใหม่ในปี 2563 จ านวน 73,043 หน่วย ขณะที่อุปสงคโ์ดยรวม มีจ านวน 65,279 หน่วย 
ส่งผลใหอ้ปุทานคงเหลือทัง้ตลาด เพิ่มขึน้ 3.5% จากสิน้ปี 2562 ที่มีจ านวน 218,881 หน่วย เป็น 226,645 หน่วย ณ 
สิน้ปี 2563 โดยทาวนเ์ฮา้สมี์อปุทานคงเหลือเพิ่มขึน้มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้
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- ทาวนเ์ฮา้ส ์มีอปุทานคงเหลือในระดบั 75,053 หน่วย เพิ่มขึน้ 14.6% จากปีก่อนหนา้ 
- บา้นเดี่ยว มีอปุทานคงเหลือในระดบั 36,681 หน่วย ลดลง 2.2% จากปีก่อนหนา้ 
- คอนโดมิเนียม มีอปุทานคงเหลือมากที่สดุ ที่ระดบั 90,841 หน่วย ลดลง 3.2% จากปีกอ่นหนา้  

 

ที่มา : ศนูยข์อ้มลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รยีลเอสเตส แอฟแฟรส์ จ ากดั (AREA) 

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด 

อนนัดาเป็นผูน้  าในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ซึ่งมีหลกัการลงทุนที่
เน้นพัฒนาโครงการใกล้สถานีรถไฟฟ้า ตลอดจนมีแบรนด์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
ประกอบดว้ยแบรนดแ์อชตนั โอดีโอ คิว ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 300 เมตร แบรนดเ์อลลิโอ 
ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร และแบรนดย์ูนิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า มากกว่า 600 เมตร อีกทั้ง
บรษิัทยงัพฒันาโครงการแนวราบเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 

 

 

 

 

อนันดายังคงรกัษาการเป็นผูน้  าในตลาดคอนโดมิเนียมใกลร้ถไฟฟ้า โดยมีมูลค่าคอนโดมิเนียมที่ขายได้
ในช่วงปี 2558-2563 และมีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร เป็นจ านวนสงูที่สุดกว่า 43,486 ลา้นบาท โดย
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ที่อนนัดามีเปา้หมายระยะยาวที่ยงัจะคงรกัษาความเป็นผูน้  าในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และขยายฐานรายได้
ในธุรกิจที่สรา้งรายไดป้ระจ าอย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 

อนัดบัหนึ่งในยอดขายคอนโดมิเนียมที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร โดยพิจารณาจากจ านวน
มลูค่าที่ขายไดใ้นช่วงปี 2558 - 2563 

ที่มา:  ศนูยข์อ้มลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทย บรษิัท เอเจนซี่ ฟอรเ์รยีลเอสเตส แอฟแฟรส์ จ ากดั (AREA) 

และ  Ananda Market Intelligence 

ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภณัฑ ์

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครือ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล ์โดย
มีรายละเอียดในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

▪ โครงการคอนโดมิเนียม 

บรษิัทมุ่งเนน้การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้ป็น 
“ค าตอบส าหรับชีวิตคนเมือง” ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีการเดินทางเช่ือมโยงดว้ยระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะเพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทไดศ้ึกษาและจ าแนกผลิตภณัฑโ์ดยมีปัจจยัตามระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าตัง้แต่ 0-300 เมตร 
301-600 เมตร และ 600 เมตรขึน้ไป และไดมี้การสรา้งสรรคแ์บรนดโ์ดยศึกษาจากความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์อง
กลุม่ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะเฉพาะตวัในปัจจบุนั 

บรษิัทมีแนวคิดในการก าหนดกลุ่มเปา้หมายหลกัของบรษิัท กล่าวคือ กลุม่ “Generation C” ซึง่เป็นคน
กลุ่มใหม่ที่ไม่ไดจ้ดัแบง่ตามปีเกิด แต่พิจารณาจากรูปแบบการใชชี้วิตทัง้ดา้นการท างานและไลฟ์สไตล ์คนกลุ่มนีมี้วิถี
การใชชี้วิตที่ผกูติดกบัเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Lifestyle) เช่ือมต่อโลกออนไลนเ์กือบตลอดเวลา ชอบแสวงหาขอ้มลู
ที่สนใจ และชอบแบง่ปันเรื่องราวสาธารณะที่อยู่ในกระแสและเรื่องราวสว่นตวัผ่านทางอปุกรณพ์กพาทกุรูปแบบ 

43,486 

34,438 

28,968 

22,315 

13,632 13,093 12,393 
8,697 8,016 7,863 7,511 7,021 6,805 5,427 5,027 4,989 4,919 4,476 4,322 



  

 

นอกจากนี ้คนกลุ่มนีต้อ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต วางเป้าหมายที่ชัดเจน รูจ้ักวางแผนดา้น
การเงิน การท างาน ชอบเรียนรู ้และหาประสบการณใ์หม่ๆ รกัอิสระ การท่องเที่ยว เลือกที่จะสรา้งสมดุลในชีวิตใน
แบบที่เป็นตวัเอง (LIVE WORK PLAY BALANCE) 

กลุ่ม GEN C มีคณุสมบตัิที่ประกอบไปดว้ย C's ดงันี ้

▪ Convenience: GEN C ชอบความคลอ่งตวั รวดเรว็ ชอบหาวิธีการเพื่อลดความสิน้เปลืองในสิ่ง
ที่ไม่จ าเป็นในชีวิต มกัหาวิธีการในการบริหารจดัการชีวิตใหง้่ายขึน้ เร็วขึน้ มีประโยชนข์ึน้ เพื่อ
สามารถน าเวลาไปพฒันาศกัยภาพในดา้นตา่งๆของตวัเองไดอ้ย่างเต็มที่ 

▪ Control: GEN C ถนดัในเรื่องการบริหารจดัการทัง้ชีวิตส่วนตวั การงาน การเงิน และเวลา มุ่งที่
ผลลพัธ ์และรูจ้กัเลือกวิธีการที่ฉลาดที่จะใชใ้หชี้วิตง่ายขึน้ เช่น การเลือกใชร้ะบบขนส่งมวลชน
เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง ควบคุมเวลา บริหารจัดการตวัเองท าใหส้ามารถใชชี้วิตใน
แบบที่เป็นตวัเองได ้

▪ Casual: GEN C มีรูปแบบในการใชชี้วิตแบบ LIVE-WORK-PLAY Balance สามารถจดัสมดลุ
ในชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้การแสวงหาความส าเร็จในหนา้ที่การงานและการผ่อนคลายเพื่ อเติม
พลงัชีวิต และยงัสามารถออกแบบชีวิตส่วนตวัที่สะทอ้นอตัลกัษณข์องตนไดอ้ย่างดี 

▪ Cash Smart: GEN C มีความฉลาดในการวางแผนทางการเงิน รูจ้กัเลือกใชจ้่ายกบัสิ่งที่ตอบ
โจทยก์บัไลฟ์สไตลข์องตวัเอง และสิ่งนัน้สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มไดใ้นอนาคต 

▪ Connect: GEN C จะเช่ือมต่อกับโลกออนไลนแ์บบไรข้ีดจ ากัด ทัง้การท างานและการใชชี้วิต 
สามารถจัดการชีวิตได้ด้วยสมารท์โฟนเพียงเครื่องเดียว และชอบแสวงหาข้อมูลและแชร์
เรื่องราวที่บอกความเป็นตวัตนผ่านทาง Social Network 

▪ Creativity: GEN C ชอบความแตกต่าง หลงใหลในความสรา้งสรรค ์พลงังานที่มีจะถกูน ามา
พฒันาและสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ สนใจเรื่องศิลปะ ความงามและเทคโนโลยี มกัจะเสพงาน
ศิลปะที่สวยงามเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ แต่ก็พรอ้มที่จะศึกษาคน้หาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อ
พฒันารูปแบบหรือวิถีชีวิตใหด้ีขึน้ 

Generation C 

 
 



  

 

ยุทธศาสตร์ของอนันดา 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์คอนโดมิเนียมของอนันดา 

โครงการคอนโดมิเนียมของอนันดาแบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั โดยแต่ละแบรนดมี์จุดเด่นที่แตกต่างกัน ตอบ
ความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัเฉพาะกลุ่ม ทัง้ความสนใจ รสนิยมและก าลงัซือ้ ครอบคลมุตัง้แตโ่ครงการที่ราคาจบัตอ้ง
ไดส้  าหรบับคุคลทั่วไป จนถึงที่อยู่อาศยัอนัเป็นที่สดุแห่งความหรูหราส าหรบับคุคลเฉพาะกลุม่ 

แบรนดต์่างๆ ของอนันดา แบ่งระดบัตาม Segmentation ที่สะทอ้นถึงคุณภาพของตวัโครงการ โดยเรียง
ตามล าดบัตัง้แต่ LUXURY ที่มีความหรูหราพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกในตวัโครงการที่ตอบรสนิยมการใชชี้วิต ไป
จนไปถึงระดบั SUPER VALUE-RANGE ที่ผูอ้ยู่อาศัยสามารถเป็นเจา้ของไดใ้นราคาที่คุม้ค่า เขา้ถึงง่าย ตอบโจทย์
ความตอ้งการของการอยู่อาศยัไดอ้ย่างครบถว้นทกุช่วงของชีวิต โดยแบรนดข์องอนนัดาสามารถแบง่ไดด้งันี ้

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ แบรนดค์อนโดมิเนียม 

LUXURY  
HIGH-END 

 
PREMIUM VALUE 

 
UP-SCALE 

 
MID-RANGE 

 
LOW-RANGE 

 
SUPER VALUE-RANGE  

 



  

 

ในปี 2563 บรษิัทมีโครงการสรา้งเสรจ็พรอ้มโอนทัง้หมด 7 โครงการ ภายใตแ้คมเปญ 7unpack ดว้ยแนวคิด 
THE NEW ICONIC ที่เน้นย า้ทั้ง 4 ด้าน คือ ICONIC LOCATION, ICONIC BUILDING, ICONIC FACILITY และ 
ICONIC LIVING ภายใตแ้บรนดร์ะดบั LUXURY ไปจนถึง LOW-RANGE เติมเต็มและตอบโจทยท์ุกความตอ้งการ
ของลกูคา้ทกุกลุม่ 

ICONIC LOCATION: “การเช่ือมต่อ” คือแกนกลางของผู้คน ไลฟ์สไตล์ และบริบททางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย “MASS TRANSIT” หรือระบบขนส่งสาธารณะจึงกลายเป็น หัวใจส าคัญของ ANANDA ICONIC 
LOCATION ที่สามารถเช่ือมต่อชีวิต และผลกัศกัยภาพของผูค้นในเมืองไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือ นิยามที่สดุของท าเล ที่ท  า
ใหพ้ืน้ที่ธรรมดากลายเป็น พืน้ที่ที่ท  าใหค้ณุรูส้กึ CONNECT กบัทกุจงัหวะเมือง ดว้ยการเดินทางเพียงหลกัของ “นาที” 
ช่วยเพิ่มพืน้ที่และเวลาในการเติมเต็มฝันไดม้ากขึน้ 

ICONIC BUILDING: งานศิลปะสรา้งแรงบันดาลใจใหชี้วิตคนเมือง อนันดาไดส้อดแทรกความรูส้ึกของ 
“งานดีไซด ์สถาปัตยกรรม และความภาคภูมิ” ที่ช่วยขับเคลื่อน พลังเมือง ผ่านการออกแบบ ที่ถูกตีความจาก
ความรูส้กึของ “สถานที่ที่สะทอ้นตวัตน” ดว้ยดีไซนต์กึที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่น ไม่เหมือนใคร จรดเสน้ขอบฟ้ากรุงเทพฯ 
“Bangkok Skyline” ท าใหท้กุครัง้ที่กา้วเขา้มาภายในโครงการ กลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วย “เติมแรงบนัดาลใจ” อย่างไม่
รูจ้บ 

ICONIC FACILITY: นิยามใหม่ของ “การออกแบบพืน้ที่ส่วนกลาง” ที่ถกูคิดเพื่อจดุประสงคท์ี่มากกว่าการ
สรา้งความสะดวกในเชิงฟังกช์ั่น แต่เพื่อท าใหท้กุความสมัพนัธ ์“ใกลก้นัมากขึน้” ทกุความรูส้ึก “ผ่อนคลายมากขึน้” 
ดว้ยโจทยข์องคนเมืองที่ ย่ืนเง่ือนไขให้ความเคร่งเครียดของชีวิต สวนทางกับจ านวนพืน้ที่ผ่อนคลาย “ ICONIC 
FACILITY” จงึมีเปา้หมายที่จะเนรมิตรทกุพืน้ที่ในโครงการให ้“มีชีวิต”ง่ายต่อการใชส้อยที่สะดวกสบาย เนน้การดีไซน์
ที่มีเอกลักษณ์สื่อถึงวิถีชีวิตของคนเมือง เน้นพืน้ที่สีเขียวเพื่อสรา้งความรูส้ึกผ่อนคลาย เพื่อตอบโจทยท์ุกความ
ตอ้งการในการอยู่อาศยัอย่างแทจ้รงิ 

ICONIC LIVING: เม่ือความหมายของชีวิต ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของ “เวลา” อนนัดาเขา้ใจดีวา่ ความตอ้งการ
ของคนเมืองนัน้เกิดจากความคิดสรา้งสรรคท์ี่ไม่เคยหยุดนิ่ง “ทัง้หลากหลาย และ รวดเร็ว” “ชีวิตแบบ ICONIC” จึง
จ าเป็นตอ้งรองรบัความตอ้งการครบทุกดา้น ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน นวตักรรม และเทคโนโลยีจาก อนนัดา ที่ถกูคิด 
“ช่วยเพิ่มเวลาคุณภาพในชีวิตของคุณใหไ้ด้มากที่สดุ” เพื่อใหคุ้ณใชเ้วลาเหล่านัน้ สรา้งคุณค่าและนิยามในชีวิตได้
เท่าที่คณุตอ้งการ 



  

 

โครงการสรา้งเสรจ็พรอ้มโอนในปี 2563 ทัง้หมด 7 โครงการ มีดงันี ้

 

1. แอชตัน อโศก-พระราม 9 

THE NEW FLAGSHIP OF ASHTON  

รายละเอียดโครงการ: หอ้งชดุพกัอาศยั 2 อาคาร: อาคาร ALPHA (46 
ชัน้) และอาคาร OMEGA (50 ชัน้) รวม 599 ยนูิต 

เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 230 เมตร จากสถานี MRT พระราม 9 

 

2. ไอดโีอ คิว วิคตอรี่ 

THE NEW VICTORY IS YOURS 

รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร 39 ชัน้ รวม 348 ยู
นิต 

เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: ติดสถานี BTS อนสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ 

 

3. ไอดโีอ คิว สุขุมวิท 36 

THE NEW MID SUKHUMVIT ICON 

รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 2 อาคาร: อาคาร A (47 
ชัน้) อาคาร B (24 ชัน้) รวม 449 ยนูิต 

เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี BTS ทองหล่อ 



  

 

 

4. ไอดโีอ โมบ ิสุขุมวิท อีสตพ์อยท ์

THE NEW LANDMARK OF EAST BANGKOK 

รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร 32 ชัน้ (2 ตกึ) 
รวม 1,165 ยนูิต 

เปิดโครงการ: พฤศจิกายน 2561 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 250 เมตร จากสถานี BTS บางนา 

 

5. ไอดโีอ รัชดา-สุทธิสาร 

THE NEW 24HR LIVING 

รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 1 อาคาร สงู 24 ชัน้ รวม 
410 ยนูิต 

เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 450 เมตร จากสถานี MRT สทุธิสาร 

 

6. เอลลิโอ เดล เนสท ์

THE NEW URBANEST: BLENDING URBAN LIFE WITH 
NATURE 

รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั รวม 1,470 ยนูิต 

เปิดโครงการ: มิถนุายน 2560 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: 750 เมตร จากสถานี BTS อดุมสขุ 



  

 

 

7. เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ 

THE GREATEST FACILITIES ON SATHORN-WUTTHAKAT 

รายละเอียดโครงการ: อาคารชดุพกัอาศยั 2 อาคาร: อาคาร A (41 
ชัน้) อาคาร B (35 ชัน้) รวม 1,164 ยนูิต 

เปิดโครงการ: กนัยายน 2561 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า: ใกลส้ถานี BTS วฒุากาศ 

การร่วมทุนกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ 

ในปี 2556 บริษัทไดล้งนามขอ้ตกลงเพื่อการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัท
อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่ที่สดุรายหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อร่วมกันพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย 
ดว้ยความตัง้ใจในการน าความรูป้ระสบการณ ์และความเช่ียวชาญใหม่ๆ มาด าเนินธุรกิจร่วมกัน อันน ามาซึ่งการ
ยกระดบัอสงัหารมิทรพัยไ์ทยสูร่ะดบัสากล 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทและมิตซุย ฟโูดซงั มีการพฒันาโครงการรว่มกนัทัง้หมด 34 โครงการ คิดเป็นมลูค่ารวม 
142,400 ลา้นบาท 

▪ โครงการบ้านจัดสรรและทาวนเ์ฮ้าส ์

บรษิัทไดพ้ฒันาโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทยแ์ละความตอ้งการในทกุกลุ่มลกูคา้ ดว้ย
ราคาขายครอบคลมุตัง้แต ่2.5 ลา้นบาท ถึง 30 ลา้นบาทตอ่หลงั ภายใตแ้บรนด ์อารเ์ทล แอร ิอารเ์ดน้ เอโทล เออรบ์า
นิโอ และยนูิโอทาวน ์ 

ในปี 2556 บรษิัทไดเ้ปิดตวักลุ่มโครงการแนวราบภายใตแ้บรนด์ “เอโทล” (Atoll) เป็นกลุ่มแรก มุ่งเนน้
การพักผ่อนส าหรบัผูอ้ยู่อาศยั ดว้ยคลบัเฮา้สข์นาดใหญ่และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั โดยมีราคาขายอยู่ที่
ประมาณ 2.5 ลา้นบาท ถึง 5 ลา้นบาทตอ่หลงั 

ในปี 2558 บริษัทเปิดตวัแบรนด ์“อารเ์ดน้” (Arden) เป็นโครงการทาวนเ์ฮา้สต์ัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพ
ในกรุงเทพฯ โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 7.5 ลา้นบาท ถึง 18 ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษัทไดพ้ัฒนาโครงการแนวราบระดับ Luxury ภายใตแ้บรนดใ์หม่ “อารเ์ทล” (Artale) 
ราคาเริ่มตน้ตัง้แต่ 17 ลา้นบาทและ 30 ลา้นบาท และยงัไดเ้ปิดตวัโครงการแนวราบภายใตแ้บรนด ์ “แอริ” (Airi) ที่มี
ราคาเริ่มตน้อยู่ที่ 11 ลา้นบาท และในปีเดียวกนันัน้ บรษิัท เฮลิกซ ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในเครือของอนนัดา ไดพ้ฒันา
โครงการแนวราบกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นโครงการทาวนเ์ฮา้สใ์นราคาคุม้ค่าภายใตแ้บรนด ์“ยูนิโอ ทาวน”์ (Unio Town) มี
ราคาเริ่มตน้ประมาณ 2.5 ลา้นบาท 



  

 

ในปี 2562 บริษัท ไดเ้ปิดตัวแบรนด ์“เออรบ์านิโอ” (Urbanio) โครงการทาวน์เฮ้าสแ์บรนดใ์หม่ ซึ่ง
โครงการแรกตัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพ วิภาวดี-แจง้วฒันะ ราคาเริ่มตน้อยู่ที่ประมาณ 5 ลา้นบาท  

โครงการแนวราบของบรษิัทสามารถแบง่กลุม่ผลิตภณัฑไ์ดด้งัตอ่ไปนี ้

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ แบรนดโ์ครงการแนวราบ 

LUXURY 
 

HIGH-END 

 

MID-SCALE 

 

▪ การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ 

บริษัท เฮลิกซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนนัดา ก่อตัง้ในปี 2556 ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์
และก่อสรา้ง โครงการของอนนัดาที่เฮลิกซด์  าเนินการก่อสรา้ง เช่น ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 ไอดีโอ โม
บิ สขุมุวิท 40 เป็นตน้ 

ธุรกิจอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์

▪ บริษัท ดเิอเจ้นท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พริท์) จ ากัด  

บริษัท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากัด เป็นบริษัทในเครือของอนนัดา ก่อตัง้ในปี 2553 ท า
ธุรกิจเป็นตวัแทนในการซือ้ขายหอ้งชดุพกัอาศยัในตลาดรองและช่วยจดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่เจา้ของหอ้งชดุ 

การใหบ้ริการของดิเอเจน้ท ์ไม่จ ากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านัน้ แต่มีเป้าหมายในการเป็นผู้
ใหบ้ริการดา้นตวัแทนซือ้ขายคอนโดมิเนียมชัน้น าซึ่งมีความเช่ียวชาญในโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ใกลห้รือติด
สถานีขนส่งมวลชน นอกจากนี ้ดิเอเจน้ท ์ยงัมีเป้าหมายในการเป็นผูเ้สริมสรา้งสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็นการ
รกัษามลูค่าการลงทนุของบรษิัทส าหรบัโครงการคอนโดมิเนียม 

▪ บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 

บริษัท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด ก่อตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคาร
ชดุ ภายใตก้ารดแูลโดย บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เดอะเวิรค์สใ์หบ้รกิารดา้นการบรหิารโครงการ
หลงัการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะช่วยด าเนินการบริหารโครงการเป็นเวลา 1 ปี  หรือจนกว่าผูพ้ัก
อาศยัในอาคารชุดจะจัดตัง้นิติบุคคลแลว้เสร็จ เดอะเวิรค์สม์ุ่งมั่นในการรกัษามาตรฐานการใหบ้ริการระดับสูงแก่
ลกูคา้ของบริษัท ส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ ใหผู้อ้ยู่อาศยัไดร้บัความสะดวกสบายเพื่อสรา้งความพึงพอใจและ
ความไวว้างใจอย่างสงูสดุ 



  

 

นอกจากนี ้เดอะเวิรค์สแ์ละดิเอเจน้ทย์งัท างานประสานกนั โดยเจา้ของหอ้งชดุที่มีความประสงคข์ายหอ้งชดุ
ในตลาดรอง จะเลือกใชบ้ริการผูบ้ริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกับขัน้ตอนการขาย 
การท าหนา้ที่บริหารจัดการโครงการของเดอะเวิรค์สจ์ึงมีส่วนช่วยในการแนะน าการใหบ้ริการของดิเอเจน้ท ์ใหก้ับ
บคุคลที่สนใจใชบ้รกิารของตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการบริหารโครงการ
อสังหาริมทรพัยแ์ละค่านายหนา้ นอกจากนี ้บริษัทยังมีรายไดอ้ื่นๆ ซึ่งรวมถึง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย การจดัหาที่ดิน และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ตาราง
แสดงรายไดด้งัตอ่ไปนี ้

หมายเหต ุ  (1)  รายไดอ้ื่นๆ รวมถึง ค่าเช่า บรกิาร การขายอาหารและเครื่องดื่ม ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษิัท   
ย่อยการจดัหาที่ดิน และรายไดอ้ื่นๆ 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ในปี 2562 ปี 2563 ช่วง 6 เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 เดือนของ ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 
7,711.3 ลา้นบาท 5,243.2 ลา้นบาท 2,615.2 ลา้นบาท และ 2,235.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้
หลกัจากกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นหลกัประมาณรอ้ยละ 40-65 ของรายไดร้วม ปี 2562 ปี 2563 ช่วง 6 
เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 เดือนของ ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการโอนกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ
ทัง้หมด 40 โครงการ 44 โครงการ 40 โครงการ และ 36 โครงการ ตามล าดบั  

อย่างไรก็ดี จากภาวะอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยข์องประเทศไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ LTV ตาม
แนวทางการก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศในช่วงปลายปี 2561 ประกอบกับความผนัผวนของ
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวา่งประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ตัง้แตป่ลายปี 2562 
ซึ่งส่งผลต่อการชะลอการตดัสินใจของลกูคา้บางส่วน ท าใหต้ัง้แต่ปี 2563 บรษิัทจึงมีนโยบายมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจ
หลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลดสัดส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Business) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจหลกัใหม้ากยิ่งขึน้ เช่น การยกเลิกธุรกิจใหบ้รกิารก่อสรา้ง เป็นตน้ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

  รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม (งบกำรเงนิรวม) 
งวด 6 เดอืน ปี 2564 ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

 รำยได ้             
 รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

1,355.6 60.6 
2,695.3 51.4 4,847.4 62.9 5,904.7 55.9 

 รายไดจ้ากการบริหารโครงการ
และคา่นายหนา้ 

457.5 20.5 
1,237.7 23.6 1,879.8 24.4 2,079.7 19.7 

 รายไดอ้ื่นๆ (1) 422.8 18.9 1,310.2 25.0 984.1 12.8 2,570.4 24.4 
รวมรำยได ้ 2,235.8 100.0 5,243.2 100.0 7,711.3 100.0 10,554.8 100.0 



  

 

ดา้นก าไรขัน้ตน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นใน ปี 2562  ปี 2563 ช่วง 6 เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 
เดือนของ ปี 2564 เท่ากบั 3,073.84 ลา้นบาท 2,377.12 ลา้นบาท ลา้นบาท และ 927.32 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 39.86 รอ้ยละ 45.34 รอ้ยละ 51.70 และรอ้ยละ 41.48 ตามล าดบั โดยอตัรา
ก าไรขั้นตน้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงปี 2563 และช่วง 6 เดือนปี 2563 เน่ืองจากบริษัทไดก้ าไรจากการขายกิจการออกไป
บางส่วนและ ในส่วนของผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2564 ยงัคงรกัษาระดบั margin ทัง้ core business และ การ
บรหิารโครงการไวไ้ด ้

ดา้นก าไรสทุธิ บริษัทและบรษิัทย่อยมีก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ) ใน ปี 2562  
ปี 2563 ช่วง 6 เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 เดือนของ ปี 2564 เท่ากับ 704.66 ลา้นบาท -206.58 ลา้นบาท -424.51
ลา้นบาท และ 14.60 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ คิดเป็นอตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิรอ้ยละ 9.14 รอ้ยละ -3.94 รอ้ยละ  
-16.23 และรอ้ยละ 0.65 ตามล าดบั โดยปี 2563 มีขาดทนุสทุธิจ านวน 206.58 ลา้นบาท เน่ืองจากมีขาดทนุจากการ
ด าเนินธุรกิจก่อสรา้งที่ยกเลิกเป็นหลกั แตใ่นช่วง 6 เดือนของปี 2564 ยงัคงรกัษาระดบัก าไรเป็นบวกไวไ้ดแ้มว้า่จะเจอ
สถานณการณโ์ควิดก็ตาม 

ภาพรวมฐานะการเงนิของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2562 ปี 2563 และ ณ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 
48,794.78 ลา้นบาท 43,298.16 ลา้นบาท และ  42,862.39 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรพัยห์ลกัของบริษัทและ
บริษัทย่อย คือ ตน้ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์และเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ ซึ่งเป็นสินทรพัยห์ลักที่บริษัทได้
ลงทนุอย่างตอ่เน่ืองเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต  

หนีส้ินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ สิน้ปี 2562 ปี 2563 และ ณ 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 30,320.80
ลา้นบาท 25,862.72 ลา้นบาท และ  26,184.27 ลา้นบาท ตามล าดบั หนีส้ินหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ หุน้
กู ้และเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ซึง่เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้2562 ปี 2563 และ ณ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 
18,473.97 ลา้นบาท 17,435.44 ลา้นบาท และ 16,678.12 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตัง้แต่ตน้ปี 
2563 เป็นตน้มา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พื่อขายในภาพรวม เช่น ดา้นก าลังซือ้ของลูกคา้ที่
ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ดา้นการเขา้ชมส านักงานขายและโครงการของลูกคา้ตาม
มาตรการ Lockdown ในเขตจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของฝ่ายบรหิาร สถานการณด์งักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุม่บรษิัท ดงันี ้

ในดา้นผลการด าเนินการ บรษิัทยงัคงมีรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างต่อเน่ืองทัง้จากโครงการที่
ก่อสรา้งแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาและโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2563  ถึงแม้ว่าลูกค้าบางส่วนอาจชะลอการโอน



  

 

กรรมสิทธ์ิเพราะยังไม่แน่ใจต่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ยังคงอยู่ใน
ระดบัต ่ามาก จึงมีลกูคา้บางส่วนที่ตดัสินใจโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงดงักล่าว นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัมีโปรโมชั่นต่างๆ 
และใหส้่วนลดส าหรบัลูกคา้เพื่อกระตุน้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ รวมถึงการประสานงานกับบริษัทนายหนา้ที่ดูแลลูกคา้
ต่างประเทศเพื่อใหส้ามารถโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุใหก้บัลกูคา้ได ้ส่วนดา้นค่าใชจ้่าย กลุ่มบริษัทมีการปรบัตวัในส่วน
การท าการตลาด ซึ่งส่งผลใหต้น้ทนุในการจดัจ าหน่ายลดลงโดยเฉพาะค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์จากการเลือกใชส้ื่อ
ออนไลนเ์พิ่มขึน้ในการเปิดตัวน าเสนอขอ้มูลโครงการ และท าการตลาด โดยออกแบบโฆษณาใหแ้ปลกใหม่และ
หลากหลาย เพื่อดงึดดูกลุ่มเปา้หมายเฉพาะแต่ละกลุม่และสามารถปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่างรวดเรว็ตามสถานการณ ์ การ
ใชช้่องทางขายในรูปแบบออนไลนม์ากขึน้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งที่ผ่านมา
ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างดี ในขณะที่คา่ใชจ้่ายลดลงกวา่คา่โฆษณาประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบเดิม 

ในดา้นฐานะทางการเงิน สถานการณ์ดังกล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้ในดา้นมลูค่าทรพัยส์ินที่อาจเปลี่ยนแปลงจากการตัง้ส  ารองหรือมีขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า และในดา้น
หนีส้ินหรือภาระผูกพนัที่อาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นกระแสเงินสดหรือสภาพคล่องใน
การด าเนินงาน เน่ืองจากลกูคา้สว่นใหญ่ยงัคงสามารถผ่อนช าระเงินดาวนอ์ย่างสม ่าเสมอ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารไดร้่วมกันพิจารณาและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ
ตามระดับความรุนแรงของสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด และก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ โดยกลุ่ม
บริษัทไดว้ิเคราะหแ์ละก าหนดแผนการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณใ์นดา้นต่างๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างตอ่เน่ือง 

การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2564 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2563 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,355.57 60.63 1,191.03 45.54 164.5 13.8 
รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ 357.01 15.97 584.83 22.36 (227.8) (39.0) 
รายไดค้า่นายหนา้ 100.51 4.50 167.31 6.40 (66.8) (39.9) 
รายไดค้า่เช่า 32.17 1.44 14.97 0.57 17.2 115.0 
รายไดค้า่บรกิาร 68.45 3.06 66.01 2.52 2.4 3.7 
ดอกเบีย้รบั 203.87 9.12 192.56 7.36 11.3 5.9 
รายไดอ้ื่น 118.27 5.29 398.51 15.24 (280.2) (70.3) 
รวมรายได้ 2,235.84 100.00 2,615.21 100.00 (379.4) (14.5) 
       



  

 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2564 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุดวันที ่ 

30 มิถุนายน 2563 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,037.43 46.4 930.22 35.6 107.2 11.5 
ตน้ทนุการบรหิารโครงการ 125.97 5.6 206.86 7.9 (80.9) (39.1) 
ตน้ทนุคา่นายหนา้ 75.15 3.4 73.94 2.8 1.2 1.6 
ตน้ทนุคา่เช่า 23.61 1.1 14.25 0.5 9.4 65.7 
ตน้ทนุคา่บรกิาร 46.37 2.1 37.86 1.4 8.5 22.5 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 138.95 6.2 222.16 8.5 (83.2) (37.5) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 601.05 26.9 690.89 26.4 (89.8) (13.0) 
รวมค่าใช้จ่าย 2,048.52 91.6 2,176.17 83.2 (127.7) (5.9) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนใน 

      

  บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้
นิตบิุคคล 

187.31 8.38 439.04 16.79 (251.7) (57.3) 

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 188.84 8.45 387.18 14.80 (198.3) (51.2) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคล 

376.2 16.82 826.2 31.59 (450.1) (54.5) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ       
คา่ใชจ้่ายทางการเงินอื่นๆ (345.77) (15.46) (321.67) (12.30) (24.1) 7.5 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 30.38 1.36 504.54 19.29 (474.2) (94.0) 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 42.99 1.92 (52.89) (2.02) 95.9 (181.3) 
ก าไร (ขาดทุน) ปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 73.37 3.28 451.65 17.27 (378.3) (83.8) 
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกสทุธิจาก
ภาษีเงินได ้

33.57 1.50 (826.70) (31.61) 860.3 (104.1) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 106.94 4.78 (375.04) (14.34) 482.0 (128.5) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน: 46.23 2.07 (78.20) (2.99) 124.4 (159.1) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 153.17 6.85 (453.24) (17.33) 606.4 (133.8) 
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของ
บรษิัทย่อย 

92.34 4.13 49.47 1.89 42.9 86.7 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 14.60 0.65 (424.51) (16.23) 439.1 (103.4) 

 

 

 



  

 

รายได้  

ช่วง 6 เดือนปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 2,235.8 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวน 379.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.5  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดอ้ื่น 
จ านวน 280.2  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 70.3 เน่ืองจากไตรมาส 1 ปี 2563 มีการบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทนุใน
บรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บรษิัท พีระ เซอรกิ์ต วนั จ ากดั และบรษิัท พีระ คารท์ จ ากดั จ านวน 356.5 ลา้นบาท  

โดยมีการวิเคราะหร์ายไดต้ามกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากกลุม่ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันปี 2563 เป็นจ านวน 164.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.8 โดยมี
สาเหตหุลกัจากการที่บริษัทและบรษิัทย่อยโอนโครงการแนวราบไดเ้พิ่มขึน้  เท่ากบั 355 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
58.4 แตล่ดลงในสว่นของโครงการคอนโดมิเนียม  

กลุ่มธุรกิจการลงทนุและบรกิารที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บรษิัทและบริษัท
ย่อยมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการลงทุนและบริการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัปี 
2563 เป็นจ านวน 275 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 33 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทมีรายไดจ้ากการบริหาร
โครงการลดลง เท่ากบั 227.8 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิัทยงัไม่มีไม่มีโครงการการรว่มทนุเพิ่มเติม  

กลุ่มรายไดอ้ื่นช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่น ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2563 
เป็นจ านวน 268.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 45.5 โดยมีสาเหตหุลกัเน่ืองจากไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทมีก าไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท พีระ เซอรกิ์ต วนั จ ากัด และบริษัท พีระ คารท์ จ ากัด จ านวน 356.5 
ล้านบาท ตามเป้าหมายในการลดสัดส่วนธุรกิจที่ ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Business) และเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจหลกัของบรษิัท 

ต้นทุนขาย 

ช่วง 6 เดือน  ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีตน้ทนุรวมจ านวน 1,308.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วง 6 เดือน 
ปี 2563 เล็กนอ้ยจ านวน 45.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.6 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุการขายอสงัหาริ
มทรพัทยท์ี่เพิ่มขึน้จาก ช่วง 6 เดือน ปี 2563 เท่ากับ 107.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.5 ซึ่งสอดคลอ้งกับการ
เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 740.0 ลา้นบาท ลดลง
จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 จ านวน 173.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการการบรหิารคา่ใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

 

 



  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายทางการเงินเป็นจ านวน 345.8ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
ช่วง 6 เดือน ปี 256- จ านวน 24.1ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.08 เท่า  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในช่วง 6 เดือน  ปี 2564 มีจ านวน 188.8 ลา้นบาท 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้จ านวน 198.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51.2 ทัง้นีใ้นช่วง 6 เดือนของปี2563 ไดมี้
การเริ่มโอนโครงการคอนโดมิเนียมสรา้งเสรจ็ใหม่ 2 โครงการ  

ก าไรสุทธิ 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ เท่ากับ  14.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นจ านวน 439.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 103.4 สาเหตหุลกัมาจากใน ปี 2563 ผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อยไดบ้นัทกึตน้ทนุการใหบ้รกิารก่อสรา้งสงูกวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้ง  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ 30 มิถุนายน 2564 สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ  42,862.4 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 435.8  ล้านบาท ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 43,298.2 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1 ทั้งนี ้ 
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยท์ี่ส  าคญัมีดงันี ้

• เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 366.1 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.5  

• เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEAI5 และ
บริษัท มิตซุย ฟูโดซงั เอเซีย ไทยแลนด ์จ ากดั (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ
บริษัท มิตซุย ฟูโดซงั จ ากดั (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่แห่งหนึ่ง
ในญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมรว่มกนั  

 

 



  

 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีเงินทนุในการรว่มคา้รวม 25 โครงการ ลดลง 5 โครงการจากปี 2563 โดยมีรายละอียด 
ดงันี ้

บริษัท โครงการ มูลค่าตามบัญชีตาม 

วิธีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ล้านบาท) 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั แอชตนั อโศก 475.2 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทร ีจ ากดั แอชตนั สีลม 456.9 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด ์อินเตอรเ์ชนจ ์ 207.4 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั ไอดีโอ  โมบิ สขุมุวิท 66 281.6 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั แอชตนั อโศก-พระราม 9 637.3 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ จ ากดั ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ 333.3 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ทจู ากดั เอลลิโอ เดล เนสท ์ 498.9 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 349.0 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ไอดีโอ พระราม 9 ตดัใหม่ 308.8 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ไอดีโอ โมบิ รางน า้ 397.6 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูจ ากดั ไอดีโอ พระราม 9-อโศก 428.7 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ 314.3 
บรษิัท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อิสตพ์อยท ์ 174.7 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั เอลลิโอ สาทร – วฒุากาศ 294.8 
บรษิัท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั ไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร 193.8 
บรษิัท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั โครงการในอนาคต 324.7 
บรษิัท เอเอ็มเอช รชัดา จ ากดั Somerset Rama 9 50.4 
บรษิัท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั Ascott Embassy Sathorn 199.2 
บรษิัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั Ascott Thonglor 159.3 
บรษิัท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั Lyf Sukhumvit 8 30.3 
บรษิัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั ไอดีโอ จรญัฯ 70-รเิวอรว์ิว 338.7 
บรษิัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั ไอดีโอ สขุมุวิท-พระราม 4 404.9 
บรษิัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั ไอดีโอ จฬุา-สามย่าน 422.7 
บรษิัท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั Somerset Pattaya 158.4 
Ananda SU LTD ลงทนุในกิจการอื่นๆ 0.45 

รวม 7,411.7 

หนีสิ้น 

ณ 30 มิถนุายน 2564 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากบั 26,184.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 
เท่ากบั 321.6 ลา้นบาท ที่มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 25,862.7 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 ทัง้นี ้รายละเอียดรายการ
เปลี่ยนแปลงของหนีส้ินที่ส  าคญัมีดงันี ้



  

 

• หุน้กู้ 

หุน้กู ้ 30 มิถุนำยน 2564 
(ล้ำนบำท) 

30 มิถุนำยน 2564 
(ล้ำนบำท) 

เปล่ียนแปลง 
(ล้ำนบำท) 

Current Portion of shorterm debentures 7,544.4 5,401.1 2,143.3 
Long Term debentures  6,812.4 7,542.5 -730.1 
Total 14,356.8 12,943.6 1,413.2 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ 30 มิถนุายน 2564 มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั  16,678.1 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ -38.9 ของหนีส้ิน
และส่วนของผูถื้อหุน้รวม โดยส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 757.3 หรอืรอ้ยละ 4.3 

งบกระแสเงนิสด 

• กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงาน 

ช่วง 6 เดือนปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานเท่ากบั 117 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 
581.5 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษิัทใชเ้งินส่วนใหญ่ในโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ระหวา่งการพฒันา และการจ่ายภาษี 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ช่วง 6 เดือนปี 2564 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 792.4 ลา้นบาท ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวของปี 2563 ที่จ  านวน 3,412.7 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 81.2 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน  1,247.7 ลา้นบาท และซือ้ส่วนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย จ านวน 671.1 ลา้นบาท 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ช่วง 6 เดือนปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 309.3 ลา้นบาท ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกนั ปีจ านวน 2,448.91 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8  โดยมีรายการหลกัมาจากยอดสทุธิจากการคืน
หุน้กูแ้ละการออกหุน้กูใ้หม่ในช่วง 6 เดือนปี 2564 ใชเ้งินเพิ่มขึน้ราว 4,250.9 ลา้นบาท แต่ลดลงจากเงินที่ไดใ้นส่วน
ของเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินราว 1,000.8 ลา้นบาท 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 3,552.9 ลา้นบาท  

• อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากบั 1.58  เท่า ลดลง
จาก สิน้ปี 2563 0.09 เท่า สาเหตหุลกัมาจากหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 1,470.2 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 
ประกอบดว้ยหุน้กูร้ะยะยาวสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้จ านวน 2,143.3 ลา้นบาท เป็นหลกั  

 



  

 

• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 0.24 เท่า ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 0.02 เท่า เน่ืองจากมีส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินลงทุน
ระยะสัน้เพิ่มขึน้ราว 708.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.8  

• อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้  

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest coverage 
ratio : ICR) เท่ากับ 1.02  เท่า ลดลงจากสิน้ปี 2563 0.92 เท่า เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรก่อนดอกเบีย้
จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 481.04 ลา้นบาท ซึ่งใกลเ้คียงกบัดอกเบีย้จ่าย 
เท่ากบั 473.0 ลา้นบาท ซึ่ง EBITDA เท่ากบับรษิัทมีความสามารถในการหาก าไรเพื่อมาช าระดอกเบีย้ไดใ้กลเ้คียงกนั 
แต่ในส่วนของปี 2563 ซึ่งมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) สูงถึง 
1,908.4 ลา้นบาท และมีดอกเบีย้จ่ายเพียง 983.1 ลา้นบาท  เน่ืองจากสถานการณโ์ควิดในช่วงปีที่ผ่านมาที่ยังคง
ต่อเน่ือง ส่งผลต่อรายไดท้ี่ลดลงในปี 2564 รวมทั้งในช่วงปีนีบ้ริษัทไม่มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมและ
โครงการแนวราบ ท าใหร้ายไดโ้ครงการแนวราบ รายไดค้่าบริหารโครงการ รายไดจ้ัดหาที่ดิน ลดลง จึงส่งผลให ้
EBITDA ลดลงเช่นกัน และคาดว่าจะค่อยๆปรบัตวัดีขึน้หลงัจากช่วงไตรมาส 4 ปีนีจ้ากปริมาณการฉีดวคัซีนที่เพิ่ม
สงูขึน้เรื่อยๆ  

• อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จ าหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่ า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Net Debt to EBITDA ratio) เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 3.05  เท่า เน่ืองจาก
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  ช่วง 12 เดือนยอ้นหลงัจากครึง่
ปีแรกของปี 2564  ลดลงจากปี 2563 ราว 466.2 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 24.4   

• อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน  

ณ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (Debt service 
coverage ratio : DSCR) เท่ากับ 0.10 เท่า ลดลงจาก สิน้ปี 2563 จ านวน 0.05 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ช่วง 12 เดือนยอ้นหลงัจากครึ่งปีแรกของปี 
2564 ลดลงจากปี 2563 จ านวน 466.2 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 24.4 และมีหนีส้ินที่มีก าหนดครบช าระภายใน 1 
ปี ในส่วนของหุน้กู ้เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,143,3  ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.7 

• อัตราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุน้รวม (เทา่) (Total Debt to Equity ratio) 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุน้รวม (Total Debt to 
Equity ratio) เท่ากบั 1.57 เท่า เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 0.09 เท่า เน่ืองจาก ณ 30 มิถนุายน 2564 
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 757.3 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
4.34 



  

 

• อัตราส่วนหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุน้รวม (เทา่) (Interest Bearing Debt to Equity ratio) 
(ตามข้อก าหนดสิทธิ) 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Interest 
Bearing Debts to Equity ratio) เท่ากับ 1.40 เท่า  ซึ่งเพิ่มขึน้จากอัตราส่วน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เล็กน้อย
ประมาณ 0.01 เท่า ถึงแมว้่าจะมีภาระหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิหกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง
ประมาณ 849.0 ลา้นบาทหรือราวรอ้ยละ 3.5 แต่ส่วนของทนุก็ลดลงจากก าไรสะสมช่วงสองไตรมาสรวมกบัส่วนของผู้
มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบรษิัทย่อยลดลงรวมกนัราว 757.3 ลา้นบาท หรอืราวรอ้ยละ 4.3  

• อัตราส่วนหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี  ต่อ
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากบั 0.64 เท่า เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 0.06 เท่า เน่ืองจากบริษัทและ
บรษิัทย่อยมีหนีส้ินที่มีก าหนดครบช าระภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 รอ้ยละ 13.67 

• อัตราส่วนเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิต่อหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีอตัราส่วนเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
เท่ากับ 0.34 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 0.05 เท่า เน่ืองจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูยื้มจาก
สถาบนัการเงินลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 รอ้ยละ 10.22  

• อัตราส่วนการออกตราสารหนี ้ต่อหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีอตัราส่วนการออกตราสารหนีต้่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากบั 
0.64 เท่า เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 0.05 เท่า เนื่องจาก ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีภาระตราสาร
หนีจ้  านวน 14,356.9 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,413.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
10.9 ซึ่งตราสารหนีเ้พิ่มขึน้มาจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ และหุน้กูข้องบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

• อัตราส่วนหนีสิ้นอ่ืนๆทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

ณ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีอตัราส่วนหนีส้ินอื่นๆ ที่มีภาระดอกเบีย้ต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้  
เท่ากบั 0.03 เท่า  

ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

บรษิัทไดมี้การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโควิด-19 และผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งได้
เปิดเผยในหวัขอ้ปัจจยัความเสี่ยงแลว้ 

 

 



  

 

สินทรัพยห์ลักทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

ณ. วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสินทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมลูค่า
สทุธิตามบญัชีในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 20,680 ลา้นบาท และมีรายละเอียดดงันี ้

 มูลค่า (ล้านบาท) 

ที่ดินและตน้ทนุที่เก่ียวขอ้ง 11,846 

ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งระหวา่งพฒันา 4,927 

ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งที่พฒันาแลว้ 3,955 

หกั: ส  ารองเผ่ือผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการ (48) 

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ 20,680 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัยค์งเหลือสทุธิตามบญัชี ในโครงการ
เพื่อขาย ดงันี ้

ล าดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทนุตามบัญชี (สุทธ)ิ 

ณ 30 มิ.ย. 2564 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ ์ ภาระผูกพัน 

1 
ไอดีโอ โมบิ  
วงศส์วา่ง-อินเตอรเ์ชนจ ์

อาคารชดุพกัอาศยั 106.89 

ANAN 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 

2 สขุมุวิท 31 อาคารชดุพกัอาศยั 400.62 

3 แอชตนั เรสซิเดนซ ์41 อาคารชดุพกัอาศยั 847.99 

4 แอร ิพระราม 5 - ราชพฤกษ ์ โครงการบา้นจดัสรร 88.15 

5 เอโทล วงแหวน-ล าลกูกา โครงการบา้นจดัสรร 253.43 

6 Cream Bridge โครงการบา้นจดัสรร 309.59 

7 อารเ์ทล เกษตร-นวมินทร ์ โครงการบา้นจดัสรร 761.36 

8 แอร ิพระราม 2 โครงการบา้นจดัสรร 329.36 

9 แอร ิแจง้วฒันะ โครงการบา้นจดัสรร 344.30 

10 ยนูิโอ สขุมุวิท 72  อาคารชดุพกัอาศยั 82.59 
Helix ไม่มีภาระผกูพนั 

11 ยนูิโอ เอช ติวานนท ์ อาคารชดุพกัอาศยั 199.29 

12 ยนูิโอ รามค าแหง-เสรีไทย อาคารชดุพกัอาศยั 152.99 Helix 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั
สถาบนัการเงิน 

13 
ยนูิโอ ทาวน ์ล าลกูกา- 
คลอง 4 

โครงการบา้นจดัสรร 295.60 

14 
ยนูิโอ ทาวน ์ ศรีนครินทร-์
บางนา 

โครงการบา้นจดัสรร 315.97 

15 
ยนูิโอ ทาวน ์ ยนูิโอ ทาวน ์ 
เพชรเกษม 110 

โครงการบา้นจดัสรร 64.38 



  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ 
ต้นทนุตามบัญชี (สุทธ)ิ 

ณ 30 มิ.ย. 2564 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ ์ ภาระผูกพัน 

16 
ยนูิโอ ทาวน ์ สวนหลวง 
พฒันาการ 

โครงการบา้นจดัสรร 215.53 

Helix 
จดจ านองเป็นหลกัประกนั

สถาบนัการเงิน 

17 ยนูิโอ ทาวน ์ สขุสวสัดิ ์ โครงการบา้นจดัสรร 346.50 

18 
ยนูิโอ ทาวน ์ ประชาอทุิศ 
76 

โครงการบา้นจดัสรร 653.18 

19 ยนูิโอ ทาวน ์ แจง้วฒันะ โครงการบา้นจดัสรร 595.38 

20 เอโทล บาหลี บีช โครงการบา้นจดัสรร 263.23 ADO, BN ไม่มีภาระผกูพนั 

21 JV-CO1 อาคารชดุพกัอาศยั 463.00 JV-CO1 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั
สถาบนัการเงิน 

22 ADC-JV7 อาคารชดุพกัอาศยั 776.50 ADC-JV7 

23 ADC-JV10 อาคารชดุพกัอาศยั 1,959.14 ADC-JV10 

24 ADC-JV20 อาคารชดุพกัอาศยั 1,458.57 ADC-JV20 

25 ADC-JV21 อาคารชดุพกัอาศยั 513.18 ADC-JV21 

26 ADC-JV23 อาคารชดุพกัอาศยั 1,177.25 ADC-JV23 

27 ADC-JV26 อาคารชดุพกัอาศยั 1,782.29 ADC-JV26 

28 ADC-JV27 อาคารชดุพกัอาศยั 2,356.10 ADC-JV27 

29 ADC-JV28 อาคารชดุพกัอาศยั 1,975.12 ADC-JV28 

30 ADC-JV14 Island 84.10 ADC-JV14 

ไม่มีภาระผกูพนั 

31 ADC-JV19 Island 45.54 ADC-JV19 

32 ADC-JV29 Island 193.43 ADC-JV29 

33 ADC-JV30 Island 224.55 ADC-JV30 

34 
Bliss Bodhi Tree Estate Island 86.61 Bliss Bodhi Tree 

Estate 

35 Canopus Lakeside Island 289.24 Canopus Lakeside 

36 Devika Hill Island 155.10 Devika Hill 

37 Lavani Forest Estate Island 90.33 Lavani Forest Estate 

38 
Nameste Hill Resort and 
Spa 

Island 234.18 Nameste Hill Resort 
and Spa 

39 New Blue Moon Villa Island 70.79 New Blue Moon Villa 

40 
Sea of Tree Resort and 
Spa 

Island 118.36 Sea of Tree Resort 
and Spa 

รวม 20,679.71  

 

 

 



  

 

2. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ. วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีดงันี ้

 
รำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
(ล้ำนบำท) 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
(ล้ำนบำท) 

อาคารส านกังานใหเ้ช่า 409.34 (21.42) (19.00) 368.92 

รวม 409.34 (21.42) (19.00) 368.92 

3. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ณ. วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีดงันี ้

 กรรมสิทธิ ์ มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี (ล้ำนบำท) ภำระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน บรษัิทและบรษัิทย่อย 29.38 ไม่มี 

อาคาร และสิ่งปลกูสรา้ง บรษัิทและบรษัิทย่อย 182.88 ไม่มี 

อปุกรณ ์ บรษัิทและบรษัิทย่อย 16.93 ไม่มี 

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใชส้  านกังาน บรษัิทและบรษัิทย่อย 30.95 ไม่มี 

ยานพาหนะ สถาบนัการเงิน 5.91 เช่าซือ้รถยนตแ์ละรถตู ้ 

สินทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง บรษัิทและบรษัิทย่อย 0.8 ไม่มี 

รวม 266.85  

4. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ. วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีดงันี ้

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  (ล้านบาท) 
คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 345.88 

สินทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้ 21.94 

รวม 367.82 

5. เครื่องหมายบรกิารที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบรกิาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ เครื่องหมำยบริกำร เจ้ำของ จ ำพวก/1 อำยุ 

1  บรษัิท 36 20 พ.ค. 57 - 19 พ.ค. 67 

2 
 

บรษัิท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

3 
 

บรษัิท 36 

4 

 

บรษัิท 36 

5 

 
บรษัิท 36 



  

 

ล ำดับ เครื่องหมำยบริกำร เจ้ำของ จ ำพวก/1 อำยุ 

6 

 
บรษัิท 36 14 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 70 

7 
 

บรษัิท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

8 

 
บรษัิท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

9 

 
บรษัิท 36 

10 
 

บรษัิท 36 9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66 

11 
 

บรษัิท 36 

12 

 
บรษัิท 36 

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

13 

 
บรษัิท 36 

14 

 
บรษัิท 36 

15 

 
บรษัิท 36 

16 

 
บรษัิท 36 

17 

 
บรษัิท 36 

18 

 
บรษัิท 36 26 พ.ค. 57 - 25 พ.ค. 67 

19 

 
บรษัิท 36 22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65 

20 

 

บรษัิท เฮลิกซ ์จ ากดั 37 9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66 

21 

 

บรษัิท  บลเูด็ด จ ากดั 40 11 ส.ค. 53 - 10 ส.ค.63 

หมายเหต ุ จ าพวกสินคา้ตามพระราชบญัญตัิเครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
- สินคา้จ าพวกที่ 36 หมายถึง บรกิารจดัการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์
- สินคา้จ าพวกที่ 37 หมายถึง บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 

- สินคา้จ าพวกที่ 40 หมายถึง บรกิารสโมสรออกก าลงักายสถานบรกิารดา้นกีฬา 



  

 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ. วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีนโยบายการลงทนุ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุและนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

• ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่ เ ก่ียวเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรพัย ์ เช่น ธุรกิจเป็นนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจนิติบุคคลอสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจรา้นอาหารที่
เก่ียวขอ้งกับโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ ธุรกิจสปอรต์คลบัที่เก่ียวขอ้งกับโครงการอสงัหาริมทรพัย ์เป็นตน้  หรือ 
การลงทนุในบรษิัทรว่มคา้ (Joint Venture) ส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้ หากจะพิจารณาวา่
ธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลกัหรอืไม่นัน้ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการบรษิัท  

• บริษัทไดมี้การก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนใน
กิจการที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

• บรษิัทจะส่งตวัแทนของบรษิัท เป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทดงักล่าว จ านวนกรรมการที่ส่งเขา้
เป็น จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้  หรือหากไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ โดยมีเหตผุลอนัสมควร 

• บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทั้งหมดรวมกันไดไ้ม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบ
การเงินเฉพาะบรษิัท 

• การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไม่วา่จะเป็นการลงทนุใหม่ หรอืลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็นธุรกิจหลกั ซึง่รวมถึง
การจดัซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท โดยฝ่ายจดัการ
จะตอ้งน าเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรอืผลประโยชนท์ี่บรษิัท คาดว่า
จะไดร้บั และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งการความเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก บรษิัทจะตอ้งด าเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้

• การลงทนุในธุรกิจใดๆ ไม่วา่จะเป็นการลงทนุใหม่ หรอืลงทนุเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลกั ซึง่รวมถึง
การจดัซือ้ ขาย โอน หรอื เช่าระยะยาวเกิน 1 ปีในที่ดินหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ และการช่วยเหลือทางการเงินแก่
บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อย จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะตอ้งน าเสนอแผนงาน 5 ปี 
รวมทั้งประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับ และหาก
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งการ
ความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก บรษิัทจะตอ้งด าเนินการจดัหาจดัจา้งมาให ้

 



  

 

บริษัทจะเปิดเผยการลงทุนในธุรกิจใดๆ ทัง้ในกิจการที่เป็นธุรกิจหลกัหรือไม่ใช่ธุรกิจหลกั ซึ่งรวมถึงการจัดซือ้ ขาย 
โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ และการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่
ไม่ใช่ธุรกิจหลกั โดยระบุถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง มลูค่าเงินลงทนุ และสดัส่วนเงินลงทนุตอ่ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบรษิัท ในแบบ 56-1 
และรายงานประจ าปีที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ประจ าปี 

3. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. นายพลูศกัดิ ์ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ  / รองประธานกรรมการ  / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน /กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล ก ร รมกา ร อิ ส ร ะ  / ก ร รมกา ร  /  ก ร รมก า รต ร ว จสอบ  / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

5. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการ 

6. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / ประธาน
กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. นายธญัลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ  กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
/ กรรมการบรหิาร  

8. นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

9. นายเสรมิศกัดิ ์ขวญัพ่วง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

10. นางสาวพชัราวลยั เรอืงกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

 

 



  

 

ผู้บริหาร 

รายช่ือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายชานนท ์เรอืงกฤตยา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายธญัลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

4. นายเสรมิศกัดิ ์ขวญัพ่วง ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการลงทนุ 

5. นายวิภาคส ์ตระการรงัสี ประธานเจา้หนา้ที่สายงานเทคโนโลยี 

ผู้ถอืหุน้รายใหญ่  

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรกของบรษิัท ณ. วนัที่ 11 ตลุาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 รายช่ือผู้ถอืหุน้ จ านวนหุน้ ร้อยละ 

1.  กลุม่เรืองกฤตยา 

1.1 นายชานนท ์เรอืงกฤตยา  
1.2 นางสาวพชัราวลยั เรอืงกฤตยา 

1,214,832,305 

1,049,182,205 

165,650,100 

36.449 

31.479 

4.970 

2.  นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 278,306,100 8.350 

3.  บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 169,000,000 5.071 

4.  นางสาวมลลิกา เรอืงกฤตยา 135,996,795 4.080 

5.  นางสาวณฐัวิภา เรอืงกฤตยา 96,993,739 2.910 

6.  นายณฐัดนยั เรอืงกฤตยา 96,156,095 2.885 

7.  นายพิชยั วิจกัขณพ์นัธ ์ 60,000,000 1.800 

8.  บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 58,370,529 1.751 

9.  นายชยัรตัน ์โกวิทจินดาชยั 55,774,400 1.673 

10.  นายจิตติพร จนัทรชั 38,000,000 1.140 

4. ประวัตกิารเพิม่ทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

ประวัตกิารเพิม่ทุนย้อนหลัง 3 ปี 

         - ไม่มี – 

 



  

 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

ประจ าปี 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

ต่อหุน้ (บาท) 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 
งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม 

2563 - - - - - 
2562 0.1175 0.32 0.09 26.84 55.58 
2561 0.2540 0.09 0.65 155.42 35.31 

 

 



 

 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และการร่วมค้า 

นิตบิุคคลที่บรษิัทถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

1.   บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   สามญั 2,155,981,405 2,155,981,405 431,196,281 5 431,196,279 100.00 

2.   บรษัิท บา้นนิราวานา จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 700,000,000 700,000,000 7,000,000 100 6,999,998  100.00/1 

3.   บรษัิท เอดีซี - เจวี 7 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 240,000,000 240,000,000 2,400,000 100 2,399,998 100.00 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

4.   บรษัิท เอดีซี - เจวี 10 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 4,999,997 100.00 

5.   บรษัิท เจวี-โค1 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  998 99.80 

6.   บรษัิท เอดีซี - เจวี 14 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

7.   บรษัิท เอดีซี - เจวี 19 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

8.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 20 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

9.   บรษัิท เอดีซี - เจวี 21 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

10.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 23 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

11.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 26 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

12.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 27 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

13.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 28 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

14.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 29 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

15.  บรษัิท เอดีซี - เจวี 30 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

16.  บรษัิท เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

17.  บรษัิท คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

18.  บรษัิท ซี ออฟ ทร ีรีสอรท์ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

19.  บรษัิท บลิส โพธ์ิ ทร ีเอสเตท จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

20.  บรษัิท ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั  

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

21.  บรษัิท นามิสเต ฮิลล ์รีสอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั  

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

22.  บรษัิท นิว บลมูนู วิลลา่ จ ากดั  

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 100,000 100,000 1,000 100  997 99.70 

23.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 

99/4 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 5,499,998 100.00 

 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

24.    บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 9,999,998 100.00 

 

25.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 950,000,000 950,000,000 9,500,000 100 9,499,998 100.00/2 

26.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 4,499,998 100.00 

27.   บรษัิท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

สามญั 625,000,000 625,000,000 6,250,000 100  4,624,999 74.00 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

28.  บรษัิท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

สามญั 650,000,000 650,000,000 6,500,000 100 4,809,999 74.00 

29.  บรษัิท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 750,000,000 750,000,000 7,500,000 100 5,549,999 74.00 

30.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 650,000,000 650,000,000 6,500,000 100 4,809,999 74.00 

31.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 850,000,000 850,000,000 8,500,000 100 4,334,999 51.00 

32.    บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 625,000,000 625,000,000 6,250,000 100 3,187,499 51.00 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

33.    บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 400,000,000 400,000,000 4,000,000 100 2,039,999 51.00 

34.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 350,000,000 350,000,000 3,500,000 100 1,784,999 51.00 

35.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 425,000,000 425,000,000 4,250,000 100 2,167,499 51.00 

36.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบรุ ีจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00 

37.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 450,000,000 450,000,000 4,500,000 100 2,294,999 51.00 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

38.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00 

39.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00 

40.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 300,000,000 300,000,000 3,000,000 100 1,529,999 51.00 

41.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 750,000,000 750,000,000 7,500,000 100 3,824,999 51.00/3 

42.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทร ีจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/4 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

43.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 1,100,000,000 1,100,000,000 11,000,000 100 5,609,999 51.00/5 

44.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนเูมน้ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 475,000,000 475,000,000 4,750,000 100 2,422,499 51.00/6 

45.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 500,000,000 500,000,000 5,000,000 100 3,699,999 74.00/7 

46.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 600,000,000 600,000,000 6,000,000 100 3,059,999 51.00/8 

47.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 550,000,000 550,000,000 5,500,000 100 2,804,999 51.00/9 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

48.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100 7,399,999 74.00/10 

49.  บรษัิท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ/ 

รว่มคา้ 

สามญั 398,500,000 398,500,000 3,985,000 100 2,231,599 56.00 

50.  บรษัิท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

 โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบรษัิทที่พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 

บรุมิสิทธ์ิ 

620,000,000 

550,000,000 

446,400,000 

550,000,000 

6,200,000 

5,500,000 

100 

100 

6,200,000 

0 

100.00 

0 

51.  บรษัิท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบรษัิทที่พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 

บรุมิสิทธ์ิ 

270,000,000 

240,000,000 

270,000,000 

240,000,000 

2,700,000 

2,400,000 

100 

100 

2,700,000 

0 

100.00 

0 

52.  บรษัิท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบรษัิทที่พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 

 

795,990,000 795,990,000 7,959,900 

 

100 4,059,548 51.00 

 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

53.  บรษัิท ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบรษัิทที่พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 

 

664,430,000 664,430,000 6,644,300 

 

100 3,388,592 51.00 

 

54.  บรษัิท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

   โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบรษัิทที่พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 

 

599,670,000 599,670,000 5,996,700 

 

100 5,996,698 

 

100.00 

 

55.  บรษัิท อนนัดา เอแพค  พระรามเกา้ ท ูจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ/ 

รว่มคา้ 

สามญั 772,300,000 772,300,000 7,723,000 100 6,679,394 86.50 

56.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 850,000,000 850,000,000 8,500,000 100 4,334,999 51.00 

57.  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สามญั 1,150,000,000 1,150,000,000 11,500,000 100 7,187,499 62.50/11 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

58.  บรษัิท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ/   
รว่มคา้ 

สามญั 723,586,000 723,586,000 7,235,860 100 4,341,516 60.00 

59.   บรษัิท เอเอ็มเอช รชัดา จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 321,500,000 321,500,000 3,215,000 100 1,639,649 51.00 

60.   บรษัิท เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 575,000,000 575,000,000 5,750,000 100 2,932,499 51.00 

61.  บรษัิท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 59 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 575,000,000 575,000,000 5,750,000 100 2,932,499 51.00 

62.  บรษัิท เอเอ็มเอช สขุมุวิท 8 จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 115,000,000 115,000,000 1,150,000 100 586,499 51.00 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

63.   บรษัิท เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทผสมผสาน 

สามญั 390,000,000 390,000,000 3,900,000 100 1,988,999 51.00 

64.  บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูจ ากดั 

99/4 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

และใหเ้ช่าพืน้ที่ 

สามญั 300,000,000 300,000,000 60,000,000 5 59,999,998 100.00 

65.   บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   

และใหเ้ช่าพืน้ที่ 

สามญั 900,000,000 900,000,000 9,000,000 100 8,999,998 100.00 

66.  บรษัิท เฮลิกซ ์จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รบัเหมาก่อสรา้ง  

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และผลิตและจ าหน่าย

วสัดกุ่อสรา้ง 

สามญั 1,192,200,000 1,192,200,000 11,922,000 100 11,921,998 100.00 

67.   บรษัิท แอชตนั สีลม จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในบรษัิทที่พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 

บรุมิสิทธ์ิ 

338,000,000 

300,000,000 

338,000,000 

300,000,000 

3,380,000 

3,000,000 

100 

100 

3,379,998 

3,000,000 

100.00 

100.00 

 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

68.   บรษัิท  เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ลงทนุในกิจการอื่นๆ  สามญั 

 

370,000,000 370,000,000 3,700,000 100 3,699,997 100.00 

69.   Ananda SU Ltd. 

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,  
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 

ลงทนุในกิจการอื่นๆ สามญั 

 

100  

เหรยีญสหรฐั 

100  

เหรยีญสหรฐั 

100  

 

1 

เหรยีญสหรฐั 

51 51.00/12 

70.  บรษัิท บล ูเด็ค จ ากดั 

189 หมู่ 12 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี  

จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204 

จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มและใหบ้รกิาร
สมาชิกสปอรต์คลบั 

สามญั 233,000,000 233,000,000 2,330,000 100 2,329,998 100.00 

71.  บรษัิท ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอรต์ี ้เอ็กซเ์พิรท์) จ ากดั 

99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

นายหนา้ซือ้ขายและ
จดัหา  ผูเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย ์

สามญั 4,000,000 4,000,000 40,000 100 39,998 100.00 

72.  บรษัิท เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนิตี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2399   โทรสาร 0-2056-2319 

 บรหิารนิติบคุคล  สามญั 1,000,000 1,000,000 10,000 100 9,998 99.98 



 

 

ช่ือธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(บาท) 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มลูค่าที่ 

ตราไวหุ้น้ละ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(หุน้) 

สดัส่วนการ 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

73.  บรษัิท ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั 

99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2317-1155   โทรสาร 0-2317-1100 

รบัท าสื่อโฆษณา สามญั 100,000 100,000 1,000 100 998 99.80 

74.  บรษัิท เอดีซี – เจวี 15 จ ากดั/13 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

พฒันาคอมพิวเตอร ์
ซอฟตแ์วร ์

สามญั 165,000,000 165,000,000 1,650,000 100 1,649,997 100.00 

75.  บรษัิท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 

99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5) 
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

  โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

รองรบัการรว่มทนุ /  

รว่มคา้ 

สามญั 505,500,000 505,500,000 5,055,000 100 5,054,998 100.00 

76.  บรษัิท เอกซโ์พเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสงัคมจ ากดั 

99/1 ม.14 ซ.หมู่บา้นวินดม์ิลล ์ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)  

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332 

ใหบ้รกิารการจดั
ประชมุสมัมนาทาง

วิชาการ 

สามญั 5,000,000 5,000,000 50,000 100 49,997 100.00 

หมายเหต ุ : /1      บรษัิท บา้นนิราวานา จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั     /2      บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 
 /3      บรษัิท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา ท ูจ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท อนนัดา เอแพค1 จ ากดั     /4 บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชอ่งนนทร ีจ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท แอชตนั สลีม จ ากดั 
 /5 บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั    /6 บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วคิตอรี่โมนเูมน้ จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จ  ากดั 
     /7 บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั    /8            บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท ไอดีโอ คิว สขุมุวทิ 36 จ ากดั 
     /9  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั    /10  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูจ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูจ ากดั    
                                       /11  บรษัิท อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูจ ากดั ถือหุน้โดย บรษัิท บรษัิท อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั จ ากดั    /12  Ananda SU Ltd. ถือหุน้โดย บรษัิท เออรบ์นัเทค เวนเจอรส์ จ ากดั  
                                 /13     ด าเนนิการขายกิจการเรยีบรอ้ยแลว้ 



 

 

ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานโดยสรุป 

ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงบกำรเงนิรวมงวดบัญชีปี 2561 ถงึปี 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สนิทรพัย์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,186.85 7.36 4,028.30 8.26 4,713.91 11.34 
เงินลงทนุชั่วคราว 0.00 0.00 2,287.59 4.69 200.25 0.48 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 376.44 0.87 914.92 1.88 772.70 1.86 
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 19,828.72 45.80 20,411.00 41.83 17,350.69 41.73 
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซือ้ที่ดินโครงการและตน้ทนุที่เก่ียวขอ้ง 574.00 1.33 20.00 0.04 331.70 0.80 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,380.95 7.81 3,740.81 7.67 4,634.04 11.14 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 27,346.95 63.16 31,402.62 64.36 28,003.29 67.35 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 77.13 0.18 198.29 0.41 268.43 0.65 
เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ 9,233.74 21.33 10,161.00 20.82 8,297.12 19.96 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวและดอกเบีย้คา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 4,081.35 9.43 3,970.17 8.14 2,605.78 6.27 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 363.45 0.84 575.85 1.18 464.49 1.12 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  282.68 0.65 979.12 2.01 684.01 1.64 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 378.02 0.87 447.17 0.92 287.87 0.69 



 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 335.95 0.78 - - 717.99 1.73 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1,198.89 2.77 1,060.56 2.17 244.16 0.59 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 15,951.21 36.84 17,392.16 35.64 13,569.85 32.65 

รวมสนิทรพัย์ 43,298.16 100.00 48,794.78 100.00 41,573.14 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       

หนีส้ินหมนุเวียน       

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,859.53 13.53 6,262.83 12.84 5,671.75 13.64 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 1,036.57 2.39 1,520.74 3.12 1,736.20 4.18 
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ 1,862.21 4.30 1,991.09 4.08 805.74 1.94 
หุน้กูร้ะยะสัน้และหุน้กูร้ะยะยาวสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5,401.10 12.47 5,997.05 12.29 1,497.93 3.60 
เงินกูยื้มระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,458.63 3.37 754.31 1.55 411.99 0.99 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 715.36 1.65 684.09 1.40 2,480.94 5.97 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 16,333.41 37.72 17,210.11 35.27 12,604.55 30.32 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน       

เงินกูยื้มระยะยาวสทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,183.71 2.73 1,133.00 2.32 831.80 2.00 
หุน้กูร้ะยะยาว 7,542.56 17.42 11,761.24 24.10 9,982.07 24.01 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 803.04 1.85 216.46 0.44 165.74 0.40 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 9,529.31 22.01 13,110.70 26.87 10,979.61 26.41 

รวมหนีส้นิ 25,862.72 59.73 30,320.80 62.14 23,584.16 56.73 

       



 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สว่นของผูถ้อืหุน้       

ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 333.30 0.77 333.30 0.68 333.30 0.80 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 5,110.37 11.80 5,120.08 10.49 5,130.09 12.34 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิมีลกัษณะคลา้ยทนุ 6,000.00 13.86 6,000.00 12.30 5,000.00 12.03 
ก าไรสะสม  4,508.25 10.41 5,262.83 10.79 5,488.56 13.20 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของสว่นของผูถื้อหุน้ (161.72) (0.37) (82.45) (0.17) 3.29 0.01 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 15,790.20 36.47 16,633.77 34.09 15,955.24 38.38 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบรษิัทย่อย 1,645.24 3.80 1,840.21 3.77 2,033.74 4.89 
รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 17,435.44 40.27 18,473.97 37.86 17,988.98 43.27 

รวมหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้ 43,298.16 100.00 48,794.78 100.00 41,573.14 100.00 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,695.31 65.67 4,847.40 69.36 5,904.69 59.44 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,409.02 34.33 2,140.96 30.64 4,028.83 40.56 

รวมรายได ้ 4,104.33 100.00 6,988.36 100.00 9,933.52 100.00 

ตน้ทนุ       
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (2,198.19) (53.56) (3,607.54) (51.62) (4,260.85) (42.89) 

ตน้ทนุการขายและบรกิาร (667.89) (16.27) (1,029.88) (14.74) (2,688.85) (27.07) 

รวมตน้ทนุ (2,866.07) (69.83) (4,637.42) (66.36) (6,949.70) (69.96) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (1,781.84) (43.41) (2,434.90) (34.84) (3,085.48) (33.53) 
รายไดอ้ื่น  1,138.87 27.75 722.90 10.34 621.24 6.25 

 



 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,076.42 26.23 1,116.82 15.98 2,341.25 23.57 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงินและคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 1,671.69 40.73 1,755.76 25.12 2,860.84 28.80 

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (623.90) (15.20) (588.44) (8.42) (368.31) (3.71) 
ก าไรก่อนคา่ใช่จ่ายภาษีเงินได ้ 1,047.79 25.53 1,167.32 16.70 2,492.53 25.09 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (72.36) (1.76) 42.03 0.60 (95.01) 
 

(0.96) 

ก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 975.43 23.77 1,209.35 17.31 2,397.52 24.14 

ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกสทุธิจากภาษีเงินได ้ (1,022.14) (24.90) (356.55) (5.10) N/A N/A 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (46.71) (1.14) 852.81 12.20 N/A N/A 

 

งบกระแสเงนิสดรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (ลา้นบาท) (253.4) (7,384.1) (7,559.79) 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (ลา้นบาท) 5,614.2 (1,670.3) 164.49 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ลา้นบาท) (6,199.6) 8,368.8 10,045.81 

เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (ล้ำนบำท) (841.4) (685.6) 2,650.51 



 

 

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

ข้อมูล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
สินทรพัยร์วม 43,298.16 48,794.78 41,573.15 
หนีส้ินรวม 25,862.72 30,320.80 23,584.16 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 17,435.44 18,473.97 17,988.98 
รายไดร้วม 5,243.19 9,203.40 10,554.77 
ตน้ทนุรวม 2,866.07 6,255.70 6,949.70 
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (206.58) 704.66 2,419.43 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.22 0.42 0.45 
อตัราก าไรสทุธิ (%) (3.94) 7.66 22.92 
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) (Debt to Equity ratio) 1.48 1.64 1.31 
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 1.08 1.06 0.70 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current ratio) 1.67 1.82 2.22 

 
 


