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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
1. ชื่อและสถานทีต่ งั้ บริษัทจดทะเบียน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ชื่อ
สถานทีต่ งั้
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

:

ที่ตงั้ สานักงานสาขา

:

เว็บไซต์

เลขที่ 99/1 หมู่ท่ี 14 ซอยหมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5)
ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (662) 317-1155 โทรสาร : (662) 317-1100
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 11 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 056-2222 โทรสาร : (662) 056-2332
www.ananda.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทีม่ ีมติให้จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
3. รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ประเภทของหุน้

: หุน้ สามัญเพิ่มทุน (หรือ “หุน้ สามัญเพิม่ ทุน”)

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้วของบริษัทฯ

: ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุน และบริษัท ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม ทุน ต่อ
:
กระทรวงพาณิชย์แล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จะเป็ นจานวนทัง้ สิน้
499,950,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 4,999,500,000 หุน้
มู ล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท โดยจะมี ทุ น ช าระแล้ว จ านวน
499,950,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 4,999,500,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท (หากมีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเต็มจานวน และมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเต็ม
จานวน)

ทุนที่จะชาระเพิ่มสาหรับการ : ไม่ เ กิ น 1,666,500,000 หุ้น มูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท รวม
จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ทั้ง สิ น้ 166,650,000 บาท โดยบริ ษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ดังต่อไปนี ้
ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่
รวมทัง้ หุน้ รองรับการใช้สิทธิ
ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วนการจัดสรร

อัตราการจัดสรร และราคา
เสนอขาย

หุน้ 4 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 1.55 บาท
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ รุน่ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ที่จองซือ้
และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
(ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)

วิธีการจัดสรร

: บริ ษั ท ฯ จะจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวนไม่ เ กิ น
833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่
จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป (หากมี))1 ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 4 หุน้ สามัญเดิม ต่อ
1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.55 บาท โดยเศษของ
หุน้ ให้ปัดทิง้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิ
ครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
ในการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรก
แล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้
เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคา
เดี ย วกัน กับ หุ้น ที่ ไ ด้รับ การจัด สรรตามสิ ท ธิ ซึ่ง รวมถึ ง ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ที่
ประสงค์จะจองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นที่ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่จดั ส่งเอกสารการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีลกั ษณะข้างต้น

(ก) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุน้ บริษัท ฯ จะ
จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระ
ค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความ
จานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข)

ในกรณีท่ีมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกน้อยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ฯ จะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้
เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ี
จะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้
นั้น ทิ ง้ ทั้ง นี ้ จ านวนหุ้น ที่ จ ะได้รับ การจัด สรรจะไม่ เ กิ น
จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้
แล้ว

(2)

ในกรณีท่ียงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข)
(1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละ
ราย และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้
เดิ ม ของผู้ท่ี จ องซื ้อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ แ ต่ ล ะรายนั้น โดยน า
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แ ต่ละ
รายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุ้นที่ผู้
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ใน
กรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวน
หุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่
ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้
จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร

นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิ ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ รายใดถือหุน้ ของบริษัท ฯ ใน
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่ างด้าวตามที่ระบุไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี ้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิ มของ
บริษัทฯ รายใด หากการดาเนินการดังกล่าวทาให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ซึ่งมีถ่ินที่
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท ฯ พิจารณา
เห็นสมควร ซึง่ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอ
ขายทิง้
โปรดดูรายละเอียดวิธีการจัดสรรเพิ่มเติมในข้อ 10
การดาเนินการในกรณีท่มี ี
เศษของหุน้

: ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้ และให้นาเศษหุน้ ดังกล่าวไปรวมกับหุน้ ที่
เหลือจากการจองซือ้ ที่ผถู้ ือหุน้ บางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้
หุน้ ภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หรือด้วยเหตุผล
อื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิท่ีตนมีอยู่
ตามสัดส่วนการถือหุน้

4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ทีม่ ีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้ง ที่ 9/2564 เมื่ อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2564 ก าหนดให้ผู้ท่ี มี ร ายชื่ อในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็ นผูม้ ีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ
5. กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ระยะเวลาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทาการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.
สถานที่รบั จองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์กสิกรไทย”) เป็ นตัวแทนในการรับ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่

มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ ได้ท่ีสานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามที่อยู่ดา้ นล่าง
ชื่อ

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 1, 3,11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

02-796-0089 หรือ 02-796-0123

ส าหรับ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ถื อ หุ้น ในระบบไร้ใ บหุ้น (Scripless) กรุ ณ าติ ด ต่ อ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ท่ี ท่ า นมี บัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์และมีหุน้ สามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ดาเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เรื่องให้แก่ตวั แทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้
นอกจากการจองซือ้ หุน้ ที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มี
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 ตามที่ระบุในวิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในเอกสารฉบับนี ้
ทัง้ นี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ งดรับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ท่ัวประเทศ และจะไม่รับเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณียห์ รือโทรสาร ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
6. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
6.1

วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน สามารถชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตัง้ แต่เวลา
09.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. (หรื อ ภายในเวลาท าการของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน)
(“ธนาคารกสิกรไทย”) แต่ละสาขา) ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
(รวม 5 วันทาการ) และต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ในครัง้ เดียวเต็มจานวนทัง้ ในส่วนที่
จองซือ้ ตามสิทธิท่ีได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่า สิทธิท่ีได้รบั ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการดังนี ้
1.

การช าระโดยเงิ น สดหรื อ โอนเงิ น ผ่ า นระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด
(มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็ นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขทะเบียนนิติบคุ คล ของผูถ้ ือหุน้ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลข
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนของ

บริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารกสิกรไทย (ได้ทกุ สาขา) เท่านัน้
กรณี ช าระด้ว ยเช็ ค ดร๊ า ฟท์ หรื อ แคชเชี ย ร์เ ช็ ค ต้อ งลงวัน ที่ 22 หรื อ 23 หรื อ 24 หรื อ 25
พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น และจะต้องชาระค่าจองซือ้ หุน้ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยสั่งจ่ายในชื่อ “บริษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม ” และต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
หากผู้ถื อ หุ้น ช าระเงิ น ค่ า จองซื ้อ หุ้น หลัง จากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2564 จะต้องชาระเป็ นเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านัน้

6.2

2.

การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ทารายการ
จองซือ้ ผ่านระบบ K-My Invest บนเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ผู้
ถื อหุ้นจะต้องชาระเงินผ่านบริการ K PLUS ทันทีหลังจากการจองซื ้อหุ้นผ่านระบบ K-My
Invest โดยรายการจองซือ้ จะสาเร็จเมื่อ ผูถ้ ือหุน้ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็ม
จานวนที่จองซือ้ ผ่านบริการ K PLUS ทัง้ นี ้ การชาระเงินผ่านช่องทางนี ้ สามารถทารายการได้
ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือ

3.

การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สาหรับ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ที่
ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์
ผ่านเจ้าหน้าที่ผดู้ แู ลบัญชี (Investment Consultant หรือ “IC”) หรือ

4.

การชาระค่า จองซื อ้ โดยหักจากเงิน ที่ ฝากอยู่ในบัญ ชี เ ปิ ดเพื่ อ ซือ้ ขายหลักทรัพย์กับ บริษั ท
หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC

วิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตัง้ แต่เวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทาการ)
โดยวิธีการดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้น ที่ ประสงค์จะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ ชาระเงินค่า จองซือ้ เรียบร้อยแล้ว ต้องนา
หลักฐานการชาระเงินและเอกสารการจองซือ้ ยื่น ณ สานักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และห้ามไม่ให้ผถู้ ือหุน้ ฝากเอกสารการจองซือ้ ที่ธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตงั้ แต่ 20
ปี บริบูรณ์ และมีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ที่ผกู กับบริการ K PLUS
สามารถจองซือ้ ผ่านระบบ K-My Invest บนเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยมีวิธีการ
จองซือ้ ดังนี ้
2.1

ในกรณี ไม่ทราบเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หรือจานวนหุน้ ที่สามารถจองซือ้ ได้ตามสิทธิ ผู้
ถื อ หุ้ น สามารถตรวจสอบสิ ท ธิ ก ารจองซื ้อ ผ่ า น ระบบ K-My Invest เว็ บ ไซต์
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยกรอกหมายเลขบัต รประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล จากนั้น
ระบบจะแสดงข้อมูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และจานวนหุน้ ที่สามารถจองซือ้ ได้ตามสิทธิ

2.2

สาหรับขัน้ ตอนการจอง ให้ผถู้ ือหุน้ เลือกหมวด “จองซือ้ หลักทรัพย์” บนระบบ K-My
Invest ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ซึ่ง ก่ อ นเข้า ท าการ
จองซือ้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องยืนยันตัวตน โดยระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผกู กับ K PLUS ให้ครบถ้วนและคลิก “ยืนยันตัวตนผ่าน K
PLUS”

2.3

ภายหลังการยืนยันตัวตน ระบบจะนาผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่หน้าจอการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุ น ซึ่ ง จะแสดงข้อ มู ล ของผู้ถื อ หุ้น ได้แ ก่ (1) ชื่ อ -นามสกุ ล (2) หมายเลขบัต ร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก (3) เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้

2.4

ผูถ้ ือหุน้ เลือกเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ และคลิก “จองซือ้ ”

2.5

ผูถ้ ือหุน้ ระบุจานวนหุน้ ที่ตอ้ งการจองซือ้ โดยสามารถจองซือ้ ได้มากกว่า เท่ากับ หรือ
น้อยกว่า จานวนหุน้ ที่ได้รบั สิทธิ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดงความจานงการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบ
จานวนก่อน จึงจะมีสิทธิ จองซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ทั้งนี ้ จานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระต้องไม่เกิ น 30 ล้านบาท (หากจานวนเงินที่ ตอ้ งชาระเกิ นกว่า 30 ล้านบาท
กรุณาทาการจองซือ้ หุน้ ด้วยวิธีอ่นื )

2.6

ผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกวิธีรบั หุน้ เมื่อได้รบั การจัดสรร ซึ่งมี 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ฝากหุน้ ที่
ได้รับการจัดสรรไว้ท่ี บัญชี ซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องผู้ถือหุ้น (2) ฝากหุ้นที่ ไ ด้รับ การ
จัดสรรไว้ท่บี ญ
ั ชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (สมาชิกเลขที่ 600) และ (3) ออกใบหุน้ สามัญตาม
จานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชื่อของผูถ้ ือหุน้ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
และคลิก “ถัดไป”

2.7

ระบบจะสรุ ปข้อมูลการจองซือ้ ผูถ้ ื อหุน้ กรุ ณาตรวจสอบข้อมูลและยื นยันการทา
รายการ

3.

2.8

ระบบจะส่งรายละเอียดการชาระค่าจองซือ้ หุน้ และแจ้งเตือนไปยัง K PLUS เพื่อ
นาไปสู่ขนั้ ตอนการชาระค่าจองซือ้ หุน้ บน K PLUS ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องชาระเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ ภายใน 10 นาที

2.9

หากรายการจองซือ้ สาเร็จ ระบบจะส่ง Email และ SMS ยืนยันไปยัง ผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี ้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบสถานะการจองซือ้ ได้ท่ี หมวด “ตรวจสอบสถานะจองซือ้ ”
บนระบบ K-My Invest ที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest

สาหรับผูถ้ ื อหุน้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ผูถ้ ื อหุน้ สามารถจองซือ้ ผ่า น IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป และผูถ้ ื อหุน้ จะต้องให้
คายืนยันทางวาจาในระบบของการจองซือ้ ที่ผ่า นโทรศัพท์ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ บริษัท
หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้กาหนด

ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือ
หุน้ จะต้องทาการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิ
6.3

เอกสารประกอบการจองซือ้
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ย่ืนเอกสารจองซือ้ ที่บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1)

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ ยื่นใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านัน้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดใบจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ananda.co.th)

2)

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้
จัดส่งไปทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือฉบับนี ้
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ตามที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิใน
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) ผูถ้ ือหุน้ จะต้อง
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่ า ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

3)

หลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้

4)

เอกสารประกอบการแสดงตน

▪

ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือสาเนาเอกสารทางราชการที่ท่ยี งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุข องผู้ป กครองที่
ผูป้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อม
ผูป้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี ้ ลายมือชื่อที่รบั รองสาเนาถูกต้องนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

▪

ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี ้ ลายมือชื่อที่รบั รองสาเนาถูกต้องนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

▪

ผูถ้ อื หุน้ ประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซือ้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อ
ที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ในกรณีท่ีเป็ นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จะต้องแนบหนังสือที่มีคาสั่ง/มติให้ทาธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้ หรือหนังสือมอบ
อานาจในการทาธุรกรรม
ในกรณีท่ีเป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบคุ คลอื่นในลักษณะ
เดี ย วกัน จะต้อ งแนบหนังสื อ แสดงความจ านงในการทาธุ ร กรรมหรือ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือ
แต่งตัง้ หรือมอบอานาจในการทาธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รบั การยกเว้น
การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

หนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีท่ีมีการมอบอานาจให้ผอู้ ่นื กระทาการแทน
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลและผูร้ บั มอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจ
กระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้องลงนามรับ รองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อบอานาจด้วย
▪

ผูถ้ อื หุน้ ประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือ
รับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลาเนาที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ ีอานาจลง
ลายมื อชื่ อผูกพันนิติบุค คล ที่ ตั้งสานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่ อนไขในการลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อ
ที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ทัง้ นี ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมี
อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้

5)

หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้
ผูร้ บั มอบอานาจมากระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบอานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

6)

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นา
หลัก ทรัพ ย์ฝ ากเข้า บัญ ชี ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะ
ฝากหุน้ สามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ) สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 5
ในกรณี ท่ีผู้ถือหุน้ ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล (สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญที่ออกใหม่ไว้

ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ )” สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้แก่บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย
จากัด (มหาชน) แล้ว บริษัทฯ และบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ให้
คารับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทัง้ ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้ นัน้ (ไม่ว่า ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผู้
กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้ นัน้ เอง หรือผูร้ บั มอบอานาจหรือตัวแทนซึ่ง
รวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุน้ เป็ นผูก้ รอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริง
หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ น
จริง บริษัทฯ และหลักทรัพย์กสิกรไทยจะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ ท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิเสธการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีมีการดาเนิ นการใด ๆ โดยผิดพลาด
จากการใช้ขอ้ มูล ดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ หรือ บริษัท
หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทัง้ สิน้ และบริษัทฯ
และบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสีย
ที่เกิดขึน้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ทั้งนี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้วน บริษัทฯ หรือบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่
ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือบริษัท หลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) อาจใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้
บางประการให้แ ก่ผู้ถือหุ้น รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร
นอกจากนี ้ บริษัทฯ และบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ ท่ี จะไม่จัดส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ ให้แก่ ผถู้ ือหุน้ รายใด หากการเสนอ
ขายหรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ รายนั้นจะทาให้ห รืออาจทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น
ใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่เป็ นไปตาม
วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมนี ้
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ผ่านระบบ K-My Invest หรือ ผ่าน IC ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธีการที่บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้กาหนด
7. การคืนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและการคืนเช็คค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิท่ีได้รบั การจัดสรร แต่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจอง
ซือ้ เกินสิทธิ บริษัทฯ และบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่า จองซือ้ หุน้ ส่วนที่

ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันทาการ
นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี ้
ในกรณีท่ีตอ้ งมีการคืนเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือการคืนเช็คค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.

กรณีผถู้ ือหุน้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กับ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และทาการจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านทาง IC ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ จะดาเนินการโดยการ
โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนาม
ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อมูลเปิ ดบัญชีท่ีให้ไว้กบั บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)หรือฝากเงินเข้า
บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหุน้ ตามช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ ใช้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ภายใน 5 วันทาการ
นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือ

2.

กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ ผ่านระบบ K-My Invest การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ จะดาเนินการโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ของผูถ้ ือหุน้ ที่ผกู ไว้กบั K PLUS ภายใน 5 วันทาการ

3.

กรณีนอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ จะดาเนินการโดยการโอนเงิน เข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
(วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)) (เฉพาะธนาคารที่กาหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)) ภายใน 5 วันทาการ นับ
จากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือดาเนินการโดยการจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม
ของผูถ้ ือหุน้ จัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันที่
สิ ้น สุ ด ระยะเวลาการจองซื ้อ ทั้ง นี ้ กรณี ก ารรับ คื น เงิ น เป็ นเช็ ค นั้ น ผู้ ถื อ หุ้น จะเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุน้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอ่ืนตามที่บริษัทฯ หรือ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เห็นว่า
เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่
ของผูถ้ ือหุน้ ไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรากฎ ณ วันที่ 5
พฤศจิกายน 2564 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) บริษัทฯ และบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด
(มหาชน) จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
8. วิธีการส่งมอบหุน้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

1) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือหุน้ นายทะเบียนของบริษัทฯ
คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรร
หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ด
การจองซือ้ หุน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
2) ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลั กทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะ
ดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอด
บัญชีตามจานวนหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรเข้าบัญชีดงั กล่าวในนามผูถ้ ือหุน้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ ผูถ้ ือหุน้
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่ปิดการจองซือ้ ในกรณีนีผ้ ถู้ ือหุน้ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้
ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ หลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ่ีประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา และผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติ
บุคคล” สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อนาส่งแก่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ และหากผูถ้ ือหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูท้ ่ีได้รบั
จัดสรรหุน้ จะต้องโอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม
ในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ในกรณีนีผ้ ถู้ ือหุน้ จะ
สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั โอนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
3) ในกรณี ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึง ผูถ้ ือหุน้ มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่
บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ที่ ผถู้ ือหุน้ ฝากไว้และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันปิ ดการจองซือ้ หุน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือหุน้ จะ
สามารถขายหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 8 (3) ชื่อของผูถ้ ือหุน้ ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
จะต้อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ี ผู้ถื อ หุ้น ประสงค์ท่ี จ ะฝากหุ้น ไว้ใ นบัญชี ข องบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ หรือในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุน้ กรณีใด
กรณีหนึ่งในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังกล่าว โดยการ
ออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การ
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ท่ีระบุไว้ในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ แทน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในการจองซือ้ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังใบจอง) ที่ผถู้ ือหุน้ มี
บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรเข้า
บัญชีดงั กล่าวให้ถกู ต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง จะทาให้

ไม่สามารถโอนหุน้ เข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่ง บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ หรือ
ความล่าช้าในการติดตามหุน้ คืน
9. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ จะได้รบั หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ ที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั จองซือ้ หุน้ เพื่อเป็ น
หลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ โดยการจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ย่ืนความจานงในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและได้ชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้ว จะขอยกเลิก
การจองซือ้ และขอรับเงินคืนไม่ได้
3) หากผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ไม่สามารถชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ
และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกาหนด
ระยะเวลาการจองซือ้ และการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่กาหนด หรือผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ กรอกข้อมูลใน
ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดั เจน หรือจองซือ้ ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ในสารสนเทศ
เรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี ้ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ
และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว ตามแต่กรณี
อนึ่ง ในการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน และ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธี การที่กาหนด โดยหากผูถ้ ือหุน้ มิได้ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าหุน้
สามัญเพิ่มทุน และดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุน้
สามัญเพิ่มทุนได้ตามกาหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ของ
บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท ฯ และ/หรือตัวแทนการ
รับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ราย
ดังกล่าว
4) หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่ บริษัทฯ ได้รบั ชาระ บริษัทฯ
หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ตามจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
5) หากจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่ บริษัทฯ ได้รบั ชาระ บริษัทฯ
หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6) ในกรณี ท่ีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิ ทาให้
สัดส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ

บริษัทฯ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ต่างด้าวดังกล่าว โดยผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การจัดสรร
หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
7) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนาเช็คเข้าบัญชีจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยให้เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนการทางานของตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ซึ่งจะไม่เกิ นกว่าช่วงเวลาการจองซือ้ ตามที่ ระบุขา้ งต้น ซึ่งผู้ถือหุ้ นต้องสารองเงินในบัญชีไว้ให้
เพียงพอตลอดช่วงเวลาการจองซือ้ เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามเช็คที่ส่งั จ่ายได้ หากปรากฏ
ว่าเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ตามกาหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถื อว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท ฯ
และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
8) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
วิธีการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปั ญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
10. รายละเอียดวิธีการจัดสรร
1) กรณี ผู้ถือหุ้นจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ ท่ี ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่ แ จ้งความ
ประสงค์จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร จะได้รบั การจัดสรรทัง้ จานวนที่
จองซือ้
2) กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดงความจานงการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการ
จองใน “ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ” ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทาการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตามสิทธิท่ีได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิท่ีได้รบั โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือโอนชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็ม
จานวน กรณีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ ตามสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีการจองซือ้ เกินสิทธิจะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ดังนี ้
-

กรณี มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือ มากกว่า จานวนความต้องการของผูถ้ ื อหุน้ ที่ จองซือ้ เกินสิทธิ ทั้งหมด
รวมกันผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิทกุ รายจะได้รบั การจัดสรรตามความต้องการของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกิน
สิทธิ

-

กรณีมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือ น้อยกว่าจานวนความต้องการของผูถ้ ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกิน
สิทธิทงั้ หมดรวมกัน ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิ
ตามวิธีการคานวณ ดังนี ้

จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผู้ถอื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และจะดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการคานวณข้างต้นนี ้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ จากการจัดสรร หากยังคงมี เศษเหลืออีก และไม่
สามารถดาเนินการตามวิธีการคานวณข้างต้นได้ บริษัทฯจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
การตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการคานวณทิง้
ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระเงินค่าจอง
ซือ้ แล้ว
11. การแจ้งผลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ทั้งในส่วนที่จองซือ้ ตามสิทธิ ท่ีได้รบั และในส่วนที่
ประสงค์ จ ะจองซื ้อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ท่ี ไ ด้ รั บ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 เป็ นต้ น ไป ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest
12. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม่
ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่แต่ละราย
ถืออยู่ในครัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ เต็มจานวนได้สาเร็จเสร็จสิน้ บริษัท ฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนรวมประมาณ
1,291.54 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกาหนดระยะเวลาการนาเงิน
ไปใช้ภายในปี 2565
13. ประโยชน์ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
1)

บริษั ท ฯ สามารถระดมทุน ได้ภ ายในระยะเวลาอัน สั้น ซึ่ง จะทาให้บ ริษัท ฯ มี เ งิ น ทุน เพื่ อ รองรับการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนตามข้อ 12

2)

การเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ฯ เพื่อให้บริษัทฯ มี
สภาพคล่องและมี เงินทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับการดาเนินธุรกิจ

14. ประโยชน์ทผี่ ู้ถอื หุน้ จะพึงได้รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
1)

นโยบายเงินปั นผล
บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และหลังหัก
สารองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงิน
กูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

2)

สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท ฯ เริ่มตัง้ แต่ผถู้ ือหุน้ หุน้
เพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ แล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็ นผูถ้ ื อหุ้นใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี ้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3)

อื่นๆ
- ไม่มี -

15. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถอื หุน้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ
ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี ้
1)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
• ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถื อหุน้ แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบสาคัญสิทธิ ANAN-W1 หุน้ ของบริษัทฯ จะได้รบั ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
ประมาณร้อยละ 1.84 โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี ้
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=
1.71 – 1.68
1.71
= ร้อยละ 1.84
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
= (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่เสนอ
ขาย RO)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO
=
(1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000)
3,333,000,000 +833,250,000
= 1.68
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษัท ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 กล่าวคือ
ระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2554 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ
1.71 บาท

• ภายหลัง การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 หุ้น ของบริ ษั ท ฯ จะได้รับ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 2.09
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
1.71 – 1.67
1.71
ร้อยละ 2.09

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่
เสนอขาย RO) +
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ANAN-W1)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO +
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 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
= ร้อยละ 1.67
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษั ทฯ ย้อนหลัง 7 วันทา
การติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 9/2564 เมื่ อ วัน ที่ 27
กั น ยายน 2564 กล่ า วคื อ ระหว่ า งวั น ที่ 15 - 23 กั น ยายน 2564 (ข้ อ มู ล จาก
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึง่ เท่ากับ 1.71 บาท
2)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
• ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ เดิมทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ไม่ใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ทัง้ จานวนผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
จากจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูห้ ุน้ เดิมของบริษัท ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เท่านัน้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 20.00 โดยสูตรการคานวณดังนี ้
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=
=

435,274,850
3,333,000,000
0.1306 บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

=

=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
RO
435,274,850
3,333,000,000 +
833,250,000
0.1045 บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=

0.1306 – 0.1045
0.1306

=

ร้อยละ 20.00

หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564
• ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เดิมทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นีท้ งั้ จานวน ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ในปั จจุบนั
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอ
ขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

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

=

0.1306 บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

=

=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1
435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000
+833,250,000
0.0871 บาทต่อหุน้

EPS Dilution
= 0.1306 - 0.0871
0.1306
=

ร้อยละ 33.33

หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
• ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยสูตรการ
คานวณ ดังนี ้
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอ
ขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO

=

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

=

0.1045 บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1

=

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

=

0.0871 บาทต่อหุน้

EPS Dilution
= 0.1045 - 0.0871
0.1045
=
3)

ร้อยละ 16.67

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
• ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็ นผูใ้ ช้สิทธิแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้
รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ และในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน บริษัท ฯ จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุน ส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทาให้จานวนหุน้ ชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้
• ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้สิทธิ
มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยผูถ้ ือหุน้
เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงประมาณร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี ้
=

จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1
=
833,250,000
3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000
= ร้อยละ 16.67

ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานทีต่ งั้ ของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหาร
โครงการอสังหาริมทรัพย์

ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

99/1 หมู่ท่ี 14 ซอยหมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตาบลบาง
พลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (662) 317-1155

ที่ตงั้ สานักงานสาขา

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 11 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 056-2222 โทรสาร : (662) 056-2332

เลขทะเบียนบริษัท

0107554000119

เว็บไซต์

www.ananda.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2563 ศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส
จากัด (AREA) ได้รายงานอุปทานที่เปิ ดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็ นจานวน 73,043 หน่วย ลดลงร้อย
ละ 38.6 จากปี 2562 ที่มีจานวน 118,975 หน่วย โดยผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวโดยปรับ
แผนธุรกิจทาให้มีการเปิ ดโครงการที่ลดลงสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทาวน์เฮ้าส์มีสดั ส่วนสูง
ที่สดุ เท่ากับ 44.7% ของโครงการที่เปิ ดใหม่ในปี 2563 นอกจากนีห้ ากคิดเป็ นมูลค่าการเปิ ดโครงการใหม่แล้ว พบว่า
มีจานวน 287,261 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.8 จากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 476,911 ล้านบาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อ
หน่วยของโครงการที่เปิ ดใหม่ในปี 2563 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.9 อยู่ท่ีระดับ 3.933 ล้านบาท จากระดับ 4.008 ล้าน
บาทในปี ก่อนหน้า
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ทางด้านอุปสงค์ หรือยอดขายโดยรวมในปี 2563 มีจานวน 65,279 หน่วย ลดลงร้อยละ 34.2 จากปี 2562
จากโครงการเปิ ดขายใหม่ท่ีลดลง ทัง้ นีย้ อดขายมาจากคอนโดมิเนียม ที่มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 44.3 รองลงมาเป็ นทาวน์
เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 16.4 ตามลาดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7.8 มาจากที่อยู่อาศัยอื่นๆ ได้แก่
บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร
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จานวนอุปทานเปิ ดใหม่ในปี 2563 จานวน 73,043 หน่วย ขณะที่อุปสงค์โดยรวม มีจานวน 65,279 หน่วย
ส่งผลให้อปุ ทานคงเหลือทัง้ ตลาด เพิ่มขึน้ 3.5% จากสิน้ ปี 2562 ที่มีจานวน 218,881 หน่วย เป็ น 226,645 หน่วย ณ
สิน้ ปี 2563 โดยทาวน์เฮ้าส์มีอปุ ทานคงเหลือเพิ่มขึน้ มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้

ทาวน์เฮ้าส์ มีอปุ ทานคงเหลือในระดับ 75,053 หน่วย เพิ่มขึน้ 14.6% จากปี ก่อนหน้า
บ้านเดี่ยว มีอปุ ทานคงเหลือในระดับ 36,681 หน่วย ลดลง 2.2% จากปี ก่อนหน้า
คอนโดมิเนียม มีอปุ ทานคงเหลือมากที่สดุ ที่ระดับ 90,841 หน่วย ลดลง 3.2% จากปี กอ่ นหน้า
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ที่มา : ศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จากัด (AREA)
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด
อนันดาเป็ นผูน้ าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ซึ่งมีหลักการลงทุนที่
เน้น พัฒ นาโครงการใกล้ส ถานี ร ถไฟฟ้ า ตลอดจนมี แ บรนด์ท่ี ห ลากหลายตอบโจทย์ค วามต้อ งการของลูก ค้า
ประกอบด้วยแบรนด์แอชตัน โอดีโอ คิว ไอดีโอ โมบิ และไอดีโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้ า 300 เมตร แบรนด์เอลลิโอ
ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า 301-600 เมตร และแบรนด์ยูนิโอ ที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้า มากกว่า 600 เมตร อีกทั้ง
บริษัทยังพัฒนาโครงการแนวราบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

แนวราบ

แนวราบ

อนันดายังคงรักษาการเป็ นผูน้ าในตลาดคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า โดยมีมูลค่าคอนโดมิเนียมที่ขายได้
ในช่วงปี 2558-2563 และมีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร เป็ นจานวนสูงที่สุดกว่า 43,486 ล้านบาท โดย

ที่อนันดามีเป้าหมายระยะยาวที่ยงั จะคงรักษาความเป็ นผูน้ าในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และขยายฐานรายได้
ในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อันดับหนึ่งในยอดขายคอนโดมิเนียมที่มีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมตร โดยพิจารณาจากจานวน
มูลค่าที่ขายได้ในช่วงปี 2558 - 2563
ที่มา: ศูนย์ขอ้ มูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตส แอฟแฟร์ส จากัด (AREA)
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

และ Ananda Market Intelligence
ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจแบ่งเป็ น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจไลฟ์ สไตล์ โดย
มีรายละเอียดในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
▪

โครงการคอนโดมิเนียม

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็ น
“คาตอบสาหรับชี วิตคนเมื อง” ที่พักอาศัยในกรุ งเทพมหานครที่ มีการเดินทางเชื่ อมโยงด้ว ยระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้ศึกษาและจาแนกผลิตภัณฑ์โดยมี ปัจจัยตามระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าตัง้ แต่ 0-300 เมตร
301-600 เมตร และ 600 เมตรขึน้ ไป และได้มีการสร้างสรรค์แบรนด์โดยศึกษาจากความต้องการและไลฟ์ สไตล์ของ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวในปั จจุบนั
บริษัทมีแนวคิดในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท กล่าวคือ กลุม่ “Generation C” ซึง่ เป็ นคน
กลุ่มใหม่ท่ีไม่ได้จดั แบ่งตามปี เกิด แต่พิจารณาจากรูปแบบการใช้ชีวิตทัง้ ด้านการทางานและไลฟ์ สไตล์ คนกลุ่มนีม้ ีวิถี
การใช้ชีวิตที่ผกู ติดกับเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Lifestyle) เชื่อมต่อโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลา ชอบแสวงหาข้อมูล
ที่สนใจ และชอบแบ่งปั นเรื่องราวสาธารณะที่อยู่ในกระแสและเรื่องราวส่วนตัวผ่านทางอุปกรณ์พกพาทุกรูปแบบ

นอกจากนี ้ คนกลุ่มนีต้ อ้ งการประสบความสาเร็จในชีวิ ต วางเป้าหมายที่ชัดเจน รู จ้ ักวางแผนด้าน
การเงิน การทางาน ชอบเรียนรู ้ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ รักอิส ระ การท่องเที่ยว เลือกที่จะสร้างสมดุลในชีวิ ตใน
แบบที่เป็ นตัวเอง (LIVE WORK PLAY BALANCE)
กลุ่ม GEN C มีคณ
ุ สมบัติท่ีประกอบไปด้วย C's ดังนี ้
▪

Convenience: GEN C ชอบความคล่องตัว รวดเร็ว ชอบหาวิธีการเพื่อลดความสิน้ เปลืองในสิ่ง
ที่ไม่จาเป็ นในชีวิต มักหาวิธีการในการบริหารจัดการชีวิตให้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ มีประโยชน์ขึน้ เพื่อ
สามารถนาเวลาไปพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของตัวเองได้อย่างเต็มที่

▪

Control: GEN C ถนัดในเรื่องการบริหารจัดการทัง้ ชีวิตส่วนตัว การงาน การเงิน และเวลา มุ่งที่
ผลลัพธ์ และรูจ้ กั เลือกวิธีการที่ฉลาดที่จะใช้ให้ชีวิตง่ายขึน้ เช่น การเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน
เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง ควบคุมเวลา บริ หารจัดการตัวเองทาให้สามารถใช้ชีวิ ตใน
แบบที่เป็ นตัวเองได้

▪

Casual: GEN C มีรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบ LIVE-WORK-PLAY Balance สามารถจัดสมดุล
ในชีวิตได้เป็ นอย่างดี ทัง้ การแสวงหาความสาเร็จในหน้าที่การงานและการผ่อนคลายเพื่ อเติม
พลังชีวิต และยังสามารถออกแบบชีวิตส่วนตัวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตนได้อย่างดี

▪

Cash Smart: GEN C มีความฉลาดในการวางแผนทางการเงิ น รูจ้ กั เลือกใช้จ่ายกับสิ่งที่ตอบ
โจทย์กบั ไลฟ์ สไตล์ของตัวเอง และสิ่งนัน้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต

▪

Connect: GEN C จะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์แบบไร้ขี ดจากัด ทัง้ การทางานและการใช้ชีวิ ต
สามารถจัด การชี วิ ต ได้ด ้วยสมาร์ท โฟนเพี ย งเครื่ องเดีย ว และชอบแสวงหาข้อมูล และแชร์
เรื่องราวที่บอกความเป็ นตัวตนผ่านทาง Social Network

▪

Creativity: GEN C ชอบความแตกต่าง หลงใหลในความสร้างสรรค์ พลังงานที่มีจะถูกนามา
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ สนใจเรื่องศิลปะ ความงามและเทคโนโลยี มักจะเสพงาน
ศิลปะที่สวยงามเพื่ อสร้างแรงบันดาลใจ แต่ก็พร้อมที่จะศึกษาค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนารูปแบบหรือวิถีชีวิตให้ดีขึน้

Generation C

ยุทธศาสตร์ของอนันดา

กลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์คอนโดมิเนียมของอนันดา
โครงการคอนโดมิเนียมของอนันดาแบ่งได้เป็ นหลายระดับ โดยแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ตอบ
ความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยเฉพาะกลุ่ม ทัง้ ความสนใจ รสนิยมและกาลังซือ้ ครอบคลุมตัง้ แต่โครงการที่ราคาจับต้อง
ได้สาหรับบุคคลทั่วไป จนถึงที่อยู่อาศัยอันเป็ นที่สดุ แห่งความหรู หราสาหรับบุคคลเฉพาะกลุม่
แบรนด์ต่างๆ ของอนันดา แบ่งระดับตาม Segmentation ที่สะท้อนถึงคุณภาพของตัวโครงการ โดยเรี ยง
ตามลาดับตัง้ แต่ LUXURY ที่มีความหรูหราพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกในตัวโครงการที่ตอบรสนิยมการใช้ชีวิต ไป
จนไปถึงระดับ SUPER VALUE-RANGE ที่ผอู้ ยู่อาศัยสามารถเป็ นเจ้าของได้ในราคาที่คมุ้ ค่า เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์
ความต้องการของการอยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนทุกช่วงของชีวิต โดยแบรนด์ของอนันดาสามารถแบ่งได้ดงั นี ้
กลุ่มผลิตภัณฑ์
LUXURY
HIGH-END
PREMIUM VALUE
UP-SCALE
MID-RANGE
LOW-RANGE
SUPER VALUE-RANGE

แบรนด์คอนโดมิเนียม

ในปี 2563 บริษัทมีโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทัง้ หมด 7 โครงการ ภายใต้แคมเปญ 7unpack ด้วยแนวคิด
THE NEW ICONIC ที่ เ น้น ย า้ ทั้ง 4 ด้า น คื อ ICONIC LOCATION, ICONIC BUILDING, ICONIC FACILITY และ
ICONIC LIVING ภายใต้แบรนด์ระดับ LUXURY ไปจนถึง LOW-RANGE เติมเต็มและตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุม่
ICONIC LOCATION: “การเชื่ อ มต่ อ ” คื อ แกนกลางของผู้ค น ไลฟ์ สไตล์ และบริ บ ททางวัฒ นธรรมที่
หลากหลาย “MASS TRANSIT” หรื อ ระบบขนส่ ง สาธารณะจึ ง กลายเป็ น หัว ใจส าคัญ ของ ANANDA ICONIC
LOCATION ที่สามารถเชื่อมต่อชีวิต และผลักศักยภาพของผูค้ นในเมืองได้อย่างไม่น่าเชื่อ นิยามที่สดุ ของทาเล ที่ทา
ให้พนื ้ ที่ธรรมดากลายเป็ น พืน้ ที่ท่ที าให้คณ
ุ รูส้ กึ CONNECT กับทุกจังหวะเมือง ด้วยการเดินทางเพียงหลักของ “นาที”
ช่วยเพิ่มพืน้ ที่และเวลาในการเติมเต็มฝันได้มากขึน้
ICONIC BUILDING: งานศิลปะสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตคนเมือง อนันดาได้สอดแทรกความรู ส้ ึกของ
“งานดีไ ซด์ สถาปั ตยกรรม และความภาคภูมิ” ที่ ช่วยขับเคลื่อน พลังเมื อง ผ่านการออกแบบ ที่ ถูกตีความจาก
ความรูส้ กึ ของ “สถานที่ท่ีสะท้อนตัวตน” ด้วยดีไซน์ตกึ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จรดเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ
“Bangkok Skyline” ทาให้ทกุ ครัง้ ที่กา้ วเข้ามาภายในโครงการ กลายเป็ นช่วงเวลาที่ช่วย “เติมแรงบันดาลใจ” อย่างไม่
รูจ้ บ
ICONIC FACILITY: นิยามใหม่ของ “การออกแบบพืน้ ที่ส่วนกลาง” ที่ถกู คิดเพื่อจุดประสงค์ท่ีมากกว่าการ
สร้างความสะดวกในเชิงฟั งก์ช่ นั แต่เพื่อทาให้ทกุ ความสัมพันธ์ “ใกล้กนั มากขึน้ ” ทุกความรูส้ ึก “ผ่อนคลายมากขึน้ ”
ด้วยโจทย์ข องคนเมื องที่ย่ื นเงื่ อนไขให้ความเคร่งเครีย ดของชี วิ ต สวนทางกับจานวนพืน้ ที่ ผ่อนคลาย “ ICONIC
FACILITY” จึงมีเป้าหมายที่จะเนรมิตรทุกพืน้ ที่ในโครงการให้ “มีชีวิต”ง่ายต่อการใช้สอยที่สะดวกสบาย เน้นการดีไซน์
ที่มีเอกลักษณ์ส่ือถึงวิถีชีวิตของคนเมือง เน้นพืน้ ที่สีเขียวเพื่อสร้างความรู ส้ ึกผ่อนคลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการในการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
ICONIC LIVING: เมื่อความหมายของชีวิต ขึน้ อยู่กบั ข้อจากัดของ “เวลา” อนันดาเข้าใจดีวา่ ความต้องการ
ของคนเมืองนัน้ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง “ทัง้ หลากหลาย และ รวดเร็ว” “ชีวิตแบบ ICONIC” จึง
จาเป็ นต้องรองรับความต้องการครบทุกด้าน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก อนันดา ที่ถกู คิด
“ช่วยเพิ่มเวลาคุณภาพในชีวิตของคุณให้ได้มากที่สดุ ” เพื่อให้คุณใช้เวลาเหล่านัน้ สร้างคุณค่าและนิยามในชีวิตได้
เท่าที่คณ
ุ ต้องการ

โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 2563 ทัง้ หมด 7 โครงการ มีดงั นี ้
1. แอชตัน อโศก-พระราม 9
THE NEW FLAGSHIP OF ASHTON
รายละเอียดโครงการ: ห้องชุดพักอาศัย 2 อาคาร: อาคาร ALPHA (46
ชัน้ ) และอาคาร OMEGA (50 ชัน้ ) รวม 599 ยูนิต
เปิ ดโครงการ: มิถนุ ายน 2560
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: 230 เมตร จากสถานี MRT พระราม 9

2. ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
THE NEW VICTORY IS YOURS
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร 39 ชัน้ รวม 348 ยู
นิต
เปิ ดโครงการ: มิถนุ ายน 2560
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: ติดสถานี BTS อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ

3. ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36
THE NEW MID SUKHUMVIT ICON
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร: อาคาร A (47
ชัน้ ) อาคาร B (24 ชัน้ ) รวม 449 ยูนิต
เปิ ดโครงการ: มิถนุ ายน 2560
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: 450 เมตร จากสถานี BTS ทองหล่อ

4. ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์
THE NEW LANDMARK OF EAST BANGKOK
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร 32 ชัน้ (2 ตึก)
รวม 1,165 ยูนิต
เปิ ดโครงการ: พฤศจิกายน 2561
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: 250 เมตร จากสถานี BTS บางนา

5. ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร
THE NEW 24HR LIVING
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร สูง 24 ชัน้ รวม
410 ยูนิต
เปิ ดโครงการ: กันยายน 2561
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: 450 เมตร จากสถานี MRT สุทธิสาร

6. เอลลิโอ เดล เนสท์
THE NEW URBANEST: BLENDING URBAN LIFE WITH
NATURE
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย รวม 1,470 ยูนิต
เปิ ดโครงการ: มิถนุ ายน 2560
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: 750 เมตร จากสถานี BTS อุดมสุข

7. เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ
THE GREATEST FACILITIES ON SATHORN-WUTTHAKAT
รายละเอียดโครงการ: อาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร: อาคาร A (41
ชัน้ ) อาคาร B (35 ชัน้ ) รวม 1,164 ยูนิต
เปิ ดโครงการ: กันยายน 2561
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า: ใกล้สถานี BTS วุฒากาศ

การร่วมทุนกับพันธมิตรหลักในการพัฒนาโครงการ
ในปี 2556 บริษัท ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิตซุย ฟูโ ดซัง จากัด ซึ่งเป็ นบริษัท
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ท่ีสดุ รายหนึ่งในประเทศญี่ปนุ่ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ด้วยความตัง้ ใจในการนาความรู ป้ ระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใหม่ๆ มาดาเนินธุรกิจร่วมกัน อันนามาซึ่งการ
ยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสูร่ ะดับสากล
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทและมิตซุย ฟูโดซัง มีการพัฒนาโครงการร่วมกันทัง้ หมด 34 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ารวม
142,400 ล้านบาท
▪

โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์

บริษัทได้พฒ
ั นาโครงการแนวราบที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และความต้องการในทุกกลุ่มลูกค้า ด้วย
ราคาขายครอบคลุมตัง้ แต่ 2.5 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาทต่อหลัง ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ อาร์เด้น เอโทล เออร์บา
นิโอ และยูนิโอทาวน์
ในปี 2556 บริษัทได้เปิ ดตัวกลุ่มโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “เอโทล” (Atoll) เป็ นกลุ่มแรก มุ่งเน้น
การพักผ่อนสาหรับผูอ้ ยู่อาศัย ด้วยคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่และสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน โดยมีราคาขายอยู่ท่ี
ประมาณ 2.5 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาทต่อหลัง
ในปี 2558 บริษัทเปิ ดตัวแบรนด์ “อาร์เด้น” (Arden) เป็ นโครงการทาวน์เฮ้าส์ตงั้ อยู่บนทาเลศักยภาพ
ในกรุงเทพฯ โดยมีราคาขายอยู่ท่ปี ระมาณ 7.5 ล้านบาท ถึง 18 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาโครงการแนวราบระดับ Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อาร์เทล” (Artale)
ราคาเริ่มต้นตัง้ แต่ 17 ล้านบาทและ 30 ล้านบาท และยังได้เปิ ดตัวโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “แอริ” (Airi) ที่มี
ราคาเริ่มต้นอยู่ท่ี 11 ล้านบาท และในปี เดียวกันนัน้ บริษัท เฮลิกซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือของอนันดา ได้พฒ
ั นา
โครงการแนวราบกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็ นโครงการทาวน์เฮ้าส์ในราคาคุม้ ค่าภายใต้แบรนด์ “ยูนิโอ ทาวน์” (Unio Town) มี
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2.5 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัท ได้เปิ ดตัวแบรนด์ “เออร์บานิโอ” (Urbanio) โครงการทาวน์เฮ้าส์แบรนด์ใหม่ ซึ่ง
โครงการแรกตัง้ อยู่บนทาเลศักยภาพ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ ราคาเริ่มต้นอยู่ท่ปี ระมาณ 5 ล้านบาท
โครงการแนวราบของบริษัทสามารถแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ดงั ต่อไปนี ้
กลุ่มผลิตภัณฑ์

แบรนด์โครงการแนวราบ

LUXURY
HIGH-END

MID-SCALE

▪

การก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ

บริษัท เฮลิกซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของอนันดา ก่อตัง้ ในปี 2556 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง โครงการของอนันดาที่เฮลิกซ์ดาเนินการก่อสร้าง เช่น ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ ไอดีโอ คิว สุขมุ วิท 36 ไอดีโอ โม
บิ สุขมุ วิท 40 เป็ นต้น
ธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
▪

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิรท์ ) จากัด

บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ เอ็กซ์เพิรท์ ) จากัด เป็ นบริษัทในเครือของอนันดา ก่อตัง้ ในปี
ธุรกิจเป็ นตัวแทนในการซือ้ ขายห้องชุดพักอาศัยในตลาดรองและช่วยจัดหาผูเ้ ช่าให้แก่เจ้าของห้องชุด

2553 ทา

การให้บริการของดิเอเจ้นท์ ไม่จากัดอยู่เพียงโครงการของบริษัทเท่านัน้ แต่มีเป้าหมายในการเป็ นผู้
ให้บริการด้านตัวแทนซือ้ ขายคอนโดมิเนียมชัน้ นาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้หรือติด
สถานีขนส่งมวลชน นอกจากนี ้ ดิเอเจ้นท์ ยังมีเป้าหมายในการเป็ นผูเ้ สริมสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็ นการ
รักษามูลค่าการลงทุนของบริษัทสาหรับโครงการคอนโดมิเนียม
▪

บริษัท เดอะเวิรค์ ส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท เดอะเวิรค์ ส์ คอมมิวนิตี ้ แมนเนจเม้นท์ จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคาร
ชุด ภายใต้การดูแลโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) เดอะเวิรค์ ส์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ
หลังการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดเรียบร้อยแล้ว โดยจะช่วยดาเนินการบริหารโครงการเป็ นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าผูพ้ ัก
อาศัยในอาคารชุดจะจัดตัง้ นิติบุคคลแล้วเสร็จ เดอะเวิรค์ ส์ม่งุ มั่นในการรักษามาตรฐานการให้บริการระดับสูงแก่
ลูกค้าของบริษัท ส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ ให้ผอู้ ยู่อาศัยได้รบั ความสะดวกสบายเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความไว้วางใจอย่างสูงสุด

นอกจากนี ้ เดอะเวิรค์ ส์และดิเอเจ้นท์ยงั ทางานประสานกัน โดยเจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ขายห้องชุด
ในตลาดรอง จะเลือกใช้บริการผูบ้ ริหารจัดการคอนโดมิเนียมในการให้คาแนะนาเบือ้ งต้นเกี่ยวกับขัน้ ตอนการขาย
การทาหน้าที่บริหารจัดการโครงการของเดอะเวิรค์ ส์จึงมี ส่วนช่วยในการแนะนาการให้บริการของดิเอเจ้นท์ ให้กับ
บุคคลที่สนใจใช้บริการของตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ได้
โครงสร้างรายได้
บริ ษั ท มี ร ายได้ห ลั ก มาจากรายได้จ ากการขายอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ รายได้จ ากการบริ ห ารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์และค่านายหน้า นอกจากนี ้ บริษัทยังมีรายได้อ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและ
เครื่องดื่ม กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย การจัดหาที่ดิน และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ตาราง
แสดงรายได้ดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการบริหารโครงการ
และค่านายหน้า
รายได้อ่นื ๆ (1)
รวมรำยได้

งวด 6 เดือน ปี 2564
ล้ำนบำท
ร้อยละ
1,355.6

60.6

457.5

20.5

422.8
2,235.8

18.9
100.0

รอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม (งบกำรเงินรวม)
ปี 2561
ปี 2563
ปี 2562
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
2,695.3

51.4

4,847.4

62.9

5,904.7

55.9

1,237.7

23.6

1,879.8

24.4

2,079.7

19.7

1,310.2
5,243.2

25.0
100.0

984.1
7,711.3

12.8
100.0

2,570.4
10,554.8

24.4
100.0

หมายเหตุ (1) รายได้อ่นื ๆ รวมถึง ค่าเช่า บริการ การขายอาหารและเครื่องดื่ม กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยการจัดหาที่ดิน และรายได้อ่ืนๆ
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ในปี 2562 ปี 2563 ช่วง 6 เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 เดือนของ ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ
7,711.3 ล้านบาท 5,243.2 ล้านบาท 2,615.2 ล้านบาท และ 2,235.8 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้
หลักจากกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักประมาณร้อยละ 40-65 ของรายได้รวม ปี 2562 ปี 2563 ช่วง 6
เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 เดือนของ ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ
ทัง้ หมด 40 โครงการ 44 โครงการ 40 โครงการ และ 36 โครงการ ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี จากภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ LTV ตาม
แนวทางการกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศในช่วงปลายปี 2561 ประกอบกับความผันผวนของ
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตัง้ แต่ปลายปี 2562
ซึ่งส่งผลต่อการชะลอการตัดสินใจของลูกค้าบางส่วน ทาให้ตงั้ แต่ปี 2563 บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจ
หลัก คื อ ธุ ร กิ จ พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ และลดสัด ส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ หลัก (Non-Core Business) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจหลักให้มากยิ่งขึน้ เช่น การยกเลิกธุรกิจให้บริการก่อสร้าง เป็ นต้น

ด้านกาไรขัน้ ต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรขัน้ ต้นใน ปี 2562 ปี 2563 ช่วง 6 เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6
เดือนของ ปี 2564 เท่ากับ 3,073.84 ล้านบาท 2,377.12 ล้านบาท ล้านบาท และ 927.32 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ
คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 39.86 ร้อยละ 45.34 ร้อยละ 51.70 และร้อยละ 41.48 ตามลาดับ โดยอัตรา
กาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึน้ ในช่วงปี 2563 และช่วง 6 เดือนปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้กาไรจากการขายกิจการออกไป
บางส่วนและ ในส่วนของผลการดาเนินงาน 6 เดือน ปี 2564 ยังคงรักษาระดับ margin ทัง้ core business และ การ
บริหารโครงการไว้ได้
ด้านกาไรสุทธิ บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ) ใน ปี 2562
ปี 2563 ช่วง 6 เดือน ปี 2563 และ ช่วง 6 เดือนของ ปี 2564 เท่ากับ 704.66 ล้านบาท -206.58 ล้านบาท -424.51
ล้านบาท และ 14.60 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ คิดเป็ นอัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิรอ้ ยละ 9.14 ร้อยละ -3.94 ร้อยละ
-16.23 และร้อยละ 0.65 ตามลาดับ โดยปี 2563 มีขาดทุนสุทธิจานวน 206.58 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนจากการ
ดาเนินธุรกิจก่อสร้างที่ยกเลิกเป็ นหลัก แต่ในช่วง 6 เดือนของปี 2564 ยังคงรักษาระดับกาไรเป็ นบวกไว้ได้แม้วา่ จะเจอ
สถานณการณ์โควิดก็ตาม
ภาพรวมฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท
สิ น ทรัพ ย์ร วมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ สิ น้ ปี 2562 ปี 2563 และ ณ 30 มิ ถุ น ายน 2564 เท่ า กั บ
48,794.78 ล้านบาท 43,298.16 ล้านบาท และ 42,862.39 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทและ
บริษัทย่อย คือ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็ นสินทรัพย์หลักที่บริษัทได้
ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
หนีส้ ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ ปี 2562 ปี 2563 และ ณ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 30,320.80
ล้านบาท 25,862.72 ล้านบาท และ 26,184.27 ล้านบาท ตามลาดับ หนีส้ ินหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ หุน้
กู้ และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ซึง่ เป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ สิ น้ 2562 ปี 2563 และ ณ 30 มิ ถุน ายน 2564 เท่ า กับ
18,473.97 ล้านบาท 17,435.44 ล้านบาท และ 16,678.12 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี ้ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตัง้ แต่ตน้ ปี
2563 เป็ นต้นมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในภาพรวม เช่น ด้านกาลังซือ้ ของลูกค้าที่
ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ด้านการเข้าชมสานักงานขายและโครงการของลูกค้าตาม
มาตรการ Lockdown ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของฝ่ ายบริหาร สถานการณ์ดงั กล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกลุม่ บริษัท ดังนี ้
ในด้านผลการดาเนินการ บริษัทยัง คงมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องทัง้ จากโครงการที่
ก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ ในปี ท่ี ผ่ า นมาและโครงการที่ แ ล้ว เสร็จ ในปี 2563 ถึ ง แม้ว่า ลูก ค้า บางส่ ว นอาจชะลอการโอน

กรรมสิทธิ์เพราะยังไม่แน่ใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ามาก จึงมีลกู ค้าบางส่วนที่ตดั สินใจโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงดังกล่าว นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทยังมีโปรโมชั่นต่างๆ
และให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าเพื่อกระตุน้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงการประสานงานกับบริษัทนายหน้าที่ดูแลลูกค้า
ต่างประเทศเพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดให้กบั ลูกค้าได้ ส่วนด้านค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทมีการปรับตัวในส่วน
การทาการตลาด ซึ่งส่งผลให้ตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายลดลงโดยเฉพาะค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากการเลือกใช้ส่ือ
ออนไลน์เพิ่มขึน้ ในการเปิ ดตัวนาเสนอข้อมูลโครงการ และทาการตลาด โดยออกแบบโฆษณาให้แปลกใหม่และ
หลากหลาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุม่ และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ การ
ใช้ช่องทางขายในรู ปแบบออนไลน์มากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งที่ผ่านมา
ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี ในขณะที่คา่ ใช้จ่ายลดลงกว่าค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม
ในด้านฐานะทางการเงิน สถานการณ์ดังกล่าวไม่ไ ด้มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ ในด้านมูลค่าทรัพย์สินที่อาจเปลี่ยนแปลงจากการตัง้ สารองหรือมีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า และในด้าน
หนีส้ ินหรือภาระผูกพันที่อาจเกิ ดขึน้ นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบด้านกระแสเงินสดหรือสภาพคล่องใน
การดาเนินงาน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยงั คงสามารถผ่อนชาระเงินดาวน์อย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ ายบริหารได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ
ตามระดับความรุ นแรงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ โดยกลุ่ม
บริษัทได้วิเคราะห์และกาหนดแผนการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการบริหารโครงการ
รายได้คา่ นายหน้า
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ บริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บาท
บาท
1,355.57 60.63 1,191.03 45.54
357.01 15.97 584.83 22.36
100.51
4.50 167.31
6.40
32.17
1.44
14.97
0.57
68.45
3.06
66.01
2.52
203.87
9.12 192.56
7.36
118.27
5.29 398.51 15.24
2,235.84 100.00 2,615.21 100.00

164.5
(227.8)
(66.8)
17.2
2.4
11.3
(280.2)
(379.4)

13.8
(39.0)
(39.9)
115.0
3.7
5.9
(70.3)
(14.5)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการบริหารโครงการ
ต้นทุนค่านายหน้า
ต้นทุนค่าเช่า
ต้นทุนค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไร (ขาดทุน) ปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจาก
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ

งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บาท
บาท
1,037.43
125.97
75.15
23.61
46.37
138.95
601.05
2,048.52

46.4 930.22
5.6 206.86
3.4
73.94
1.1
14.25
2.1
37.86
6.2 222.16
26.9 690.89
91.6 2,176.17

35.6
7.9
2.8
0.5
1.4
8.5
26.4
83.2

107.2
(80.9)
1.2
9.4
8.5
(83.2)
(89.8)
(127.7)

11.5
(39.1)
1.6
65.7
22.5
(37.5)
(13.0)
(5.9)

187.31

8.38

439.04

16.79

(251.7)

(57.3)

188.84

8.45

387.18

14.80

(198.3)

(51.2)

376.2

16.82

826.2

31.59

(450.1)

(54.5)

(345.77) (15.46) (321.67) (12.30)
30.38
1.36 504.54 19.29
42.99
1.92 (52.89) (2.02)
73.37
3.28 451.65 17.27

(24.1)
7.5
(474.2) (94.0)
95.9 (181.3)
(378.3) (83.8)

33.57

1.50 (826.70) (31.61)

860.3 (104.1)

106.94
46.23
153.17

4.78 (375.04) (14.34)
2.07 (78.20) (2.99)
6.85 (453.24) (17.33)

482.0 (128.5)
124.4 (159.1)
606.4 (133.8)

92.34

4.13

49.47

1.89

14.60

0.65 (424.51) (16.23)

42.9

86.7

439.1 (103.4)

รายได้
ช่วง 6 เดือนปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมี รายได้รวมจานวน 2,235.8 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 เป็ นจานวน 379.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้อ่นื
จานวน 280.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.3 เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2563 มีการบันทึกกาไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จากัด และบริษัท พีระ คาร์ท จากัด จานวน 356.5 ล้านบาท
โดยมีการวิเคราะห์รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
กลุม่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากกลุม่ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันปี 2563 เป็ นจานวน 164.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.8 โดยมี
สาเหตุหลักจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยโอนโครงการแนวราบได้เพิ่มขึน้ เท่ากับ 355 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
58.4 แต่ลดลงในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียม
กลุ่มธุรกิจการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี
2563 เป็ นจานวน 275 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทมีรายได้จากการบริหาร
โครงการลดลง เท่ากับ 227.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังไม่มีไม่มีโครงการการร่วมทุนเพิ่มเติม
กลุ่มรายได้อ่ืนช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2563
เป็ นจานวน 268.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.5 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกาไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จากัด และบริษัท พีระ คาร์ท จากัด จานวน 356.5
ล้า นบาท ตามเป้ า หมายในการลดสั ด ส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ หลั ก ( Non-Core Business) และเน้น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพธุรกิจหลักของบริษัท
ต้นทุนขาย
ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนรวมจานวน 1,308.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วง 6 เดือน
ปี 2563 เล็กน้อยจานวน 45.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนการขายอสังหาริ
มทรัพทย์ท่ีเพิ่มขึน้ จาก ช่วง 6 เดือน ปี 2563 เท่ากับ 107.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.5 ซึ่งสอดคล้องกับการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ ใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 740.0 ล้านบาท ลดลง
จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 จานวน 173.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการบริหารค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ช่วง 6 เดือน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็ นจานวน 345.8ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
ช่วง 6 เดือน ปี 256- จานวน 24.1ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.08 เท่า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในช่วง 6 เดือน ปี 2564 มีจานวน 188.8 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 198.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.2 ทัง้ นีใ้ นช่วง 6 เดือนของปี 2563 ได้มี
การเริ่มโอนโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ 2 โครงการ
กาไรสุทธิ
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 14.6 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 2 ปี 2563 เป็ นจานวน 439.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 103.4 สาเหตุหลักมาจากใน ปี 2563 ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยได้บนั ทึกต้นทุนการให้บริการก่อสร้างสูงกว่ารายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 42,862.4 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31
ธั นวาคม 2563 เท่ ากับ 435.8 ล้านบาท ที่ มี สิ นทรัพย์รวมเท่ ากับ 43,298.2 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1 ทั้งนี ้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ท่สี าคัญมีดงั นี ้
•

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 366.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.5
•

เงินลงทุนในการร่วมค้า

ตัง้ แต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ SEAI5 และ
บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง เอเซีย ไทยแลนด์ จากัด (Mitsui Fudosan Asia Thailand Co., Ltd.) ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มของ
บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จากัด (Mitsui Fudosan Co., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง
ในญี่ปนุ่ เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทมีเงินทุนในการร่วมค้ารวม 25 โครงการ ลดลง 5 โครงการจากปี 2563 โดยมีรายละอียด
ดังนี ้
บริษัท

โครงการ

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้ส่วนเสีย
(ล้านบาท)
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จากัด
แอชตัน อโศก
475.2
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จากัด
แอชตัน สีลม
456.9
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จากัด
ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์
207.4
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จากัด
ไอดีโอ โมบิ สุขมุ วิท 66
281.6
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จากัด
แอชตัน อโศก-พระราม 9
637.3
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จากัด
ไอดีโอ คิว วิคตอรี่
333.3
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทูจากัด
เอลลิโอ เดล เนสท์
498.9
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จากัด
ไอดีโอ คิว สุขมุ วิท 36
349.0
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคาแหง จากัด
ไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่
308.8
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จากัด
ไอดีโอ โมบิ รางนา้
397.6
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จากัด
ไอดีโอ พระราม 9-อโศก
428.7
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จากัด
ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่
314.3
บริษัท อนันดา เอแพค1 จากัด
ไอดีโอ โมบิ สุขมุ วิท อิสต์พอยท์
174.7
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จากัด
เอลลิโอ สาทร – วุฒากาศ
294.8
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จากัด
ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร
193.8
บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จากัด
โครงการในอนาคต
324.7
บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จากัด
Somerset Rama 9
50.4
บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จากัด
Ascott Embassy Sathorn
199.2
บริษัท เอเอ็มเอช สุขมุ วิท 59 จากัด
Ascott Thonglor
159.3
บริษัท เอเอ็มเอช สุขมุ วิท 8 จากัด
Lyf Sukhumvit 8
30.3
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด จากัด
ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอร์วิว
338.7
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จากัด
ไอดีโอ สุขมุ วิท-พระราม 4
404.9
บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จากัด
ไอดีโอ จุฬา-สามย่าน
422.7
บริษัท เอเอ็มเอช พัทยา จากัด
Somerset Pattaya
158.4
Ananda SU LTD
ลงทุนในกิจการอื่นๆ
0.45
รวม
7,411.7
หนีส้ ิน
ณ 30 มิถนุ ายน 2564 หนีส้ ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 26,184.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563
เท่ากับ 321.6 ล้านบาท ที่มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 25,862.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.2 ทัง้ นี ้ รายละเอียดรายการ
เปลี่ยนแปลงของหนีส้ ินที่สาคัญมีดงั นี ้

•

หุน้ กู้
หุน้ กู้
Current Portion of shorterm debentures
Long Term debentures
Total

30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2564
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
7,544.4
5,401.1
6,812.4
7,542.5
14,356.8
12,943.6

เปลี่ยนแปลง
(ล้ำนบำท)
2,143.3
-730.1
1,413.2

ส่วนของผู้ถอื หุน้
ณ 30 มิถนุ ายน 2564 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 16,678.1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ -38.9 ของหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 757.3 หรือร้อยละ 4.3
งบกระแสเงินสด
•

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดาเนินงาน

ช่วง 6 เดือนปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดาเนินงานเท่ากับ 117 ล้านบาท เพิ่มขึน้
581.5 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษัทใช้เงินส่วนใหญ่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนา และการจ่ายภาษี
•

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ช่วง 6 เดือนปี 2564 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 792.4 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวของปี 2563 ที่จานวน 3,412.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.2 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 1,247.7 ล้านบาท และซือ้ ส่วนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัท
ย่อย จานวน 671.1 ล้านบาท
•

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ช่วง 6 เดือนปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 309.3 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ปี จานวน 2,448.91 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88.8 โดยมีรายการหลักมาจากยอดสุทธิจากการคืน
หุน้ กูแ้ ละการออกหุน้ กูใ้ หม่ในช่วง 6 เดือนปี 2564 ใช้เงินเพิ่มขึน้ ราว 4,250.9 ล้านบาท แต่ลดลงจากเงินที่ได้ในส่วน
ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินราว 1,000.8 ล้านบาท
ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 3,552.9 ล้านบาท
•

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.58 เท่า ลดลง
จาก สิน้ ปี 2563 0.09 เท่า สาเหตุหลักมาจากหนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 1,470.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9
ประกอบด้วยหุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้ จานวน 2,143.3 ล้านบาท เป็ นหลัก

•

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 0.24 เท่า ซึ่ง
เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 0.02 เท่า เนื่องจากมีส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินลงทุน
ระยะสัน้ เพิ่มขึน้ ราว 708.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.8
•

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (Interest coverage
ratio : ICR) เท่ากับ 1.02 เท่า ลดลงจากสิน้ ปี 2563 0.92 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรก่อนดอกเบีย้
จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 481.04 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับดอกเบีย้ จ่าย
เท่ากับ 473.0 ล้านบาท ซึ่ง EBITDA เท่ากับบริษัทมีความสามารถในการหากาไรเพื่อมาชาระดอกเบีย้ ได้ใกล้เคียงกัน
แต่ในส่วนของปี 2563 ซึ่งมีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) สูงถึง
1,908.4 ล้านบาท และมีดอกเบีย้ จ่ายเพียง 983.1 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงปี ท่ีผ่านมาที่ยังคง
ต่อเนื่ อง ส่งผลต่อรายได้ท่ีลดลงในปี 2564 รวมทั้งในช่วงปี นีบ้ ริษัทไม่มีการเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนี ยมและ
โครงการแนวราบ ทาให้รายได้โครงการแนวราบ รายได้ค่าบริหารโครงการ รายได้จัดหาที่ดิน ลดลง จึงส่งผลให้
EBITDA ลดลงเช่นกัน และคาดว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึน้ หลังจากช่วงไตรมาส 4 ปี นีจ้ ากปริมาณการฉีดวัคซีนที่เพิ่ ม
สูงขึน้ เรื่อยๆ
•

อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตั ด
จาหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio)

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่ า
เสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (Net Debt to EBITDA ratio) เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 3.05 เท่า เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ช่วง 12 เดือนย้อนหลังจากครึง่
ปี แรกของปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ราว 466.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.4
•

อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (Debt service
coverage ratio : DSCR) เท่ากับ 0.10 เท่า ลดลงจาก สิน้ ปี 2563 จานวน 0.05 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ช่วง 12 เดือนย้อนหลังจากครึ่งปี แรกของปี
2564 ลดลงจากปี 2563 จานวน 466.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.4 และมีหนีส้ ินที่มีกาหนดครบชาระภายใน 1
ปี ในส่วนของหุน้ กู้ เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 2,143,3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.7
•

อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม (เท่า) (Total Debt to Equity ratio)

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มี อัตราส่วนหนี ส้ ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุน้ รวม (Total Debt to
Equity ratio) เท่ากับ 1.57 เท่า เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 0.09 เท่า เนื่องจาก ณ 30 มิถนุ ายน 2564
บริษัทและบริษัทย่อยมี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 757.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
4.34

•

อัตราส่วนหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุน้ รวม (เท่า) (Interest Bearing Debt to Equity ratio)
(ตามข้อกาหนดสิทธิ)

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Net Interest
Bearing Debts to Equity ratio) เท่ ากับ 1.40 เท่ า ซึ่งเพิ่ มขึน้ จากอัตราส่ วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เล็ กน้อย
ประมาณ 0.01 เท่า ถึงแม้ว่าจะมีภาระหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิหกั ด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง
ประมาณ 849.0 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 3.5 แต่ส่วนของทุนก็ลดลงจากกาไรสะสมช่วงสองไตรมาสรวมกับส่วนของผู้
มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงรวมกันราว 757.3 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 4.3
•

อัตราส่วนหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้ ทีค่ รบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อ
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากับ 0.64 เท่า เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 0.06 เท่า เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีหนีส้ ินที่มีกาหนดครบชาระภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 13.67
•

อัตราส่วนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินต่อหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่ อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
เท่ากับ 0.34 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 0.05 เท่า เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมี เงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงินลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 10.22
•

อัตราส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนการออกตราสารหนีต้ ่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากับ
0.64 เท่า เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 0.05 เท่า เนื่องจาก ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทมีภาระตราสาร
หนีจ้ านวน 14,356.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 1,413.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
10.9 ซึ่งตราสารหนีเ้ พิ่มขึน้ มาจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่ีมีลกั ษณะคล้ายทุน และหุน้ กูข้ องบริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
•

อัตราส่วนหนีส้ ินอื่นๆทีม่ ีภาระดอกเบีย้ ต่อหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้

ณ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนีส้ ินอื่นๆ ที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
เท่ากับ 0.03 เท่า
ปั จจัยทีอ่ าจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 และผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งได้
เปิ ดเผยในหัวข้อปั จจัยความเสี่ยงแล้ว

สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ณ. วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ โดยมีมลู ค่า
สุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 20,680 ล้านบาท และมีรายละเอียดดังนี ้
มูลค่า (ล้านบาท)
11,846

ที่ดินและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา

4,927

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พฒ
ั นาแล้ว

3,955
(48)

หัก: สารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

20,680

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คงเหลือสุทธิตามบัญชี ในโครงการ
เพื่อขาย ดังนี ้
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ)
ลักษณะโครงการ
ณ 30 มิ.ย. 2564
(ล้านบาท)

1

ไอดีโอ โมบิ
วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์

อาคารชุดพักอาศัย

106.89

2

สุขมุ วิท 31

อาคารชุดพักอาศัย

400.62

3

แอชตัน เรสซิเดนซ์ 41

อาคารชุดพักอาศัย

847.99

4

แอริ พระราม 5 - ราชพฤกษ์

โครงการบ้านจัดสรร

88.15

5

เอโทล วงแหวน-ลาลูกกา

โครงการบ้านจัดสรร

253.43

6

Cream Bridge

โครงการบ้านจัดสรร

309.59

7

อาร์เทล เกษตร-นวมินทร์

โครงการบ้านจัดสรร

761.36

8

แอริ พระราม 2

โครงการบ้านจัดสรร

329.36

9

แอริ แจ้งวัฒนะ

โครงการบ้านจัดสรร

344.30

10

ยูนิโอ สุขมุ วิท 72

อาคารชุดพักอาศัย

82.59

11

ยูนิโอ เอช ติวานนท์

อาคารชุดพักอาศัย

199.29

12

ยูนิโอ รามคาแหง-เสรีไทย

อาคารชุดพักอาศัย

152.99

โครงการบ้านจัดสรร

295.60

13
14
15

ยูนิโอ ทาวน์ ลาลูกกาคลอง 4
ยูนิโอ ทาวน์ ศรีนครินทร์บางนา
ยูนิโอ ทาวน์ ยูนิโอ ทาวน์
เพชรเกษม 110

โครงการบ้านจัดสรร

315.97

โครงการบ้านจัดสรร

64.38

กรรมสิทธ์

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน
ANAN

Helix

ไม่มีภาระผูกพัน

Helix
จดจานองเป็ นหลักประกัน
สถาบันการเงิน

ลาดับ
16
17

ชื่อโครงการ
ยูนิโอ ทาวน์ สวนหลวง
พัฒนาการ
ยูนิโอ ทาวน์ สุขสวัสดิ์

ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ)
ลักษณะโครงการ
ณ 30 มิ.ย. 2564
(ล้านบาท)
โครงการบ้านจัดสรร

215.53

โครงการบ้านจัดสรร

346.50

โครงการบ้านจัดสรร

653.18

โครงการบ้านจัดสรร

595.38

กรรมสิทธ์

ภาระผูกพัน

Helix

จดจานองเป็ นหลักประกัน
สถาบันการเงิน

ไม่มีภาระผูกพัน

19

ยูนิโอ ทาวน์ ประชาอุทิศ
76
ยูนิโอ ทาวน์ แจ้งวัฒนะ

20

เอโทล บาหลี บีช

โครงการบ้านจัดสรร

263.23

ADO, BN

21

JV-CO1

อาคารชุดพักอาศัย

463.00

JV-CO1

22

ADC-JV7

อาคารชุดพักอาศัย

776.50

ADC-JV7

23

ADC-JV10

อาคารชุดพักอาศัย

1,959.14

ADC-JV10

24

ADC-JV20

อาคารชุดพักอาศัย

1,458.57

ADC-JV20

25

ADC-JV21

อาคารชุดพักอาศัย

513.18

ADC-JV21

26

ADC-JV23

อาคารชุดพักอาศัย

1,177.25

ADC-JV23

27

ADC-JV26

อาคารชุดพักอาศัย

1,782.29

ADC-JV26

28

ADC-JV27

อาคารชุดพักอาศัย

2,356.10

ADC-JV27

29

ADC-JV28

อาคารชุดพักอาศัย

1,975.12

ADC-JV28

30

ADC-JV14

Island

84.10

ADC-JV14

31

ADC-JV19

Island

45.54

ADC-JV19

32

ADC-JV29

Island

193.43

ADC-JV29

33

ADC-JV30

Island

224.55

ADC-JV30

Bliss Bodhi Tree Estate

Island

86.61

35

Canopus Lakeside

Island

289.24

Bliss Bodhi Tree
Estate
Canopus Lakeside

36

Devika Hill

Island

155.10

Devika Hill

37

Lavani Forest Estate

Island

90.33

Lavani Forest Estate

Nameste Hill Resort and
Spa
New Blue Moon Villa

Island

234.18

Island

70.79

Nameste Hill Resort
and Spa
New Blue Moon Villa

Sea of Tree Resort and
Spa

Island

118.36

18

34

38
39
40

รวม

20,679.71

Sea of Tree Resort
and Spa

จดจานองเป็ นหลักประกัน
สถาบันการเงิน

ไม่มีภาระผูกพัน

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ. วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีดงั นี ้

อาคารสานักงานให้เช่า

รำคำทุน
(ล้ำนบำท)
409.34

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
(ล้ำนบำท)
(21.42)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ล้ำนบำท)
(19.00)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)
368.92

รวม

409.34

(21.42)

(19.00)

368.92

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ. วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีดงั นี ้
กรรมสิทธิ์

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี (ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อย

29.38

ไม่มี

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อย

182.88

ไม่มี

อุปกรณ์

บริษัทและบริษัทย่อย

16.93

ไม่มี

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สานักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย

30.95

ไม่มี

สถาบันการเงิน

5.91

เช่าซือ้ รถยนต์และรถตู้

บริษัทและบริษัทย่อย

0.8

ไม่มี

ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง
รวม

266.85

4. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ. วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีดงั นี ้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
345.88
21.94
367.82

5. เครื่องหมายบริการที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เจ้ำของ

จำพวก/1

อำยุ

1

บริษัท

36

20 พ.ค. 57 - 19 พ.ค. 67

2

บริษัท

36

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65

3

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

ลำดับ

4

5

เครื่องหมำยบริกำร

เจ้ำของ

จำพวก/1

อำยุ

บริษัท

36

14 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 70

บริษัท

36

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65

บริษัท

36

9

บริษัท

36

10

บริษัท

36

11

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

บริษัท

36

26 พ.ค. 57 - 25 พ.ค. 67

บริษัท

36

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65

20

บริษัท เฮลิกซ์ จากัด

37

9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66

21

บริษัท บลูเด็ด จากัด

40

11 ส.ค. 53 - 10 ส.ค.63

ลำดับ
6
7
8

12
13
14
15

16
17

18
19

เครื่องหมำยบริกำร

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65

9 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 66

22 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 65

หมายเหตุ จาพวกสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- สินค้าจาพวกที่ 36 หมายถึง บริการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์
สินค้าจาพวกที่ 37 หมายถึง บริการรับเหมาก่อสร้าง
สินค้าจาพวกที่ 40 หมายถึง บริการสโมสรออกกาลังกายสถานบริการด้านกีฬา

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ. วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการลงทุน ดังนี ้
นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
•

ธุ ร กิ จ หลัก หมายถึ ง ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจเป็ นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสปอร์ตคลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น หรือ
การลงทุนในบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) สาหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ หากจะพิจารณาว่า
ธุรกิจใดเป็ นธุรกิจหลักหรือไม่นนั้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

•

บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีนโยบายที่จะลงทุนใน
กิ จ การที่ ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ที่ มี ศัก ยภาพในการเจริญ เติ บ โต และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

•

บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว จานวนกรรมการที่ส่งเข้า
เป็ น จะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือหากไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ โดยมีเหตุผลอันสมควร

•

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทั้งหมดรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ในงบ
การเงินเฉพาะบริษัท

•

การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่เป็ นธุรกิจหลัก ซึง่ รวมถึง
การจัดซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ จะต้องผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ ายจัดการ
จะต้องนาเสนอแผนงาน 5 ปี รวมทัง้ ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่บี ริษัท คาดว่า
จะได้รบั และหากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงต้องการความเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะต้องดาเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้

•

การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลัก ซึง่ รวมถึง
การจัดซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ และการช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทร่วม บริษัทย่อย จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ ายจัดการจะต้องนาเสนอแผนงาน 5 ปี
รวมทั้ง ประมาณการทางการเงิ น และผลตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ท่ี บ ริ ษั ท คาดว่ า จะได้รับ และหาก
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบต้องการ
ความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก บริษัทจะต้องดาเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้

บริษัทจะเปิ ดเผยการลงทุนในธุรกิจใดๆ ทัง้ ในกิจการที่เป็ นธุรกิ จหลักหรือไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงการจัดซือ้ ขาย
โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่
ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยระบุถึงประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง มูลค่าเงินลงทุน และสัดส่วนเงินลงทุนต่อทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วของบริษัท ในแบบ 56-1
และรายงานประจาปี ท่จี ดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ประจาปี
3. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตาแหน่ง

1.

ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

2.

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์

กรรมการอิ ส ระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

3.

นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิ ส ระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริห ารความเสี่ ย ง / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน /กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

4.

นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ / ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ /
กรรมการบริห ารความเสี่ ย ง / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

5.

นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการ

6.

นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร / กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี / ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการบริหาร

8.

นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร

9.

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร

10.

นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายชานนท์ เรืองกฤตยา

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน

5. นายวิภาคส์ ตระการรังสี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี

ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรกของบริษัท ณ. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุน้
1.

จานวนหุน้

ร้อยละ

กลุม่ เรืองกฤตยา

1,214,832,305

36.449

1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา
1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

1,049,182,205

31.479

165,650,100

4.970

2.

นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

278,306,100

8.350

3.

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

169,000,000

5.071

4.

นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา

135,996,795

4.080

5.

นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา

96,993,739

2.910

6.

นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา

96,156,095

2.885

7.

นายพิชยั วิจกั ขณ์พนั ธ์

60,000,000

1.800

8.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

58,370,529

1.751

9.

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

55,774,400

1.673

38,000,000

1.140

10. นายจิตติพร จันทรัช
4. ประวัตกิ ารเพิม่ ทุนและประวัตกิ ารจ่ายปั นผลย้อนหลัง 3 ปี
ประวัตกิ ารเพิม่ ทุนย้อนหลัง 3 ปี
- ไม่มี –

ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 3 ปี
ประจาปี
2563
2562
2561

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ต่อหุน้ (บาท)
0.1175
0.2540

อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
งบเฉพาะกิจการ
0.32
0.09

งบรวม
0.09
0.65

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
26.84
55.58
155.42
35.31

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และการร่วมค้า
นิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

2,155,981,405

431,196,281

5

431,196,279

100.00

700,000,000

700,000,000

7,000,000

100

6,999,998

100.00/1

240,000,000

240,000,000

2,400,000

100

2,399,998

100.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

1. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

2,155,981,405

2. บริษัท บ้านนิราวานา จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

3. บริษัท เอดีซี - เจวี 7 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

500,000,000

5,000,000

100

4,999,997

100.00

100,000

100,000

1,000

100

998

99.80

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

4. บริษัท เอดีซี - เจวี 10 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

500,000,000

5. บริษัท เจวี-โค1 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

6. บริษัท เอดีซี - เจวี 14 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7. บริษัท เอดีซี - เจวี 19 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
8. บริษัท เอดีซี - เจวี 20 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

100,000

1,000

100

997

99.70

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

9. บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

10. บริษัท เอดีซี - เจวี 23 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

11. บริษัท เอดีซี - เจวี 26 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

12. บริษัท เอดีซี - เจวี 27 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
13. บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

100,000

1,000

100

997

99.70

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

14. บริษัท เอดีซี - เจวี 29 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

15. บริษัท เอดีซี - เจวี 30 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

16. บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

17. บริษัท คาโนปั ส เลคไซด์ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
18. บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

100,000

1,000

100

997

99.70

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

100,000

1,000

100

997

99.70

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

550,000,000

550,000,000

5,500,000

100

5,499,998

100.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

19. บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

100,000

20. บริษัท ลาวานิ ฟอเรสท์ เอสเตท จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

21. บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

22. บริษัท นิว บลูมนู วิลล่า จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
23. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จากัด
99/4 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

1,000,000,000

10,000,000

100

9,999,998

100.00

950,000,000

950,000,000

9,500,000

100

9,499,998

100.00/2

สามัญ

450,000,000

450,000,000

4,500,000

100

4,499,998

100.00

สามัญ

625,000,000

625,000,000

6,250,000

100

4,624,999

74.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

24. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

1,000,000,000

25. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

26. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

27. บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

650,000,000

6,500,000

100

4,809,999

74.00

750,000,000

750,000,000

7,500,000

100

5,549,999

74.00

สามัญ

650,000,000

650,000,000

6,500,000

100

4,809,999

74.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

850,000,000

850,000,000

8,500,000

100

4,334,999

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

625,000,000

625,000,000

6,250,000

100

3,187,499

51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

28. บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

650,000,000

29. บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

30. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

31. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
32. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

400,000,000

4,000,000

100

2,039,999

51.00

350,000,000

350,000,000

3,500,000

100

1,784,999

51.00

สามัญ

425,000,000

425,000,000

4,250,000

100

2,167,499

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

550,000,000

550,000,000

5,500,000

100

2,804,999

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

450,000,000

450,000,000

4,500,000

100

2,294,999

51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

33. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

400,000,000

34. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

35. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

36. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
37. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

550,000,000

5,500,000

100

2,804,999

51.00

600,000,000

600,000,000

6,000,000

100

3,059,999

51.00

สามัญ

300,000,000

300,000,000

3,000,000

100

1,529,999

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

750,000,000

750,000,000

7,500,000

100

3,824,999

51.00/3

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

600,000,000

600,000,000

6,000,000

100

3,059,999

51.00/4

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

38. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

550,000,000

39. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

40. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

41. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
42. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

1,100,000,000

11,000,000

100

5,609,999

51.00/5

475,000,000

475,000,000

4,750,000

100

2,422,499

51.00/6

สามัญ

500,000,000

500,000,000

5,000,000

100

3,699,999

74.00/7

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

600,000,000

600,000,000

6,000,000

100

3,059,999

51.00/8

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

550,000,000

550,000,000

5,500,000

100

2,804,999

51.00/9

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

43. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

1,100,000,000

44. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

45. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

46. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
47. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคาแหง จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

1,000,000,000

10,000,000

100

7,399,999

74.00/10

398,500,000

398,500,000

3,985,000

100

2,231,599

56.00

ลงทุนในบริษัทที่พฒ
ั นา สามัญ
อสังหาริมทรัพย์
บุรมิ สิทธิ์

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. บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ลงทุนในบริษัทที่พฒ
ั นา สามัญ
อสังหาริมทรัพย์
บุรมิ สิทธิ์

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. บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางนา้ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ลงทุนในบริษัทที่พฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์

795,990,000

795,990,000

7,959,900

100

4,059,548

51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

48. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

1,000,000,000

49. บริษัท อนันดา เอแพค1 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

รองรับการร่วมทุน/
ร่วมค้า

สามัญ

50. บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

สามัญ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

664,430,000

6,644,300

100

3,388,592

51.00

599,670,000

599,670,000

5,996,700

100

5,996,698

100.00

สามัญ

772,300,000

772,300,000

7,723,000

100

6,679,394

86.50

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

850,000,000

850,000,000

8,500,000

100

4,334,999

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

1,150,000,000

1,150,000,000

11,500,000

100

7,187,499

62.50/11

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

53. บริษัท ไอดีโอ คิว สุขมุ วิท 36 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ลงทุนในบริษัทที่พฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

664,430,000

54. บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ลงทุนในบริษัทที่พฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

55. บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

รองรับการร่วมทุน/
ร่วมค้า

56. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
57. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

723,586,000

7,235,860

100

4,341,516

60.00

321,500,000

321,500,000

3,215,000

100

1,639,649

51.00

สามัญ

575,000,000

575,000,000

5,750,000

100

2,932,499

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน

สามัญ

575,000,000

575,000,000

5,750,000

100

2,932,499

51.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน

สามัญ

115,000,000

115,000,000

1,150,000

100

586,499

51.00

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

58. บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

รองรับการร่วมทุน/
ร่วมค้า

สามัญ

723,586,000

59. บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน

สามัญ

60. บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน

61. บริษัท เอเอ็มเอช สุขมุ วิท 59 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
62. บริษัท เอเอ็มเอช สุขมุ วิท 8 จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

390,000,000

3,900,000

100

1,988,999

51.00

300,000,000

300,000,000

60,000,000

5

59,999,998

100.00

สามัญ

900,000,000

900,000,000

9,000,000

100

8,999,998

100.00

รับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และผลิตและจาหน่าย
วัสดุก่อสร้าง

สามัญ

1,192,200,000

1,192,200,000

11,922,000

100

11,921,998

100.00

ลงทุนในบริษัทที่พฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ
บุรมิ สิทธิ์

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

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

63. บริษัท เอเอ็มเอช พัทยา จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน

สามัญ

390,000,000

64. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จากัด
99/4 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และให้เช่าพืน้ ที่

สามัญ

65. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และให้เช่าพืน้ ที่

66. บริษัท เฮลิกซ์ จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
67. บริษัท แอชตัน สีลม จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

370,000,000

3,700,000

100

3,699,997

100.00

100
เหรียญสหรัฐ

100
เหรียญสหรัฐ

100

1
เหรียญสหรัฐ

51

51.00/12

สามัญ

233,000,000

233,000,000

2,330,000

100

2,329,998

100.00

นายหน้าซือ้ ขายและ
จัดหา ผูเ้ ช่า
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

4,000,000

4,000,000

40,000

100

39,998

100.00

บริหารนิติบคุ คล

สามัญ

1,000,000

1,000,000

10,000

100

9,998

99.98

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

68. บริษัท เออร์บนั เทค เวนเจอร์ส จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ลงทุนในกิจการอื่นๆ

สามัญ

370,000,000

69. Ananda SU Ltd.
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

ลงทุนในกิจการอื่นๆ

สามัญ

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มและให้บริการ
สมาชิกสปอร์ตคลับ

71. บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี ้ เอ็กซ์เพิรท์ ) จากัด
99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332
72. บริษัท เดอะเวิรค์ ส์ คอมมิวนิตี ้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2399 โทรสาร 0-2056-2319

70. บริษัท บลู เด็ค จากัด
189 หมู่ 12 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2762-0330 โทรสาร 0-2762-0204

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตงั้

จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้ว
(หุน้ )

มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ
(บาท)

100,000

1,000

100

998

99.80

165,000,000

165,000,000

1,650,000

100

1,649,997

100.00

สามัญ

505,500,000

505,500,000

5,055,000

100

5,054,998

100.00

สามัญ

5,000,000

5,000,000

50,000

100

49,997

100.00

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

73. บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จากัด
99/4 ม.14 ซ,หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100

รับทาสื่อโฆษณา

สามัญ

100,000

74. บริษัท เอดีซี – เจวี 15 จากัด/13
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

พัฒนาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

สามัญ

75. บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จากัด
99/1 ม.14 ซ. หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ. บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

รองรับการร่วมทุน /
ร่วมค้า

76. บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคมจากัด
99/1 ม.14 ซ.หมู่บา้ นวินด์มิลล์ ถ.บางนา-ตราด (กม.10.5)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2056-2222 โทรสาร 0-2056-2332

ให้บริการการจัด
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ

หมายเหตุ :

/1
/3
/5
/7
/9
/11

/13

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

บริษัท บ้านนิราวานา จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท อนันดา เอแพค1 จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางนา้ จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคาแหง จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จากัด
ดาเนินการขายกิจการเรียบร้อยแล้ว

/2
/4
/6
/8
/10
/12

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

จานวนหุน้
ที่ถือ
(หุน้ )

สัดส่วนการ
การถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท แอชตัน สีลม จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้น จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท ไอดีโอ คิว สุขมุ วิท 36 จากัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จากัด ถือหุน้ โดย บริษัท อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู จากัด
Ananda SU Ltd. ถือหุน้ โดย บริษัท เออร์บนั เทค เวนเจอร์ส จากัด

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยสรุ ป
ตำรำงสรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน สำหรับงบกำรเงินรวมงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ ที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

31 ธ.ค. 63
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 61
ล้ำนบำท
ร้อยละ

3,186.85
0.00
376.44
19,828.72
574.00
3,380.95
27,346.95

7.36
0.00
0.87
45.80
1.33
7.81
63.16

4,028.30
2,287.59
914.92
20,411.00
20.00
3,740.81
31,402.62

8.26
4.69
1.88
41.83
0.04
7.67
64.36

4,713.91
200.25
772.70
17,350.69
331.70
4,634.04
28,003.29

11.34
0.48
1.86
41.73
0.80
11.14
67.35

77.13
9,233.74
4,081.35
363.45
282.68
378.02

0.18
21.33
9.43
0.84
0.65
0.87

198.29
10,161.00
3,970.17
575.85
979.12
447.17

0.41
20.82
8.14
1.18
2.01
0.92

268.43
8,297.12
2,605.78
464.49
684.01
287.87

0.65
19.96
6.27
1.12
1.64
0.69

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่นื
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หุน้ กูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

31 ธ.ค. 63
ล้ำนบำท
ร้อยละ
335.95
0.78
1,198.89
2.77
15,951.21
36.84
43,298.16
100.00

31 ธ.ค. 62
ล้ำนบำท
ร้อยละ
1,060.56
2.17
17,392.16
35.64
48,794.78
100.00

31 ธ.ค. 61
ล้ำนบำท
ร้อยละ
717.99
1.73
244.16
0.59
13,569.85
32.65
41,573.14
100.00

5,859.53
1,036.57
1,862.21
5,401.10
1,458.63
715.36
16,333.41

13.53
2.39
4.30
12.47
3.37
1.65
37.72

6,262.83
1,520.74
1,991.09
5,997.05
754.31
684.09
17,210.11

12.84
3.12
4.08
12.29
1.55
1.40
35.27

5,671.75
1,736.20
805.74
1,497.93
411.99
2,480.94
12,604.55

13.64
4.18
1.94
3.60
0.99
5.97
30.32

1,183.71
7,542.56
803.04
9,529.31
25,862.72

2.73
17.42
1.85
22.01
59.73

1,133.00
11,761.24
216.46
13,110.70
30,320.80

2.32
24.10
0.44
26.87
62.14

831.80
9,982.07
165.74
10,979.61
23,584.16

2.00
24.01
0.40
26.41
56.73

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิมีลกั ษณะคล้ายทุน
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายและบริการ
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายและบริการ
รวมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รายได้อ่นื

31 ธ.ค. 63
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 62
ล้ำนบำท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 61
ล้ำนบำท
ร้อยละ

333.30
5,110.37
6,000.00
4,508.25
(161.72)
15,790.20
1,645.24
17,435.44
43,298.16

0.77
11.80
13.86
10.41
(0.37)
36.47
3.80
40.27
100.00

333.30
5,120.08
6,000.00
5,262.83
(82.45)
16,633.77
1,840.21
18,473.97
48,794.78

0.68
10.49
12.30
10.79
(0.17)
34.09
3.77
37.86
100.00

333.30
5,130.09
5,000.00
5,488.56
3.29
15,955.24
2,033.74
17,988.98
41,573.14

0.80
12.34
12.03
13.20
0.01
38.38
4.89
43.27
100.00

2,695.31
1,409.02
4,104.33

65.67
34.33
100.00

4,847.40
2,140.96
6,988.36

69.36
30.64
100.00

5,904.69
4,028.83
9,933.52

59.44
40.56
100.00

(2,198.19)
(667.89)
(2,866.07)
(1,781.84)
1,138.87

(53.56)
(16.27)
(69.83)
(43.41)
27.75

(3,607.54)
(1,029.88)
(4,637.42)
(2,434.90)
722.90

(51.62)
(14.74)
(66.36)
(34.84)
10.34

(4,260.85)
(2,688.85)
(6,949.70)
(3,085.48)
621.24

(42.89)
(27.07)
(69.96)
(33.53)
6.25

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 63
ล้ำนบำท
ร้อยละ
1,076.42
26.23
1,671.69
40.73
(623.90)
(15.20)
1,047.79
25.53
(72.36)
(1.76)
975.43
23.77
(1,022.14)
(24.90)
(46.71)
(1.14)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ (ล้ำนบำท)

31 ธ.ค. 63
(253.4)
5,614.2
(6,199.6)
(841.4)

31 ธ.ค. 62
(7,384.1)
(1,670.3)
8,368.8
(685.6)

31 ธ.ค. 62
ล้ำนบำท
ร้อยละ
1,116.82
15.98
1,755.76
25.12
(588.44)
(8.42)
1,167.32
16.70
42.03
0.60
1,209.35
17.31
(356.55)
(5.10)
852.81
12.20
31 ธ.ค. 61
(7,559.79)
164.49
10,045.81
2,650.51

31 ธ.ค. 61
ล้ำนบำท
ร้อยละ
2,341.25
23.57
2,860.84
28.80
(368.31)
(3.71)
2,492.53
25.09
(95.01)
(0.96)
2,397.52
24.14
N/A
N/A
N/A
N/A

ตำรำงสรุ ปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ข้อมูล
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า) (Debt to Equity ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า) (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current ratio)

ปี 2563
43,298.16
25,862.72
17,435.44
5,243.19
2,866.07
(206.58)
0.22
(3.94)
1.48
1.08
1.67

ปี 2562
48,794.78
30,320.80
18,473.97
9,203.40
6,255.70
704.66
0.42
7.66
1.64
1.06
1.82

ปี 2561
41,573.15
23,584.16
17,988.98
10,554.77
6,949.70
2,419.43
0.45
22.92
1.31
0.70
2.22

