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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) (NVD) เดมิชื่อ บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (DAII)  

 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกจ านวน 5 ลา้นบาท ซึง่ต่อมาบรษิทัฯ 
ไดจ้ดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์(MAI) เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2558 โดยมทีุนจดทะเบยีน 130 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 
130 ลา้นบาท  

 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2559 ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“เนอวานา”) และรบั
โอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของเนอวานา มาเป็นของบรษิทัฯ โดยมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุน
ช าระแลว้ จาก 130 ลา้นบาท มาเป็น 1,180.60 ลา้นบาท  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส าเรจ็รูป ธุรกจิรบัสรา้งบา้น ธุรกจิผลติภณัฑป์ระตู
และหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป หลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบัโอนหุ้นทัง้หมดของเนอวานา ท าให้ส่วนงานธุรกจิของบรษิัท
เพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศยัเป็นหลกั 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหรอืกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ ในภาพรวม 
 
วิสยัทศัน์ (Vision) 

  สรา้งนิยามใหม่ของการใชช้วีติ 

พนัธกิจ (Mission) 
• เราจะเป็นผูน้ าในการสรา้งประสบการณ์ทีม่คีุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเขา้ใจถงึความต้องการของ
ลกูคา้ในทุกมติ ิ

• เราจะเตบิโตอย่างยัง่ยนื ผ่านการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์และทางเลอืกของการอยู่อาศยัแบบครบวงจร 
• เราจะเป็นองคก์รแห่งการสรา้งสรรค ์ทีมุ่่งเน้นการสง่มอบประสบการณ์ทีด่ต่ีอลกูคา้ 
• เรามุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิอย่างค านึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มสรา้งผลตอบแทนกลบัสู่ผูม้สี่วนไดเ้สยี       
ทุกภาคสว่น 

 
นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิดงันี้ 

เป้าหมายดา้นการด าเนินธุรกจิ 

1) ธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัเพื่อขาย บรษิทัฯ เน้นการเปิดตวัโครงการทีม่ศีกัยภาพสงู โดยมกีารศกึษาสภาวะตลาด

และความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างละเอยีด จ านวนยูนิตและตวัโครงการจะถูกก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากข้อมูลของการขายและการตลาด เน้นช่องทางการตลาดที่ก่อให้  
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เกิดความมีประสทิธภิาพสงูสุดและมเีน้ือหาทีน่่าสนใจ เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกจิในปีนี้มคีวามไม่แน่นอนและ

มคีวามผนัผวน บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการบรหิารงานขาย งานก่อสรา้ง และการเงนิอย่างมวีนิยั 

2) ธุรกจิบ้านส าเรจ็รูป บรษิัทฯ มุ่งเน้นวจิยัและพฒันาผลติภณัฑก์ารก่อสร้างบา้นส าเรจ็รูป ดว้ยเทคโนโลยกีาร

ผลิตชัน้สูงจากโรงงานทุกชิ้นส่วนของตัวบ้าน มีเป้าหมายที่จะออกแบบบ้านให้ทันสมัยและมีฟังก์ชัน่ที่

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ และขยายช่องทางการขายใหค้รอบคลุมมากขึน้โดยใชป้ระโยชน์

จากส านกังานขายบา้นในโครงการ เนอวานา ทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบนั  

3) รัว้ส าเรจ็รูป FENZER และสนิค้าอื่นจากโรงงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นเป้าหมายรกัษาความเป็นผู้น าตลาดรัว้

ส าเร็จรูป โดยการพฒันารัว้ส าเร็จรูปรุ่นต่างๆ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นและมีดีไซน์ที่โดดเด่น เพื่อ

ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกว้างขึน้ รวมทัง้ในปีนี้บรษิทัฯไดเ้พิม่ผลติภณัฑ์อื่นๆ เขา้มาเพิม่เติม เช่น รัว้

พมิพล์ายในตวั ฯลฯ เพื่อเพิม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

4) ธุรกจิประตูหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป บรษิทัฯ มุ่งเน้นการแนะน าสนิคา้ประตูหน้าต่างอลูมเินียมคุณภาพสูง 

เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของตลาดระดบับนและร่วมกบัผูผ้ลติในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นส่วนประกอบ

ของทีอ่ยู่อาศยั เช่น ประตูรัว้อลมูเินียมส าเรจ็รปู ประตูหน้าต่างระบายอากาศ เรอืนรบัรองสว่นต่อเตมิ และอื่นๆ 

ทีเ่พื่อน าเสนอต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และผูร้บัเหมาก่อสรา้งอาคารบา้นโดยทัว่ไป 

เป้าหมายดา้นการบรหิารงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส และมธีรรมาภบิาล โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ี่
เหมาะสม เพื่อสรา้งความเป็นธรรมและเสรมิสรา้งความเท่าเทยีมกนัระหว่างผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารจดัวาง
ระบบการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอสิระภายในและภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบรหิารงานและการด าเนินธุรกจิของ 
บรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้งและโปร่งใส 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี 2537 จดทะเบยีนก่อตัง้ บรษิัท ไดอจิ ิเฮ้าส ์จ ากดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกจิหล่อคานเสา
ส าเรจ็รปู ขายใหก้บัโครงการทัว่ไป โดยผูเ้ริม่ก่อตัง้หลกั คอื กลุ่มมปีระเสรฐิสกุล กลุ่มตณัศลารกัษ์ และกลุ่มมณี
รตันะพร 

ปี 2538 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้เป็น 30 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการเตบิโตของกจิการในธุรกจิคาน
เสาส าเรจ็รปู  

ปี 2540 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้เป็น 32.94 ลา้นบาท เพื่อเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการในช่วง
วกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2540 

ปี 2543 บรษิทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้เป็น 26.32 ลา้นบาท เพื่อลา้งขาดทุนสะสม และขยายสายการผลติ
ไปสูต่ลาดรัว้ส าเรจ็รปู โดยบรษิทัฯ ไดว้จิยัและพฒันารัว้ส าเรจ็รปู “เฟนเซอร”์ น าเสนอสูต่ลาดเป็นรายแรก 

ปี 2544 บรษิทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้เป็น 12.50 ลา้นบาท เพื่อลา้งขาดทุนสะสม 

ปี 2546 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้เป็น 56 ลา้นบาท เพื่อมุ่งขยายธุรกจิเขา้สูต่ลาดรัว้ส าเรจ็รปู ภายหลงัจาก
ทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัการตอบรบัอย่างดจีากตลาด 
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ปี 2547 จดัตัง้บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ควิเทค โปรดกัส์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทน
ขายโครงสรา้งคาน เสา ผนงั ส าเรจ็รปูของบรษิทัฯ โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 80  

จดัตัง้บรษิัทย่อยคอืบรษิัท เอเทค เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกจิเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายประตูหน้าต่างอลมูเินียมจากโรงงานผูผ้ลติสญัชาตญิีปุ่่ นโดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 80  

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 80 ลา้นบาท 
และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ไดอจิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2550 บรษิทัฯ เริม่เขา้ด าเนินกจิการรบัสรา้งบา้น ผ่านทางบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั ภายใตช้ื่อ ควิเซฟ ไดมอนด์ 

ปี 2551 ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการถอืหุ้นระหว่างกลุ่มมปีระเสรฐิสกุล กลุ่มตณัศลารกัษ์ และกลุ่มมณีรตันะพร ส่งผลให้
หลงัการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ครัง้นี้ กลุ่มตณัศลารกัษ์และกลุ่มมณีรตันะพร ไม่ไดถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ คงเหลอื
แต่กลุ่มมปีระเสรฐิสกุลเท่านัน้ 

ปี 2552 บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 5 ล้านบาท และก่อตัง้บรษิทัย่อย 3 บรษิัท คอื 1) 
บรษิัท ควิเซฟ ไดมอนด์ จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัสร้างบ้านกึ่งส าเรจ็รูป 2) บรษิัท กนิซ่าโฮม จ ากดั ประกอบ
ธุรกจิรบัสรา้งบา้นส าเรจ็รปูกนิซ่าโฮม และ 3) บรษิทั ควิเซฟ เฟรช จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัสรา้งบา้น โดยแต่ละ
บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท 

ปี 2553 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดส านกังานขายส าหรบัธุรกจิรบัสรา้งบา้น ทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สาขาพระราม 3 

ปี 2554 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดส านกังานขายส าหรบัธุรกจิรบัสรา้งบา้นทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สาขาบางนา  

ปี 2556 เปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จาก 80 ลา้นบาท เป็น 90 ลา้นบาท โดยจดัสรร
ให้กบัผู้ลงทุนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมจี านวนไม่เกนิ 20 ราย และผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่นี้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มมี
ประเสรฐิสกุล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมีอ านาจควบคุมบรษิทัฯ จ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท โดยบรษิัทฯ ได้น าเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปซื้อเครื่องจกัรผลิต FENZER รุ่น Sandy และซื้อที่ดินเพื่อ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการขยายโรงงานและศนูยก์ระจายสนิคา้ 

 ในเดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ ไดม้กีารขายหุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อย คอืบรษิทั ควิเซฟ เฟรช จ ากดั ซึง่บรษิทัฯ ถอื
หุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 เนื่องจากไม่ได้มกีารด าเนินธุรกจิใดๆ จงึขายหุน้ทัง้หมดให้กบับรษิทั ดคีอร์ป กรุ๊ป 
จ ากดั ในราคาตามมลูค่าทางบญัช ี 

ปี 2557 ในเดอืนสงิหาคม บรษิัทฯ ได้ลงทุนเปิดส านักงานขายส าหรบัธุรกิจรบัสร้างบ้านที่ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา 
สาขาศาลายา 

 ในเดอืนตุลาคม ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ภายในกลุ่มบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เพิม่ทุนช าระแลว้จาก 90 ลา้น
บาท เป็น 100 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้จ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท (มูลค่ายุตธิรรมหุน้ละ 
3.61 บาท) เพื่อช าระค่าหุน้ของบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั จ านวน 300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
(มลูค่ายุตธิรรมหุน้ละ 144.68 บาท) ซึง่คดิเป็นสดัสว่นจ านวนหุน้รอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้
ทัง้หมดของบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั จากนางสาววชริาภรณ์ สกุลจนัทร ์นายสุภกณิห ์อาจวงษา และนางปิ
โยรส เลาหเจรญิยศ ซึง่คดิเป็นอตัราสว่นการแลกเปลีย่น (Swap Ratio) เท่ากบั 100 : 3 (100 หุน้ของ บมจ. ไดอ ิ
กรุ๊ป ต่อ บจก.ควิเทค โปรดกัส ์3 หุน้) ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาอตัราสว่น 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 4 
 

 
การแลกเปลีย่นหุน้ดงักล่าวและเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม จากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ดงักล่าว ท าให้
บรษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทั ควิเทค โปดกัส ์จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ 

ในเดอืนตุลาคม บรษิทัฯ ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั จากนายฑรูทว ีมงคลแสงสุรยี ์จ านวน 
40,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 บาท เนื่องจากราคาตามมลูค่าทางบญัชขีองบรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 
น้อยกว่าศนูยบ์าท จากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทั เอเทค เอน็
เตอรไ์พรส ์จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ 

ในเดอืนตุลาคม บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 100 ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท และออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวน 30 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

ปี 2558 ในเดอืนตุลาคม ได้เปิดบรษิัท แอเรยีวาว โดยถอืหุ้นในสดัส่วน รอ้ยละ 50 โดยร่วมทุนกบับรษิทั เอเจนซี่ฟอร ์
เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั เพื่อพฒันาเวปไซต์ ซื้อ ขาย เช่า อสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ระบบ ท าให้บริษัทฯ มี
ช่องทางการใชส้ือ่ออนไลน์ในการขยายธุรกจิต่อไป 

ในเดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ ไดข้ายบรษิทั ควิเซฟ ไดมอนด ์จ ากดั ในราคา Book Value และไดเ้ปิดธุรกจิรบัสรา้ง
บา้นกึง่ส าเรจ็รปู ในชื่อ กนิซ่าโฮม ด าเนินการโดยบรษิทั กนิซ่าโฮม จ ากดั 

ปี 2559 ในเดอืนพฤษภาคม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโชวร์มู กนิซ่าโฮม บนถนนประดษิฐม์นูธรรม เพื่อเป็นโชวร์มูและส านักงาน
ขายใหล้กูคา้ไดส้มัผสับา้นกนิซ่าโฮม ของจรงิ 

ในเดอืนกรกฎาคม บรษิัทฯ ได้เปิดตวัโชว์รูป กนิซ่าโฮม ต าบลมาบข่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เพื่อรอ งรบั
ลกูคา้รบัสรา้งบา้นในภูมภิาคตะวนัออก 

ในเดอืนตุลาคม บรษิทัฯไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั แอเรยีวา้ว จ ากดั ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 50 
ใหแ้ก่บรษิทั ดคีอรป์ กรุ๊ป จ ากดั ในราคา 500,000 บาท ซึง่มูลค่าทางบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 เป็นเงนิ 
490,117.09 บาท 

ในเดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 130 ลา้นบาท เป็น 1,180.6 ลา้นบาท  

ปี 2560 ในเดอืนมกราคม บรษิทัฯ เพิม่ทุนช าระแลว้ จ านวน 1,050.6 ลา้นหุน้ โดยเพิม่ทุนจากหุน้ของบรษิทั เนอวานา ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 800 ลา้นหุน้ และทีด่นิจ านวน 2 แปลง (ทีด่นิย่านรตันาธเิบศร ์และทีด่นิย่านบางรกั
ใหญ่) จาก บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 250.6 ลา้นหุน้ ท าใหทุ้นจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว
ของบรษิทัฯ เป็นจ านวน 1,180.6 ลา้นบาท  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ก่อนเพิม่ทุน (ลา้นหุน้) % หลงัเพิม่ทุน (ลา้นหุน้) % 

1. บมจ. สงิห ์เอสเตท - - 658.60 55.79 
2. กลุ่มผูถ้อืหุน้เนอวานา  - - 392.00 33.20 
3. บจก. ดคีอรป์ กรุ๊ป และกลุ่มมปีระเสรฐิสกุล 71.30 54.81 71.30 6.04 
4. ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น 58.70 45.19 58.70 4.98 

รวม 130.00 100.00 1,180.60 100.00 

 
ในเดอืนเมษายน ตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM) บรษิทัฯ เปลีย่นชื่อบรษิทัฯ จากเดมิ บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) เป็น บรษิัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) พร้อมทัง้เปลี่ยนชื่อย่อหลกัทรพัยจ์าก DAII เป็น 
NVD และมมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 225 ลา้นหุน้ โดยแบ่งเป็นการเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัจ านวน  
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200 ล้านหุ้น และการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่กรรมการและพนักงานจ านวน 25 ล้านหุ้น 
(ESOP-Warrant-1) 
เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เริ่มรบัโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั และเปิดข าย
โครงการเนอวานา บยีอน พระราม 2 เฟส 2 บา้นเดีย่วสองชัน้รปูแบบใหม่ของบรษิทัฯ 

เดอืนกรกฎาคม บรษิทัฯ จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ จาก 1,180.6 ลา้นบาท เป็น 1,380.6 ลา้นบาท จากการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน และรองรบัการแปลงสภาพ ESOP-Warrant-1 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ก่อนเพิม่ทุน (ลา้นหุน้) % หลงัเพิม่ทุน (ลา้นหุน้) % 

1. บมจ. สงิห ์เอสเตท 658.60 55.79 711.86 51.56 
2. กลุ่มผูถ้อืหุน้เนอวานา 392.00 33.20 295.33 21.39 
3. บจก. ดคีอรป์ กรุ๊ป และกลุ่มมปีระเสรฐิสกุล 71.30 6.04 21.00 1.52 
4. ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น 58.70 4.98 152.41 11.04 
5. ผูถ้อืหุน้บุคคลในวงจ ากดั - - 200.00 14.49 

รวม 1,180.60 100.00 1,380.60 100.00 

 
เดอืนกนัยายน บรษิทัฯ เปิดขายอย่างไม่เป็นทางการ  (Soft Launch)  ส าหรบัโครงการบนัยนัทรเีรสซเิดนท์  ริ
เวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินียมรมิแม่น ้าเจา้พระยาให้กบัลูกคา้เดมิของบรษิทัและบรษิทัฯ ใน
เครอื 
 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ 
 
ปัจจบุนัโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 

 
หมายเหต ุ             บจก.เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั ถอืหุน้โดย บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 69.99 และบรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอร ์
                        เนชัน่แนล จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 และนายศรศกัดิ ์สมวฒันา ถอืหุน้รอ้ยละ 0.01 
                        บจก.แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ถอืหุน้โดย บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 14.89 บรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 
                        รอ้ยละ 48.87 และ บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั รอ้ยละ 36.24 

* 

** 

* 

** 
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1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอยูอ่าศยัของบรษิทัฯ เป็นบรษิทั
ย่อยในเครือบริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 
51.56% ซึง่ประกอบธุรกจิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั คอื กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเพื่อ
แบ่งแยกขอบขา่ยในการด าเนินธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายการ บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) บริษทั สิงห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ก าหนดใหม้กีารแบ่งแยกธุรกจิ
ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. 
สงิห ์เอสเตท 

ด าเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

- ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกั
อาศยั โดยเน้นลกูคา้ระดบัต ่ากว่า Luxury 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
- ธุรกจิขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 

ด าเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

- ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพัก
อาศยัประเภทคอนโดมเินียม ในเน้นลูกค้า
ระดบั Luxury1 และระดบั Super Luxury2 
และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั
ประเภทแนวราบ โดยเน้นลูกค้าระดับ 
Luxury3 

- ธุรกจิโรงแรม 
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (เช่น 
พืน้ทีค่า้ปลกีใหเ้ช่า อาคารส านกังาน) 

การแบ่งแยกการจดัการ มทีมีผูบ้รหิารและพนกังานแยกออกจากกนั 

คณะกรรมการบรษิทั/4 ประกอบดว้ย 
1. นายสทุธชิยั สงัขมณี 
2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 
3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
4. นายนรศิ เชยกลิน่ 
5. นายฐติ ิทองเบญจมาศ 
6. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช 
7. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 

ผูบ้รหิารของบรษิทั/5 ประกอบดว้ย 
1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 
2. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู 
3. นายสรุพงษ์  เจยีมอ่อน 
4. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 
5. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์
6. นายจริเดช นุตสถติย ์

มทีมีผูบ้รหิารและพนกังานแยกออกจากกนั 
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รายการ บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) บริษทั สิงห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการจดัซือ้ทีด่นิ ไม่แขง่ขนักนัในการจดัซือ้ทีด่นิ/6  ไม่แขง่ขนักนัในการจดัซือ้ทีด่นิ 

ไม่มีนโยบายช่วยเหลือทาง 
การเงนิ 

ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุน
ของบรษิทัฯ 

ขึน้กบัความสามารถในการจดัหาเงนิทุนของ
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ บรษิัทฯ มแีผนที่จะพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Super Luxury จ านวน 1 
โครงการ โดยผา่นบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นการรว่มทนุระหวา่งบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 69.99 กบับรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั (“บพี”ี) โดยถอืหุน้รอ้ยละ 30 ทัง้นี้ บพีเีป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์โดยมนีายปารฉิตัร แยม้พนัธ ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และ
มอี านาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะไม่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัอื่นทีเ่น้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury และ Super Luxury 
เพิม่เตมิ 
1  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินยีม ซึง่เน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Luxuryโดยทัว่ไปแลว้หมายถงึ คอนโดมเินียมทีม่รีาคาขายตัง้แต่ 

200,000 บาทต่อตารางเมตร ถงึ 300,000 บาทต่อตารางเมตร 
2  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ซึง่เน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Super Luxury โดยทัว่ไปแลว้ หมายถงึ คอนโดมเินียมทีม่รีาคา

ขายตัง้แต่ 300,000 บาทต่อตารางเมตร ขึน้ไป 
3 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัประเภทแนวราบ ซึง่เน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Luxury โดยทัว่ไปแลว้หมายถงึ สิง่ปลูกสรา้งพรอ้มทีด่นิทีม่รีาคาขาย

ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทต่อยูนิต ขึน้ไป 
4 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายนรศิ เชยกลิน่* กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา* กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายฐติ ิทองเบญจมาศ* กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

                     หมายเหตุ   *  เป็นกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
5 ผูบ้รหิารของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกูร รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
3. นายสุรพงษ์  เจยีมออ่น ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารธรุกจิ 
4. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานพฒันาโครงการ 
5. นายรณชยั ไตรยสุนนัท ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
6. นายจริเดช นุตสถติย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานสนบัสนุนธรุกจิและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

                     หมายเหตุ   ไมม่ผีูบ้รหิารทา่นใดทีเ่ป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
6 การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ในเบือ้งตน้จะมกีารพจิารณาศกัยภาพของทีด่นิว่าสามารถพฒันาโครงการประเภท

ใด และเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบัใด เพราะการซือ้ทีด่นิทกุครัง้ NVD จะตอ้งมกีารจดัท า feasibility study ในกรณีทีท่ีด่นิแปลง
นัน้ เหมาะสมทีจ่ะพฒันาโครงการทีอ่ยู่ในระดบัต ่ากว่า Luxury ทาง NVD จะซือ้มาเพื่อพฒันาโครงการ ส าหรบัในกรณีทีท่ีด่นิมรีาคาสงู ทาง 
NVD จะไมซ่ือ้ เนื่องจากไมส่ามารถน ามาพฒันาโครงการในระดบัต ่ากว่า luxury ได ้เพราะไมคุ่ม้ทุน และ NVD เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
ต ่ากว่า luxury อยู่แลว้ ดงันัน้ ทีด่นิย่านใจกลางเมอืง ซึง่มเีนื้อทีไ่มม่ากนกั จงึไมเ่หมาะทีจ่ะน ามาพฒันาโครงการทีต่ ่ากว่า luxury ได ้ดงันัน้ 
NVD จงึไมเ่น้นซือ้ทีด่นิย่านใจกลางเมอืง เช่น อโศก สุขมุวทิ เป็นต้น  ในทางกลบักนั S ท าสนิค้าตลาดบน (Luxury and Super Luxury) 
ดงันัน้ S จะไมซ่ือ้ทีด่นิย่านชานเมอืง เพราะ S เจาะกลุ่มลูกคา้ตลาดบนเทา่นัน้ ดงันัน้ทีด่นิที ่S สนใจซือ้ส่วนใหญ่ เป็นย่านใจกลางเมอืง ซึง่
มรีาคาแพง และท าเลเหมาะส าหรบัสนิคา้ระดบับน 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีารทบทวนนโยบายเพื่อแบ่งแยกขอบขา่ยในการด าเนินธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัแม่ ทุก 

2 ปี เนื่องจากภาวะตลาดอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต และเป็นการหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บรษิัทฯ และบรษิัทแม่ โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาอนุมตัิ ซึ่งการประชุมในเรื่องดงักล่าว 
จะตอ้งมกีรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย  

ส าหรบัการอนุมตัิรายการที่มีขนาดใหญ่ ที่ต้องผ่านการพจิารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษิัทแม่ คือ 
รายการขนาดใหญ่ทุกรายการทีม่มีลูค่าสงูกว่า 1,000 ลา้นบาทต่อรายการ จะน าเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแม่ เพื่อ
พจิารณาเหน็ชอบ อย่างไรกต็าม การอนุมตัิรายการทุกรายการยงัคงเป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัฯ (NVD) ซึ่ง
ปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน โดยทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 5 ท่าน กรรมการทีเ่ป็น
ตวัแทนจากบรษิทัแม่ จ านวน 3 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ท่าน ซึง่จะเหน็ไดว้่า  กรรมการทีเ่ป็นตวัแทน
จากบรษิทัแม่ ไม่สามารถควบคุมมตขิองคณะกรรมการบรษิทัได ้เพราะการอนุมตัริายการจะต้องลงคะแนนเสยีงมากกว่า
กึง่หนึ่ง กล่าวคอื ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน  
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายไดจ้ าแนกตามกลุ่มธุรกจิตัง้แต่ปี 2560-2558 มดีงัต่อไปนี้ 
 

ผลิตภณัฑ ์ ด าเนินการโดย 
การถือหุ้น 
ของบริษทั 
(รอ้ยละ) 

ประจ าปีส้ินสุด ประจ าปีส้ินสุด ประจ าปีส้ินสุด 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1) ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

(เพื่อขาย) 
        

- ประเภทบา้นเดีย่ว บมจ. เนอวานา ไดอ ิ
บจก. เอน็วดีเีอ 
บจก. เนอวานา 
พระราม 9 

100 
- 

99.9 
99.9 

40.0 
- 
- 
- 

10 
- 
- 
- 

396.5 
- 
- 
- 

29 
- 
- 
- 

566.9 
- 
- 
- 

22 
- 
- 
- 

- ประเภททาวน์เฮาส ์ บมจ. เนอวานา ไดอ ิ 100 - - 161.7 12 501.9 20 

- ประเภทโฮมออฟฟิศ บมจ. เนอวานา ไดอ ิ 100 - - 100.3 7 404.2 16 

- ประเภทคอนโดมเินี่ยม บจก.เนอวานา รเิวอร ์ 70 - - - - - - 

- อื่นๆ* บมจ. เนอวานา ไดอ ิ 100 - - 385.8 29 460.5 18 

2) ธรุกจิรบัก่อสรา้งบา้น 
 

บจก. เนอวานา  
คอนสตรคัชัน่ 
บจก.เอน็วดีจี ี
บจก.ดจี ิโฮม 

99.9 
 

99.9 
99.9 

169.6 
 
- 
- 

43 
 
- 
- 

304.1 
 
- 
- 

23 
 
- 
- 

451.5 
 
- 
- 

18 
 
- 
- 

3) ธรุกจิขายวสัดุก่อสรา้ง**         

- รัว้ส าเรจ็รปู บจก. ควิเทค โปรดกัส ์ 99.9 163.4 41 - - 148.6 5 

- ประตู หน้าต่าง    
  อลูมเินียม 

บจก. เอเทค เอน็เตอร์
ไพรส ์

99.9 22.3 6 - - 21.5 1 

  4) อื่นๆ - - - - - - 2.5 0 

รวม 395.3 100 1,348.4 100 2,557.6 100 

หมายเหต ุ งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 แสดงฐานะการเงนิรวมกลุ่มเนอวานาไดอเิขา้มาในการจดัท างบการเงนิรวมส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 
มกราคม พ.ศ. 2560 (วนัทีเ่ขา้ท ารายการซือ้ธรุกจิแบบยอ้นกลบั) และน ามาแสดงเปรยีบเทยีบเป็นงบการเงนิรวมทีแ่สดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และแสดงผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของกลุ่มเนอวานา 

                      *  ในปี 2559 บรษิทัฯ ขายทีด่นิทีไ่มส่ามารถน ามาพฒันาโครงการได ้ซึง่ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณถนนศรนีครนิทร์-รม่เกลา้ (ตดัใหม)่ ส่วนในปี 2560 บรษิทั 
ขายทีด่นิทีไ่มส่ามารถน ามาพฒันาโครงการได้ ซึง่ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณถนนประเสรฐิมนูกจิ (เกษตร-นวมนิทร)์  

                      ** รายไดธ้รุกจิขายวสัดุกอ่สรา้ง เป็นรายไดข้องบรษิทัย่อยในกลุ่มไดอ ิกรุ๊ป เทา่นัน้ ดงันัน้ ในปี 2559 ไดแ้สดงตวัเลขเฉพาะของกลุ่มเนอวานา จงึ
ท าใหไ้มม่รีายไดจ้ากธรุกจิการขายวสัดุก่อสรา้ง ทัง้นี้เป็นไปตามการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลบัและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 
(ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง การรวมธรุกจิ  

 

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์หรอืบริการ 

กลุ่มบรษิทั เนอวานา ไดอ ิมกีารประกอบธุรกจิหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
(2) ธุรกจิรบัก่อสร้างบ้าน (3) ธุรกจิการขายวสัดุก่อสร้าง ส าหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ บรษิัทฯ ได้แบ่งการ
พฒันาโครงการเป็นแบรนด์ต่างๆ ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ราคา และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละท าเล เพื่อ
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ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม และความชดัเจนในการพฒันาโครงการ พรอ้มทัง้การรบัรูข้องแบรนด์
ในสายตาของลกูคา้มากขึน้ ทัง้นี้ลกัษณะของผลติภณัฑข์องแต่ละกลุ่มธุรกจิมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1.1) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(เพื่อขาย) 
 

ระดบัราคา 
ประเภท 

บ้านเด่ียว ทาวเฮาส ์ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม 

Super Luxury   
 

 

High-End 
  

  

Upper Mid-Range  
 

  

Mid-Range 
  

  

 
จากการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยั พบว่าในแต่ละท าเล ผูบ้รโิภคจะมกี าลงัซือ้

ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึเลอืกพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ แบรนด์
ต่างๆ โดยมผีลติภณัฑ ์ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส ์โฮมออฟฟิศ และคอนโดมเินียม ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่
ครอบคลุมระดบัราคาตัง้แต่กลุ่ม mid-range ขึน้ไป (ราคามากกว่า 4 ลา้นบาทต่อยนูิต) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มลกูคา้หลกั ทีต่อ้งการความแตกต่างของทีอ่ยู่อาศยัทีใ่ส่ใจในทุกรายละเอยีด โดยมรีายละเอยีดของโครงการใน
แต่ละประเภท ดงันี้ 

1)  โครงการบา้นเดีย่วภายใต้ แบรนด ์เนอวานา บยีอนด ์บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ และเนอวานา ไอคอน บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซึง่
เน้นการออกแบบทีแ่ตกต่าง ใสใ่จในทุกรายละเอยีด เพื่อสรา้งความแตกต่าง โดยค านึงถงึประสบการณ์การอยู่อาศยั
เป็นหลกั รวมทัง้มที าเลทีต่ัง้อยู่ในเมอืง ตอบรบัต่อกลุ่มลกูคา้ ใหไ้ดอ้ยู่อาศยัในสงัคมสว่นตวั ไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้รงิ 
เป็นเสมือนที่สงบที่ซ่อนเร้นอยู่ในเมือง โดยล่าสุดโครงการ เนอวานา บียอนด์ พระราม  2 ได้เปิดตัวบ้านเดี่ยว 
รปูแบบใหม่ ทีต่อบรบัต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูค้าโซนพระราม 2 และไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างด ี

2)  โครงการทาวน์โฮม พฒันาภายใต้แบรนด ์เนอวานา ดฟีายน์ ทาวน์โฮมที่เป็นไดม้ากกว่าบา้นเดีย่ว ที่ใส่ใจในทุก
รายละเอยีด ท าเลในเมอืง ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ ทีต่อ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยทีม่ากกว่าอยู่คอนโดมเินียมใน
ท าเลทีไ่ม่แตกต่างกนั เน้นออกแบบใหม้คีวามแตกต่าง ท าใหผู้อ้ยู่อาศยัรูส้กึโปร่งโล่ง มากกว่าอยู่บา้นเดี่ยวดว้ยช่อง 
เปิดทีม่ากกว่า ซึง่ในปี 2560 บรษิทัไดเ้ปิดตวัโครงการ เนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 และไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่าง
ด ีสามารถปิดการขายไดภ้ายใน 2 วนั 

>20 ลา้นบาท 

15-25 ลา้นบาท 15-25 ลา้นบาท 

8-14 ลา้นบาท 8-14 ลา้นบาท 

4-7 ลา้นบาท 3-6 ลา้นบาท 
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3)  โครงการโฮมออฟฟิศ พัฒนาภายใต้ แบรนด์ เนอวานา แอทเวิร์ค เป็นโฮมออฟฟิศที่ใส่ใจในรายละเอียด ถูก
ออกแบบใหม้พีืน้ทีท่ างานทีแ่ตกต่างจากส านักงานทัว่ไป ท าใหป้ระสบการณ์การท างานของพนักงานไม่น่าเบื่อ ท า
ใหพ้นกังานมคีวามสขุในการท างาน และมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากขึน้ อกีทัง้ดว้ยท าเลศกัยภาพ ท าใหเ้หมาะกบัการ
ลงทุนส าหรบัผู้ประกอบการ ในปี 2560 บรษิทัฯไดเ้ปิดตวัโครงการ เนอวานา แอทเวริค์ 2 ท าเล คอื รามอนิทรา 
และ ลาดพร้าว-เกษตรนวมนิทร์ ซึ่งโครงการ เนอวานา แอทเวริ์ค ลาดพร้าว-เกษตรนวมนิทร์ เป็นโครงการที่ต่อ
ยอดมาจากโครงการแรกทีป่ระสบความส าเรจ็ในท าเลนี้คอื เนอวานา แอทเวริค์ เกษตรนวมนิทร ์

4)  โครงการคอนโดมเินียมระดบัซุปเปอรล์กัซช์วัรี ่ภายใต้ชื่อแบรนด ์บนัยนัทรเีรสซเิดน็ส ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ โครงการ
คอนโดมเินียมสงู 45 ชัน้ ติดโค้งน ้าเจ้าพระยา ย่านคลองสาน ห่างจากสาทรเพยีง 10 นาท ีอยู่ในท าเลที่เงยีบสงบ 
เป็นเสมือนที่พกัผ่อนที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง แต่หลีกหนีจากชวีิตที่วุ่นวาย มรีะดบัราคาขายเฉลี่ย 300,000 บาทต่อ
ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปท ์“The sanctuary for your soul” ทีใ่หผู้อ้ยู่อาศยัได้พกัผ่อนอย่างแท้จรงิ ในสงัคม
ส่วนตวัเพยีง 133 ยูนิต ส าหรบัโครงการนี้ได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากตลาดต่างประเทศ สรา้งยอดขายได้กว่า 
27% ก่อนการเปิดขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ท าใหเ้หน็ถงึมาตรฐานของสนิคา้ว่ามศีกัยภาพทีต่อบรบัต่อ
ความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ระดบับนอย่างแทจ้รงิ โดยโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการในเดอืน พฤศจกิายน 2560 
ซึง่โครงการน้ีมมีลูค่าโครงการกว่า 6,000 ลา้นบาท ณ. สิน้เดอืนธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มคีวามคบืหน้าการก่อสรา้ง 
ประมาณรอ้ยละ 27 และมยีอดขายประมาณรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีข่ายทัง้หมด 

 
โครงการเพื่อขายในปัจจบุนั 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

โครงการ 
ประเภท
โครงการ 

กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน 

พืน้ท่ี 
โครงการ 
(ไร่) 

จ านวน
หน่วย 

มลูค่า
โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า
ของการ
ก่อสร้าง 

ความ
คืบหน้า
ของการ
ขาย 

เนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

40-3-84.7 120 
 

2,616 63% 13% 

เนอวานา บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

12-2-69 58 987 80% 69% 

เนอวานา บยีอนด ์เกษตรนวมนิทร ์
เฟส 1 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

20-1-16 67 1,070 99% 99% 

เนอวานา บยีอนด ์เกษตรนวมนิทร ์
เฟส 2 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

8-1-13 37 716 78% 92% 

เนอวานา บยีอนด ์ไลท ์พระราม 9 บา้นเดีย่ว บจก.เนอวานา 
พระราม 9 

34-3-72.8 156 1,193 98% 100% 

เนอวานา บยีอนด ์แอทบชี พทัยา 

บา้นเดีย่ว 

บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ
บจก.เนอวานา 
พระราม 9 
บจก.เอน็วดีเีอ  

4-2-41 21 424 52% 5% 

เนอวานา ไอคอน วงแหวน- 
พระราม 9 

บา้นเดีย่ว 
บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

8-0-25.1 36 502 99% 92% 

เนอวานา ไอคอน ป่ินเกลา้* บา้นเดีย่ว บจก.สนิหริญั  28 218 4% 4% 
เนอวานา แอทเวริค์ รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ
 

9-0-31.9 61 1,055 98% 38% 
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โครงการ 
ประเภท
โครงการ 

กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน 

พืน้ท่ี 
โครงการ 
(ไร่) 

จ านวน
หน่วย 

มลูค่า
โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้า
ของการ
ก่อสร้าง 

ความ
คืบหน้า
ของการ
ขาย 

เนอวานา แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-
เกษตร นวมนิทร ์

โฮมออฟฟิศ 
บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

7-1-1 56 1,045 96% 30% 

เนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 
ทาวน์เฮาส ์

บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

5-2-85 51 624 97% 90% 

เดอะ ธารา รามอนิทรา บา้นเดีย่ว บจก.เอน็วดีเีอ 8-3-81 53 275 93% 72% 
คฟัเวอร ์ออ่นนุช 

ทาวน์เฮาส ์
บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

17-0-73 194 550 100% 99% 

คลสัเตอร ์รามค าแหง 
ทาวน์เฮาส ์

บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

14-2-44.5 20 101 99% 55% 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์
กรงุเทพ 

คอนโดมเินยีม 
บจก. เนอวานา  
รเิวอร ์

5-1-10 133 6,515 27% 63% 

*หมายเหตุ เป็นโครงการรว่มทนุกบัเจา้ของทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ 
 

นอกจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยูอ่าศยัแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารพฒันาทีด่นิเพื่อขายทัง้ใน
โครงการจดัสรร และนอกโครงการจดัสรร ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาที่ดนิเพื่อขายตัง้แต่บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดา้นพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มรีะยะเวลามากกว่า 10 ปี และการพฒันาทีด่นิเพื่อขายถอืเป็นธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัฯ 
ยงัคงมนีโยบายทีจ่ะพฒันาทีด่นิเพื่อขายต่อไปในอนาคต การพฒันาทีด่นิเพื่อขายแบ่งออกเป็น 

1.   การขายทีด่นิส าหรบัในโครงการจดัสรร บรษิทัฯ ไดท้ าการพฒันาทีด่นิพรอ้มสาธารณูปโภค ยื่นผงัโครงการ 
เพื่อขออนุญาตจดัสรรที่ดนิต่อคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิ ท าการจดัสรรทีด่นิแบ่งขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยต่อไป โดย
บรษิัทจะท าสญัญาจ านวน 2 ฉบบั โดยแบ่งเป็น สญัญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสญัญาว่าจ้างปลูกสร้าง ในส่วนของ
สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายไดเ้ป็นรายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย สว่นสญัญาว่าจา้งก่อสรา้ง 
บรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้ป็นค่างานบรกิารงานก่อสรา้ง โดยจะรบัรูต้ามความคบืหน้างานก่อสรา้ง  

 
2.  การขายที่ดินส าหรับนอกโครงการจดัสรร บริษัทฯ จะด าเนินการพฒันาที่ดินเพื่อขาย ซึ่งถือว่าเป็นการ

บรหิารจดัการพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากบรษิทัฯ ซือ้ทีด่นิขนาดใหญ่จากเจา้ของคนเดยีว ซึง่ทีด่นิไม่มคีวาม
ต่อเนื่องกนั ไม่สามารถน ามาพฒันาโครงการได้ หรือที่ดนิมหีน้ากว้างติดถนนเกินไป ไม่เหมาะต่อการน ามาพฒันา
โครงการ รวมถึงต าแหน่ง ขนาด และรูปร่างของที่ดนิที่ไม่มีศกัยภาพในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยั 
บรษิทัฯ จงึพฒันาทีด่นิและจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกที่สนใจต่อไป  โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัทฯ มี
รายไดจ้ากการขายทีด่นิ ดงันี้  
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รายการ ด าเนินการโดย 
การถือหุ้น 
ของบริษทั 
(ร้อยละ) 

ประจ าปีส้ินสุด
2558 

ประจ าปีส้ินสุด
2559 

ประจ าปีส้ินสุด
2560 

ทีด่นิบรเิวณถนนประเสรฐิมนูกจิ 
(เกษตร-นวมนิทร)์ 

บจก. เนอวานา  
ดเีวลลอปเมน้ท์/1 

99.99 
 

21.40 - 105.42 

ทีบ่รเิวณถนนศรนีครนิทร-์รม่เกลา้ 
(ตดัใหม)่ 

บมจ. เนอวานา ไดอ/ิ
บรษิทัย่อย/2 

99.99 - 385.82 355.11 

รวม 
  

21.40 385.82 460.53 

หมายเหตุ   /1 บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยไดม้กีารควบรวมกจิการ (Entire Business Transfer) กบั บมจ.  
                 เนอวานา ไดอ ิเมือ่ปี 2560 
                       /2 บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทั เนอวานา ย ูจ ากดั บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
 

ส าหรบัการอนุมตักิารขายทีด่นิ เป็นไปตามอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ซึง่บรษิทัฯ มี
นโยบายการขายทีด่นิทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ผูป้ระเมนิอสิระจะตอ้งเป็นผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากทางส านกังาน กลต.  

 
2.1.2) ธรุกิจรบัก่อสรา้งบา้น 

ในปี 2560 ธุรกจิรบัสรา้งบา้น ไดม้กีารพฒันาแบบบา้นรปูแบบใหม ่ทีต่อบรบัต่อการอยู่อาศยัมากขึน้ มรีปูแบบที่
สวยงาม และแตกต่าง เน้นประสบการณ์การใชง้านจรงิของลกูคา้ ท าใหบ้า้นอยู่สบาย โดยใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งจาก
ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (pre-stressed concrete)  เสา คาน ผนงั ส าเรจ็รปู ทีม่รีะบบการ
ก่อสรา้งเป็นการประกอบชิน้สว่นทีผ่ลติจากโรงงาน มคีวามแขง็แรงทนทาน แมใ้นสภาวะแผ่นดนิไหว อกีทัง้ยงัสามารถ
ควบคุมคุณภาพไดต้ลอดขัน้ตอนการผลติ ตัง้แต่โรงงานถงึการประกอบการก่อสรา้งทีห่น้างาน ท าใหล้กูคา้มคีวามมัน่ใจ
ในคุณภาพงานก่อสรา้ง และสามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้ไดต้ามก าหนดเวลา 
 
2.1.3) ธรุกิจจากการขายวสัดกุ่อสรา้ง 

1) รัว้ส าเรจ็รปู บรษิทัฯ พฒันาสนิคา้รัว้ส าเรจ็รปูภายใตแ้บรนด ์เฟ็นเซอร ์(FENZER) ซึง่เป็นรัว้ส าเรจ็รูปทีผ่ลติ
ดว้ยระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (pre-stressed concrete) ตามหลกัมาตรฐาน ACI code และ ISO9100:2008 
ประกอบดว้ยแผ่นคอนกรตีผวิเรยีบเนียนทัง้สองด้าน เสา แผ่นทบัหลงั บวัหวัเสา และฐานราก เพื่อจดัจ าหน่ายใหก้บั
โครงการ และบุคคลทัว่ไป 

2) อลูมเินียมส าเรจ็รูป บรษิัทฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประตู และหน้าต่างอะลูมเินียมภายใต้แบรนด ์เอ
เทค (ATECH) ซึ่งสนิค้าผลิตโดยบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียมชัน้น าใน
ประเทศญีปุ่่ นซึง่เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงูป้องกนัน ้า เสยีงไดอ้ย่างสมบรูณ์ และสไีม่ซดีจางตลอดอายุการใชง้าน 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1) กลยุทธท์างการตลาด และข้อได้เปรียบในการแข่งขนั 

กลยุทธท์างการตลาด และขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ทีส่ าคญั โดยแบ่งตามภาคธุรกจิ ดงันี้ 

1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ท าเลทีต่ัง้โครงการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการ เนื่องจากท าเลเป็นปัจจยัหลกัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
โดยท าเลทีต่ัง้ทีเ่ลอืกจะตอ้งใกลแ้หล่งคมนาคมทีส่ าคญั สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก ใกลถ้นนหลกัและทางด่วน อยู่ในย่าน
ชุมชน มรีะบบสาธารณูปโภครองรบัอย่างทัว่ถงึ หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล และสถาบนัการศกึษา เพื่อเหมาะสมต่อ
การอยู่อาศยัของลูกคา้ โดยบรษิทัไดเ้ลอืกท าเลบรเิวณถนนหลกั อาทเิช่น ถนนพระราม 9 ถนนพระราม 2 ถนนเฉลมิ
พระเกยีรติ ร.9 ถนนประเสรฐิมนูกจิ ถนนรามอนิทรา และถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกล้า เป็นต้น โดยในปี 2560 บรษิัทฯ 
เปิดตวัโครงการใหม่จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเนอวานา แอดเวริ์ค ลาดพร้าว-เกษตรนวมนิทร์ เนอวานา       
ดฟีายน์ พระราม 9 และโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึง่มมีลูค่าโครงการรวม 8,184 ลา้นบาท สงู
กว่าปีก่อนถงึ 210% โดยเน้นโครงการแนวราบ ระดบัไฮเอนด ์มูลค่า 2,184 ลา้นบาท และคอนโดมเินียมของโครงการ
บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ รเิวอรไ์ซด ์ซึง่จดัอยู่ในระดบัซุปเปอร์ลกัซช์วัรี ่จ านวน 1 โครงการ มูลค่า 6,000 ล้านบาท ซึ่ง
โครงการนี้ เป็นโครงการเดียวที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแม่ คือ บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการนี้ก่อนทีจ่ะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิมากนกั เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นระดบัไฮเอนด ์

การออกแบบบา้นทีเ่น้นรายละเอยีด 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการออกแบบบา้นเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้อย่างแทจ้รงิ โดยใส่ใจในทุก
รายละเอยีดในการออกแบบ การจดัวางฟังกช์ัน่การใชง้านภายในตวับา้น การจดัพืน้ทีภ่ายในบา้นไดเ้ป็นสดัส่วนอย่างลง
ตวั การเขา้ถึงของแสงแดด และการถ่ายเทอากาศภายในบา้น ท าให้บา้น เนอวานา มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยรูปทรง
ของบา้นทีแ่ตกต่างกบัคู่แขง่ มคีวามเฉพาะตวัทัง้ภายนอกตวับา้น และการจดัวางพืน้ทีภ่ายในตวับา้น นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัลงรายละเอยีดเกีย่วกบัวสัดุทีใ่ช ้และสาธารณูปโภคของโครงการทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้

บรษิทัฯ ไดใ้ชอ้งกค์วามรูใ้นดา้นงานก่อสรา้ง ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งทีถู่กต้องและครบถ้วน ในการ
ส่งมอบสนิคา้ให้ถงึมอืลูกคา้ไดอ้ย่างมคีุณภาพ และตรงต่อเวลา เนื่องจากบรษิัทฯ มโีรงงานผลติชิน้ส่วนส าเรจ็รูปเป็น
ของตนเอง ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาในการผลติได้ อกีทัง้บรษิัทฯ ได้ว่าจ้ างบรษิัทรบัเหมา
ก่อสร้างที่มปีระสบการณ์ในการท างาน ซึ่งได้รบัการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างจากวิศวกรอกีท ีท าให้การพฒันา
โครงการที่ผ่านมาของบรษิทัฯ สามารถส่งมอบบา้นให้กบัลูกคา้ไดต้รงตามก าหนดระยะเวลา ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถ
บรหิารการเงนิและตน้ทุนการก่อสรา้งอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี  

การวางภาพลกัษณ์บรษิทัฯ 

บรษิัทฯ ไดว้างภาพลกัษณ์และต าแหน่งทางการตลาดของบรษิทัฯ อย่างชดัเจน โดยบรษิัทฯ เน้นการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยแ์นวราบ เน้นท าเลในเมอืง และอยู่ในย่านชุมชน ด้วยการออกแบบบ้านทีล่งรายละเอยีดเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างแทจ้รงิ ดงันัน้การวางโครงสรา้งการบรหิารภาพลกัษณ์บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
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จ ากดั (มหาชน) จะเป็นการพฒันาภาพลกัษณ์จากแกนหลกัของบริษัทฯ ที่ยึดถือมาโดยตลอดคือเรื่องของการให้
ความส าคญักบัในทุกรายละเอยีด ซึง่จะสรา้งความพเิศษในการอยู่อาศยั ดงันัน้การวางแผนกลยุทธท์างดา้นผลติภณัฑ์
และดา้นการตลาดจงึสอดคลอ้งไปในทางเดยีวกนัดว้ย 

การร่วมมอืกบัพนัธมติรทีด่ ี

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัพนัธมติรของบรษิทัในการพฒันารปูแบบการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 
2560 บริษัทฯ ได้ร่วมมอืกบั แบรนด์ชัน้น าระดบัโลกไม่ว่าจะเป็น บนัยนัทรี กรุ๊ป เครอืโรงแรม 5 ดาว หรือ SCDA 
บรษิทัออกแบบชื่อดงัระดบัโลก ในการพฒันาโครงการคอนโดมเินียม ระดบัซุปเปอรล์กัชวัร ีภายใต้แบรนด ์บนัยนัทร ี
เรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ รวมถงึยงัไดร้่วมด าเนินงานก่อสรา้งโครงการโดย บรษิทั บวคิ-ไทย จ ากดั บรษิทัทีค่ร ่า
หวอดในวงการก่อสรา้ง และมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล จะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัรายละเอยีด
ในการใช้ชวีติของลูกค้า โดยได้ใชจุ้ดแขง็ของบรษิัทฯ ในการพฒันา เพื่อต่อยอดสนิค้าและบรกิาร ท าให้ลูกค้าได้รบั
สนิคา้ทีต่รงใจ ซึง่นี่จะเป็นพืน้ฐานทีม่ ัน่คงทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพ และความสามารถของบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง
และยัง่ยนื 

2) ธุรกจิรบัก่อสรา้งบา้น 
จากเดมิทีบ่รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิรบัสรา้งบา้น ภายใตแ้บรนด ์กนิซ่าโฮม เน้นเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ mid-range ลง

มานัน้ ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดพ้ฒันาแบรนดร์บัสรา้งบา้นใหม ่“เนอวานา โฮม บวิเดอร”์ โดยใชจุ้ดแขง็ และขอ้ไดเ้ปรยีบของ
บรษิัทในเรื่องความต้องการของกลุ่มลูกคา้ และการออกแบบทีค่ านึงถึงผู้อยู่อาศยัโดยใส่ใจในทุกรายละเอยีด โดยได้
พฒันาธุรกจิรบัสรา้งบา้นรูปแบบใหม่ทีแ่ตกต่าง มดีไีซน์ทีโ่ดดเด่น เน้นฟังกช์ัน่การใชง้านของผูอ้ยู่อาศยั และยงัคงจุด
แขง็ของการรบัสรา้งบา้นแบบเดมิไว ้คอืเรื่องความแขง็แรง ความทนทาน และความรวดเรว็ของการก่อสรา้ง โดยปรบั
รูปแบบสนิคา้ใหต้อบรบัต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบั mid-range ถงึ high-end และมกีลยุทธท์ีส่ าคญัคอืใชส้ านักงาน
ขายของโครงการบา้นจดัสรรทุกโครงการของเนอวานา ไดอ ิเป็นส านักงานขายของธุรกจิรบัสรา้งบา้นดว้ย ท าใหธุ้รกจิ
รบัสรา้งบา้นมสี านกังานขายมากถงึกว่า 10 แห่ง ซึง่เป็นครัง้แรกของการรบัสรา้งบา้นทีม่บีา้นตวัอย่างจรงิทุกแบบใหดู้
ใหล้กูคา้สมัผสัก่อนตดัสนิใจ 

บรษิทัฯ มโีรงงานเพยีงแหง่เดยีว ทีอ่ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม โดยผลติสนิคา้ประเภทรัว้ส าเรจ็รปู และผลติ
คอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) ซึง่มกี าลงัการผลติเตม็ที ่62,000 ตนัต่อปี และ 60,000 ตนัต่อปี ตามล าดบั ซึง่สนิคา้ทัง้ 2 
ประเภทนี้ เป็นธุรกจิเดมิของไดอ ิโดยในปี 2560 นี้ บรษิทัฯ ผลติสนิคา้ประเภทรัว้ส าเรจ็รูป เป็นจ านวน 30,000 ตนัต่อ
ปี และผลติคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) จ านวน 15,800 ตนัต่อปี และเริม่ส่งออกคอนกรตีส าเรจ็รูป (Precast) เป็นครัง้
แรก ในโครงการครอสโรส ทีป่ระเทศมลัดฟีส ์(CROSSROADS Maldives Project) จ านวน 13,500 ตนั  

3) ธุรกจิจากการขายวสัดุก่อสรา้ง 
จากเดมิที่บรษิทัฯพฒันาสนิคา้รัว้ส าเรจ็รูปภายใต้แบรนด์ เฟ็นเซอร ์(FENZER) ซึ่งเป็นรัว้ส าเรจ็รูปทีผ่ลติดว้ย

ระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (pre-stressed concrete) บรษิทัฯ มองเหน็ถงึช่องว่างทางการตลาดทีจ่ะเพิม่มูลค่า
สนิคา้ใหก้บัธุรกจินี้ โดยการออกแบบสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากขึน้ สรา้งความแตกต่างดว้ยดไีซน์
ทีลู่กค้าสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความต้องการ รวมทัง้ยงัมองเหน็โอกาสในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่เพิม่เติมอาท ิ
แผ่นพื้นตกแต่ง (paving) เคิร์บถนน และทางเดินพร้อมรางน ้า (curb) เป็นต้น พร้อมปรบักลยุทธ์เน้นเจาะตลาด
ระดบับน เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ เน้นท าการตลาดกบักลุ่มผูบ้รโิภคโดยตรง และยงัคงรกัษาตลาดกลุ่มผูป้ระกอบการ
เอาไว ้
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2.2.2) ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การพจิารณาลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย บรษิทัฯ ไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ความต้องการของลูกคา้ใน
แต่ละท าเล ก่อนที่จะก าหนดรูปแบบการพฒันาโครงการ และการวางผลิตภัณฑ์ จึงท าให้โครงการที่ผ่านมา บรษิัทฯ 
สามารถปิดการขายไดต้ามแผนทีว่างไว ้รวมถงึการรกัษาระดบัก าไรของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามทีบ่รษิทัฯ 
ก าหนด 

ทัง้นี้โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ได้ปรับแบรนด์หลัก ตามลักษณะรูปแบบโครงการ และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ ์ดงันี้ 
 

แบรนด ์/ 
รปูแบบการพฒันา

โครงการ 

กลุ่มลกูค้า ระดบัรายได้ต่อเดือน 
(บาท/เดือน) 

ระดบักลุ่มลูกค้า 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ / 
คอนโดมเินียม 

ผูบ้รหิารระดบัสงู / เจา้ของกจิการ 
ชาวไทย และชาวต่างชาต ิ

350,000-1,000,000 ระดบับน 
(Upper Scale) 

เนอวานา บยีอนด ์/ บา้น
เดีย่ว 3 ชัน้ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
เจา้ของกจิการ / Celebrity 

250,000-500,000 ระดบักลางบน – บน 
(Up Scale) 

เนอวานา ไอคอน / บา้น
เดีย่ว 2 ชัน้ 

ผูบ้รหิารในองคก์ร / กลุ่ม Startup 
กลุ่มผูป้ระสบความส าเรจ็ใหม่ 

120,000-200,000 ระดบักลาง – กลางบน 
(Mid-Scale) 

เนอวานา ดฟีายน์ / ทาวน์
โฮม 

ผูบ้รหิารในองคก์ร / กลุ่ม Startup 
กลุ่มผูป้ระสบความส าเรจ็ใหม่ 

120,000-200,000 ระดบักลาง – กลางบน 
(Mid-Scale) 

เนอวานา แอดเวริค์ / โฮม 
ออฟฟิศ 

เจา้ของกจิการ / กลุ่ม SME 
Celebrity 

250,000-500,000 ระดบักลางบน – บน 
(Mid-Scale) 

 

2.2.3) การจดัจ าหน่าย และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ ออกแบบประสบการณ์ของลกูคา้ใหด้ทีัง้กระบวนการ ตัง้แต่ก่อนเขา้ชมโครงการ ดว้ยสื่อต่างๆทีส่ื่อสาร
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทุกรายละเอยีดทีลู่กคา้สมัผสั ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชยีลมเีดยี สื่อออฟไลน์ 
เช่น ป้ายโฆษณา บูธประชาสมัพนัธ์ สื่อสิง่พมิพ์ สื่อวิทยุ สื่อ SMS หรอืคอลเซน็เตอรข์องบรษิทั ซึ่งเมื่อลูกคา้เขา้ชม
โครงการ จะพบกบัสนิคา้และบรกิารที่ตอบรบักบัสิง่ทีบ่รษิทัฯสื่อสารออกไป ไม่วาจะเป็นรายละเอยีดต่างๆทีป่ระกอบ
ขึน้มาเป็นบา้น Nirvana หรอืบรกิารทีน่่าประทบัใจจากพนักงานทุกคนทีส่ านักงานขาย โดยบรษิทัฯมทีมีงานขายเป็น
ของตนเอง และมหีน่วยงานพฒันาการขาย ทีจ่ะอบรม และพฒันาทกัษะของพนกังานขายใหม้คีวามเป็นมอือาชพี และมี
ประสทิธภิาพ โดยการเพิม่ความรู ้ความเขา้ใจในตวัสนิคา้และบรกิาร รวมถงึแนวคดิของโครงการ เพื่อให้ลูกคา้ไดร้บั
ประสบการณ์ที่ดีเมื่อเยี่ยมชมโครงการและตัดสินใจซื้อ หรือกลับมาใหม่อีกครัง้เมื่อยังไม่ตัดสินใจในครัง้แรก 
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ายังถูกออกแบบจนถึงลูกค้าตัดสินใจซื้อ และเป็นลูกบ้าน Nirvana ลูกค้าก็จะได้รับ
ประสบการณ์ที่ดจีากทุกส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นทมีงานก่อสรา้ง ทมีงานโฮมแคร์เป็นต้น อกีทัง้ยังมสี่วนงาน
ลกูคา้สมัพนัธ ์ทีจ่ะคอยสนับสนุน และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกบา้น Nirvana ทุกหลงัตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการท า
กจิกรรมในชุมชนตามเทศการต่างๆ การร่วมกบัลกูบา้นในการท ากจิกรรมตอบแทนสงัคม หรอืกจิกรรมขอบคุณลูกบา้น
ของบรษิทัประจ าปี 
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บรษิทัฯ ยงัมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง ทัง้การกระตุ้นยอดขายผ่าน การลดราคาเพื่อดงึดูด
ความสนใจ การใหข้องแถมทีต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการปิดการขายไดด้ขีึน้ อกีทัง้บรษิทั
ยงัมกีารจ่ายเงนิพเิศษ (incentive) ใหก้บัทมีขายเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานเมื่อไดเ้ป้าขายตามก าหนด 

ทัง้นี้ส าหรบัโครงการบนัยนัทร ีเรสซิเดนซ์ รเิวอร์ไซด์ กรุงเทพ บรษิัทฯ ได้เลอืกใช้ตวัแทนขายมอือาชพีที่มี
ชื่อเสยีง และมคีุณภาพมาร่วมงานในการขายของโครงการเพื่อใหต้อบรบักบัสนิคา้ และกลุ่มลกูค้าของโครงการ 
 
2.2.4) ภาวการณ์แข่งขนัภายในอตุสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

1) ภาพรวมเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
เศรษฐกจิไทยในปี 2560 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้อ้ยละ 3.8 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าทีข่ยายตวัรอ้ยละ 3.2 

โดยไดร้บัปัจจยัจากการปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่องในชว่งครึง่หลงัของปีตามเศรษฐกจิคู่คา้ของไทย และการท่องเทีย่วทีม่ี
แนวโน้มขยายตวัขึน้ ขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้มฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน ในสว่นของการลงทุนภาครฐัมแีนวโน้ม
ดีขึ้นจากการสามารถทยอยเบิกจ่ายและเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจในปีถัดไป ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศคาดว่า อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในปี 2560 จะอยู่ทีร่้อยละ 0.7 (โดยมชี่วงคาดการณ์ที่รอ้ยละ 0.5 - 0.9) 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ตามการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ และแนวโน้มต้นทุนจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกที่
มทีศิทางเพิม่ขึน้ (ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั) 

2) ภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
เน่ืองจากในปี 2559 มกีารการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยค์รัง้ใหญ่ดว้ยมาตรการจากรฐับาล ท าใหค้วามต้องการซือ้

ทีอ่ยู่อาศยัในช่วงครึง่ปี 2560 ชะลอตวั ส่งผลใหภ้าพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัย ์มกีารชะลอตวัทัง้ในดา้นดมีานและซพั
พลายแต่ทีอ่ยู่อาศยัเปิดตวัใหม่ มมีูลค่ารวมปรบัตวัเพิม่ขึน้ ตลอดจนในภาวะปัจจุบนั ทีด่นิทีใ่ชใ้นการพฒันามจี านวน
จ ากดั และมแีนวโน้มราคาปรบัตวัสงูขึน้ สง่ผลใหร้าคาต่อหน่วยมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัฯ มองเหน็ถงึความส าคญั
ของปัญหานี้มาก่อนหน้า บรษิทัฯ จงึมกีารซือ้ทีด่นิขนาดใหญ่โซนกรุงเทพกรฑีา เพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 

โดยภาพรวมตลาดสนิคา้ประเภทบา้นเดีย่วกลบัมสีดัสว่นทีล่ดลง ซึง่น่าจะมาจากระดบัราคาของ Package บา้น
ทีจ่ะมรีะดบัราคาทีค่่อนขา้งสงู ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องแข่งขนัดว้ยความแตกต่างของสนิคา้ ซึง่จะส่งผลดต่ีอภาพรวมของ
สนิคา้บรษิทัฯทีโ่ดดเด่นและแตกต่าง คาดการณ์ว่าตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปีนี้ น่าจะมภีาวะการเตบิโตใกลเ้คยีงกบัปีที่
ผ่านมา และมคีวามเป็นไปไดว้่าจะมกีารปรบัตวัดขีึน้ในปี 2561 

 
              ทีม่า  : เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

 

หน้า 18 
 

ส าหรบัแนวโน้มตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงปี 2561 บรษิทัฯคาดการณ์ว่า มแีนวโน้มฟ้ืนตวัจากปี 2560 โดยมี
ปัจจยัสนับสนุนจากความชดัเจนของรฐับาลในการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทัง้ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทีม่คีวาม
ชดัเจนมากขึน้ ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ทีย่งัคงอยู่ในระดบัต ่า ซึง่จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในการใชจ้่ายหรอื
ลงทุน ในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ ประกอบกบัผูป้ระกอบการมปัีจจยัสนบัสนุนหลายประการอาท ิเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง
ทีช่่วยในการลดระยะเวลาในการก่อสรา้งทีไ่ดคุ้ณภาพมากขึน้มากขึน้รวมถงึตน้ทุนต้นทุนของวสัดุก่อสรา้งยงัไม่ปรบัตวั
เพิม่ขึน้มากนกั 

ส าหรบัตลาดบา้น High-End ในกรุงเทพฯ ทีม่รีาคาสงูในท าเลใจกลางเมอืง ยงัคงเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ 
ศกัยภาพของท าเล, ความพรเีมีย่ม และความแตกต่างของสนิคา้ เป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ 
เช่นเดยีวกบัคอนโดในระดบัซูเปอร ์ลกัชวัรี ่ทีร่าคาไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจ แต่เป็นฟังกช์ัน่การใชง้าน  ความมี
ระดบัของสนิคา้ และความแตกต่างของสนิคา้ทีส่ามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนกลุ่มนี้ได้ 

ตลาดบ้านเดี่ยวในระดบัราคา 5-10 ลบ. ในท าเลที่สามารถเขา้เมอืงได้สะดวกยงัคงเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่
ทาวน์เฮา้สบ์รเิวณรอบใจกลางเมอืงในระดบัราคาเดยีวกนักย็งัไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีากลูกคา้ เนื่องจากลูกคา้กลุ่มนี้ เป็น
กลุ่มครอบครวัทีม่รีายไดค้่อนขา้งมัน่คง และมองหาทีอ่ยู่อาศยัทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยทีม่ากขึน้ส าหรบัครอบครวั 
 

 
ทีม่า  : เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ 

 
3) ภาวการณ์แขง่ขนัของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

 
การแขง่ขนัในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีพ่กัอาศยัแนวราบ 
 

ในปี 2560 แนวโน้มการแข่งขนัในตลาดที่อยู่อาศยัเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึน้ ประกอบกบัอตัราดอกเบี้ยมี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ เขา้มาช่วงชงิส่วนแบ่งตลาดทีอ่ยู่อาศยัมาก
ขึน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญักบัการเปิดขายโครงการแนวราบ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นตลาดซือ้ทีอ่ยู่อาศยัเพื่ออยู่
อาศยัจรงิ ประกอบกบัโครงการแนวราบมจี านวนหน่วยต ่ากว่าโครงการคอนโดมเินียม สามารถแบ่งการพฒันาและขาย
เป็นเฟสได ้จงึสามารถปิดการขายไดใ้นเวลาไม่นาน 
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จากขอ้มลูของศนูยว์จิยักสกิรไทย เหน็ว่าผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยน่์าจะเปิดขายโครงการทีอ่ยู่อาศยั
ใหม่เพิม่ขึน้ในปี 2560 โดยคาดว่าในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล น่าจะมจี านวน 107,000-109,000 หน่วย ขยายตวัรอ้ยละ 
5-7 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  

แมจ้ านวนทีอ่ยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในปี 2560 จะมแีนวโน้มขยายตวั แต่กย็งัคงเป็นปีทีท่า้ทายส าหรบับรษิทัฯ ทัง้
การเลอืกเซก็เมนตแ์ละท าเลเพื่อพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั โดยบรษิทัฯ เลอืกท าเลทีม่ศีกัยภาพและเซก็เมนตท์ีอ่ยู่ใน
ระดบัไฮเอนด ์ โดยเน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีอ่ยูใ่นระดบักลางบน – บน (Up Scale) เพื่อลดปัญหาการปฏเิสธการให้
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัจากสถาบนัการเงนิ  

จากการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่รีปูแบบเฉพาะตวั เพื่อตอบสนองต่อลกูคา้กลุ่มเป้าหมายระดบักลางบน - บน ท าให้
ระดบัราคาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของบรษิทัฯ ระดบัราคาอยู่ในช่วง 12-30 ลา้นบาท ส าหรบับา้นเดีย่ว ระดบั
ราคาอยู่ในช่วง 7-15 ลา้นบาท ส าหรบัทาวน์เฮา้ส ์และระดบัราคาอยู่ในช่วง 8-20 ลา้นบาท ส าหรบัโฮมออฟฟิศ และ
เมื่อพจิารณาจากรปูแบบของผลติภณัฑแ์ละระดบัราคาแลว้ สารมารถระบุคู่แขง่ของบรษิทัฯ ไดด้งันี้ 

ชื่อบรษิทั ชื่อย่อ ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะการแขง่ขนั 
บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) 

SIRI ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดย
แบ่งเป็น ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศยัแนวราบและแนวสูง 
และธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารส านักงาน 
และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่
ขายสิทธิการ เช่ า  และธุ รกิจบริการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจ
บรหิารงานขายโครงการ ธุรกจินายหน้า 
และบริการด้านการบริหารและจัดการ
โครงการอสงัหารมิทรพัย ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
ความคลา้ยคลงึกบั SIRI ในรปูแบบ
ของบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ และ 3 ชัน้ 
อาทเิช่น โครงการนาราสริ ิพระราม 
2 ราคาเริม่ต้น 19 ลา้นบาท และ
โครงการเศรษฐสริิ กรุงเทพกรีฑา 
ราคาเริ่มต้น 8.59 ล้านบาท ซึ่ง
เทียบเคียงกับโครงการเนอวานา   
บยีอนด์ พระราม 2 และเนอวานา 
ไอคอน  ว ง แหวน -พระ ร าม  9 
ตามล าดบั 

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน)  

AP ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 
โครงการทีพ่ฒันาประกอบไปดว้ย ทาวน์
เฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และคอนโดมเินียม ซึง่มี
ท าเลที่ตัง้ในเขตชุมชน เมืองหรือใกล้
ศูนยก์ลางทางธุรกจิ สามารถเดนิทางได้
สะดวก และเน้นแบบบา้นทีต่รงกบัความ
ตอ้งการผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม  

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
ความคลา้ยคลงึกบั AP ในรูปแบบ
ของทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้ และโฮ
มออฟ-ฟิศ 3 ชัน้  อาทิเช่น 
โครงการบ้านกลาง เมือง  The 
Edition พระราม 9-อ่อนนุช ราคา
เริ่มต้น 6.49 ล้านบาทและ 
โครงการ District เอกมัย-ราม
อนิทรา ราคาเริม่ต้น 7.9 ลา้นบาท 
ซึง่เทยีบเคยีงกบัโครงการเนอวานา 
ดฟีายน์ พระราม 9 และเนอวานา 
แอดเวริค์ ลาดพรา้ว-เกษตร 
นวมนิทร ์ตามล าดบั 
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ช่ือบริษทั ช่ือยอ่ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะการแข่งขนั 
บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอ เ รชั น่  จ า กัด 
(มหาชน) 

SC พฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร
ประกอบด้วย ธุรกิจเพื่อขาย เช่น บ้าน
เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์และอาคารชุดพกัอาศยั 
ธุรกจิเพื่อใหเ้ช่า และธุรกจิที่ปรกึษาและ
บริหารงานด้านการบริหาร เทคนิค
วศิวกรรม และระบบงานสนบัสนุน 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
ความคลา้ยคลงึกบั SC ในรูปแบบ
ของบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 3 ชัน้ และโฮม 
ออฟฟิศ อาทเิช่น โครงการแกรนด ์
บางกอก บลูเลอวาร์ด พระราม 9 
ราคาเริ่มต้น 25.9 ล้านบาท และ
โครงการเฮดควอเทอร์ส เอกมัย -
ลาดพร้า ว   ซึ่ ง เทียบ เคีย งกับ
โครงการเนอวานา บียอนด์ ไลท ์
พระราม 9 และเนอวานา แอดเวริค์ 
ลาดพร้าว  - เกษตร -นวมินทร ์
ตามล าดบั 
 
 

บรษิทั อนนัดา  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ANAN พัฒนา อสัง ห า ริม ท รัพ ย์  ป ร ะ เภท
คอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
และบ้านจดัสรรแนวราบ นอกจากนี้ยัง
ประกอบธุรกิจภายใต้บริษัทย่อยอื่นๆ 
ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ออกก าลังกาย (sport 
club) ธุรกจิการเป็นตวัแทนการซือ้ขาย
ห้องชุ ด  ธุ ร กิจ รับบริหา ร โคร งการ
อสังหาริมทรัพย์ให้กับนิติบุคคลบ้าน
จัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด ธุรกิจ
สนามแข่งรถ พีระ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เซอรก์ติ และธุรกจิสนามแขง่รถโก-คารท์ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
ความคล้ายคลึงกับ ANAN ใน
รูปแบบของบ้านเดี่ยว 3 ชัน้ และ
ทาวน์เฮ้าส์  3 ชัน้ อาทิเช่น 
โครงการอาร์เทล เกษตรนวมินทร ์
ราคาเริ่มต้น 17 ล้านบาท และ
โครงการอาร์เด้น พฒันาการ ราคา
เริ่มต้น 7.89 ล้านบาท ซึ่ง
เทยีบเคยีงกบัโครงการเนอวานา บี
ยอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์และเนอวา
นา ดฟีายน์ พระราม 9  ตามล าดบั 

บริษัท  แ ลนด์ แ อนด์
เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LH พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยั โดย
ขายบา้นจดัสรรพรอ้มทีด่นิ ทัง้บา้นเดีย่ว 
ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม โครงการ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และตาม
จั ง ห วั ด ใ ห ญ่ ๆ  เ ช่ น  เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
นครราชสมีา ขอนแก่น ภูเกต็ เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
ความคล้ายคลงึกบั LH ในรูปแบบ
ของบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ อาทเิช่น โครง
การนนัทวนั และมณัฑนา เป็นตน้  

 
การแขง่ขนัในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม 

การแข่งขนัในตลาดทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมนัน้มคีู่แข่งหลายราย  ซึง่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาด
หลกัทรพัยค์รองสดัส่วนการตลาดสงูกว่ารอ้ยละ 60 ดว้ยความไดเ้ปรยีบในดา้นการลงทุน และศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกจิ เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้การพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมต้องใชเ้งนิลงทุนสงูและใชร้ะยะเวลาใน



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

 

หน้า 21 
 

การพฒันาค่อนขา้งนาน อกีทัง้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งศกึษาถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน
รวมถงึการสรา้งความแตกต่างของโครงการทีช่ดัเจนเพื่อท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ในการขาย  

ภาวะสถานการณ์ทัง้ทางด้านต้นทุนที่ปรบัตวัสูงขึน้และการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 
รวมทัง้สถานการณ์การขายโดยรวมทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัมากนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมี
ประสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการเงนิ การพฒันาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศกึษาความต้องการผูบ้รโิภคอย่าง
จรงิจงั จงึจะสามารถชงิสว่นแบ่งการตลาดไดม้ากขึน้  

หากพจิารณาสภาพการแข่งขนัของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ เชื่อว่าท าเลทีต่ัง้ของโครงการของบรษิทัฯ นัน้ เป็น
โครงการทีต่ัง้อยู่บนท าเลทีม่ศีกัยภาพ ทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีส่งู เช่น พืน้ที่ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้าสายสทีอง 
นอกจากนี้ โครงการของบรษิทัฯ จะเน้นการออกแบบทีม่กีารใสใ่จในทุกรายละเอยีด เพื่อสรา้งนิยามใหม่ของการใชช้วีติ 
(Re-Define Living Solutions)  
 
2.3   การจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริการ 

1) การจดัหาทีด่นิและเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ 

การสรรหาทีด่นินับเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจยั
ส าคญัที่กลุ่มเป้าหมายใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซือ้ที่อยู่อาศยั และถือว่าเป็นต้นทุนหลกัในการพฒันาด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั บรษิัทฯ จงึใหค้วามส าคญัในการคดัเลอืกทีด่นิที่มศีกัยภาพน ามาพฒันาโครงการ โดยพจิารณาจากท าเลที่ตัง้ 
การเขา้ถงึทีด่นิ การมรีะบบสาธารณูปโภคของรฐับาลรองรบั ผงัเมอืง ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย ทศิทางการเตบิโตของ
แหล่งทีอ่ยู่อาศยั และแหล่งชุมชน ในการคดัเลอืกทีด่นิส าหรบัพฒันาโครงการ บรษิทั มฝ่ีายพฒันาธุรกจิ เป็นหน่วยงาน
หลักในการสรรหาที่ดิน โดยท างานร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขาย และฝ่าย
การตลาด เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และตัดสนิใจเลือกประเภทที่อยู่อาศยั และแบรนด์ที่เหมาะสมกบัท าเลนัน้นัน้ โดย
พจิารณาความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย ผงัเมอืง ความเป็นไปได้ทางด้านการก่อสร้าง การประมาณการต้นทุน 
ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ความเป็นไปไดท้างการเงนิ อตัราผลตอบแทน  และความเป็นไปได้ทางดา้นตลาด 
เพื่อก าหนดแบรนดส์นิคา้ และราคาขายใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายในบรเิวณนัน้ๆ โดยการสรรหาทีด่นิมขีอ้มูล
จากเครอืขา่ยนายหน้าทีเ่ป็นพนัธมติรกบับรษิทัมายาวนาน และจากการส ารวจของฝ่ายพฒันาธุรกจิ นอกจากนี้ยงัมกีาร
เปิดรบัขอ้มลูทีด่นิ ผ่านเวบ็ไซต ์และผ่านระบบคอลเซน็เตอรเ์พื่อเพิม่ความสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 
2) การจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง 

บริษัทมีข ัน้ตอนในการจดัซื้อวสัดุก่อสร้างที่โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อให้ได้วสัดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีตาม
มาตรฐานที่บริษัทตัง้ไว้ ในราคาที่เหมาะสม บริหารความเสี่ยงโดยให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างโครงการเป็นผู้จดัหาวสั ดุ
ก่อสรา้งทีม่คีวามผนัผวนและความสญูเสยีทีไ่ม่แน่นอนเองแบบเบด็เสรจ็ ทัง้ยงัสามารถควบคุมคุณภาพ รูปแบบ และ
เวลาได้ดี บรษิัทจดัซื้อวสัดุก่อสร้างในส่วนที่ส าคญั ราคาสูง และมีลกัษณะเฉพาะ เช่น สุขภณัฑ์ วสัดุกรุผิว ประตู -
หน้าต่าง นอกจากน้ียงัเป็นการลดภาระของผูร้บัเหมาอกีดว้ย โดยขัน้ตอนการจดัซือ้วสัดุก่อสรา้ง บรษิทัจดัใหม้กีารเปิด
ซองประมูลราคาหลายรายการ เพื่อให้มกีารแข่งขนัในด้านราคาและคุณภาพได้ การจดัซื้อวสัดุก่อสร้างจากผู้ผลิต
โดยตรงท าใหบ้รษิทัไดร้าคาทีต่ ่ากว่าผูร้บัเหมาจดัซือ้เอง เนื่องจากมกีารสัง่ซือ้ในปรมิาณมาก วัสดุทีบ่รษิทัสัง่ซือ้ส่วน
ใหญ่ใช้ในขัน้ตอนแยกจากขัน้ตอนการท างานของผู้รบัเหมาได้อย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทจึงสามารถควบคุมงาน
ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงานก่อสรา้งทีว่างไว ้นอกจากนี้บรษิทัยงัมแีผนรองรบัการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้ง โดย
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การก าหนดราคาสง่มอบล่วงหน้า การจดัซือ้ในระยะยาว  และมรีะยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสรา้งอยู่ในช่วงเวลา 30-60 
วนั ทัง้นี้บรษิทัไม่ไดพ้ึง่พาผูจ้ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งรายใดรายหนึ่งเป็นพเิศษ ท าใหไ้ม่มปัีญหาการขาดแคลนวสัดุทีผ่่าน
มา โดยบรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถหาวสัดุไดต้รงตาม
มาตรฐาน ตามปรมิาณ และสามารถสง่มอบไดท้นัตามทีบ่รษิทัก าหนดได้ 

3) การจดัหาผูร้บัเหมา 

การด าเนินการก่อสรา้ง บรษิทัจะว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นผูด้ าเนินการ โดยบรษิทั
จะควบคุมคุณแผนงาน และคุณภาพงานก่อสรา้งโดยการจดัใหม้ผีูจ้ดัการโครงการ วศิวกรควบคุมงานประจ าโครงการ 
วศิวกรควบคุมคุณภาพ เพื่อคอยดูแล และตรวจสอบงานของผูร้บัเหมาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้
โดยการคดัเลอืกผูร้บัเหมาใหม่ บรษิทัจะพจิารณาจากคุณสมบตัเิบือ้งต้น ประสบการณ์ ผลงาน และคุณภาพทีผ่่านมา 
รวมถึงฐานะการเงินของบริษัท เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้บริษัทว่าจะสามารถด าเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา และคุณภาพทีม่มีาตรฐาน ส าหรบัผูร้บัเหมารายเดมิทีเ่คยรบังานกบับรษิทัมาแลว้ บรษิทัจะมกีารจดัเกบ็
ขอ้มูลของผู้รบัเหมาไว้เป็นฐานข้อมูล เช่น ขอ้มูลการท างาน คุณภาพงาน การประเมนิผลงาน เป็นต้น เพื่อใชใ้นการ
พจิารณาว่าจา้งในครัง้ถดัไป ส าหรบัการพฒันาโครงการแนวราบ ประเภทบา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และโฮม ออฟฟิศ บรษิทั
จะจดัหาผู้รบัเหมารายย่อยหลายรายในการด าเนินการก่อสรา้ง เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่น และสามารถปรบัแผนงานการ
ก่อสร้างต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทนัท่วงที แต่การพฒันาโครงการประเภทแนวสูง คอนโดมเินียม 
บรษิัทจะว่าจา้งผูร้บัเหมารายใหญ่เพยีงรายเดยีว และท าสญัญาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน 
ระยะเวลา และคุณภาพใหเ้ป็นไปตามทีบ่รษิัทก าหนด ปัจจุบนับรษิทัมกีารรบัสมคัรสมัภาษณ์ผูร้บัเหมารายใหม่ๆ ทีม่ี
ศกัยภาพทีด่จี านวนมาก เกบ็ไวเ้ป็นคู่คา้ขึน้ทะเบยีน เพื่อรองรบัการขยายตวัของบรษิทัในอนาคต 

4) เทคโนโลยกีารก่อสรา้ง 

เน่ืองจากบรษิทั มผีลติภณัฑห์ลายรูปแบบ ดงันัน้งานก่อสรา้งของบรษิทัจงึแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ งาน
ก่อสรา้งบา้นแบบดัง้เดมิ งานก่อสร้างบ้านส าเรจ็รูป และงานก่อสร้างบา้นแบบกึง่ส าเรจ็รูป โดยงานก่อสรา้งบา้นแบบ
ดัง้เดมิจะใชก้บับ้านเดีย่วระดบั Hi-end ซึง่บา้นสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความต้องการของลูกคา้ ส่วนงานก่อสรา้ง
บา้นส าเรจ็รปู บรษิทัใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งดว้ยระบบผนงัคอนกรตีส าเรจ็รปู จากโรงงานหล่อคอนกรตีอดัแรงซึง่เป็น
โรงงานของบรษิัท ผลติผนังคอนกรีตและชิ้นส่วนคอนกรตีส าเรจ็รูปจากโรงงานแล้วขนส่งมาติดตัง้ที่หน้างาน โดย
ระยะเวลาก่อสรา้งโดยรวมในการก่อสรา้งประมาณ 120 วนัวธิกีารก่อสรา้งระบบนี้ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง ควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้ง อกีทัง้ยงัช่วยลดการพึง่พาแรงงาน และสามารถตอบสนองการเตบิโตของธุรกจิได้
อย่างทนัท่วงท ีส าหรบังานก่อสร้างบ้านกึง่ส าเรจ็รูป บรษิัทจะส่งปรมิาณและรูปแบบเสาและคาน เพื่อใหโ้รงงานวาง
แผนการผลิต และจดัส่งโครงสร้างเสา-คานไปยงัสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รบัเหมาช่วง (Sub-Contractor) เป็นผู้ติดตัง้
โครงสรา้งส าเรจ็รูป ซึง่ทมีงานก่อสรา้งของบรษิทัฯ จะควบคุมการประกอบโครงสรา้ง การตดิตัง้โครงหลงัคาส าเรจ็รูป
และก่ออฐิฉาบปนู รวมทัง้เขา้ไปควบคุมการก่อสรา้งส่วนทีเ่หลอืใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา เพื่อส่งมอบงานใหลู้กคา้
ตามก าหนด จากความพรอ้มในดา้นเทคโนโลยกีารผลติและระบบการบรหิารจดัการก่อสรา้ง จะท าใหบ้รษิทัสามารถส่ง
มอบบา้นที่มคีุณภาพใหก้บัลูกคา้ได้ทนัตามก าหนด และยงัคงรกัษาจุดแขง็ในการออกแบบบ้านทีม่ฟัีงกช์ัน่ใช้สอยได้
อย่างลงตวั 

 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

 

หน้า 23 
 

5) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั ประเภทหมู่บา้นจดัสรรของบรษิทัทีผ่่านมา จะมขีนาดพืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ไร่ ซึง่ไม่
อยู่ภายใตข้อ้บงัคบักฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  แต่อย่างไรกต็าม บรษิทักต็ระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม ซึง่
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและสาธารณูปโภคโครงการทีส่ าคญัคอื การระบายน ้าเสยีของโครงการ 
บรษิัทจงึจดัให้มถีงับ าบดัน ้าเสยีในบ้านแต่ละหลงั และสโมสรส่วนกลาง โดยน ้าเสยีจากบ้านแต่ละหลงัและสโมสรจะ
ไดร้บัการบ าบดัก่อนทีจ่ะลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ นอกจากนี้ การผลติรัว้ส าเรจ็รูป โครงสรา้ง เสา คาน ผนัง ส าเรจ็รูป 
และการก่อสร้างบ้านส าเรจ็รูปของบรษิัทฯไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งบรษิัทฯ  ได้ปฏบิตัิตาม
กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด ท าใหน้บัตัง้แต่บรษิทัฯ เปิดด าเนินการมา บรษิทัฯ ไม่
มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืการปรบัจาก
หน่วยงานของรฐัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 
2.4   งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มงีานก่อสรา้งบา้นทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ ซึง่ประกอบดว้ย  
1) ลกูคา้ทีอ่ยู่นอกโครงการ ซึง่เป็นการรบัจา้งสรา้งบา้นใหก้บัลกูคา้แต่ละราย โดยอยู่ระหว่างด าเนินการทัง้หมด 

จ านวน 66 ยูนิต คดิเป็นมูลค่างานทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ายได ้(Backlog) มูลค่า 85.54 ลา้นบาท โดยระยะเวลาการก่อสรา้ง
บา้นเฉลีย่ของบรษิทัฯ จะอยู่ทีป่ระมาณ 4-5 เดอืนส าหรบับา้นส าเรจ็รปู และ 6-8 เดอืนส าหรบับา้นกึง่ส าเรจ็รูป โดยนับ
จากวนัทีเ่ริม่ตอกเสาเขม็  

2) ลกูคา้ทีอ่ยู่ในโครงการของกลุ่มเนอวานา ซึง่อยู่ในระหว่างด าเนินการทัง้หมด จ านวน 115 ยนูิต คดิเป็นมลูค่า
งานทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ายได ้(Backlog) มูลค่ารวม 3,564 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น (1) ทีพ่กัอาศยัแนวสงู (คอนโดมเินียม) 
จ านวน 84 ยูนิต คดิเป็นมูลค่า 2,938 ลา้นบาท และ (2) ทีพ่กัอาศยัแนวราบจ านวน 31 ยูนิต คดิเป็นมูลค่า 626 ลา้น
บาท โดยมรีายละเอยีดดงัตารางดา้นล่างนี้ 
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โครงการของเนอวานา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภทโครงการ ความคืบหน้าของการขาย งานท่ียงัไม่ส่งมอบ มูลค่าโครงการ
คงเหลือ  

(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง  
(ร้อยละของมลูค่าตามบญัชี) จ านวนหน่วย

ทัง้หมด 
จ านวนหน่วย
คงเหลือ 2 

จ านวนหน่วย มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ทีพ่กัอาศยัแนวราบ 
เนอวานา บยีอนด ์ไลท ์พระราม 9 พระราม 9 บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 39 - - 31 - 96 
เนอวานา บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 1) เกษตร-นวมนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 67 1 - 11 23 99 
เนอวานา บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 2) เกษตร-นวมนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 37 3 - 831 34 78 
เนอวานา บยีอนด ์แอท บชี พทัยา พทัยา ชลบุร ี บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 21 20 - 11 404 52 
เนอวานา บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ ศรนีครนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 58 18 4 84 230 80 
เนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 พระราม 2 บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 120 105 5 144 1,783 63 
เนอวานา ไอคอน พระราม 9 พระราม 9 บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 117 - - - -  100 
เนอวานา ไอคอน วงแหวน-พระราม 9 วงแหวน-พระราม 9 บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 36 3 - - 30 99 
เดอะ ธารา รามอนิทรา รามอนิทรา บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 53 15 2 16 64 93 
เนอวานา อนิโทร  
วงแหวน-เกษตรนวมนิทร ์

วงแหวน- 
เกษตรนวมนิทร ์

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 69 - - - - 100 

เนอวานา คฟัเวอร ์ออ่นนุช ออ่นนุช ทาวน์โฮม  194 1 - - 6 100 
เนอวานา คลสัเตอร ์รามค าแหง  รามค าแหง ทาวน์โฮม 2-3 ชัน้ 20 9 2 9 49 99 
เนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 รามค าแหง ทาวน์โฮม  51 5 8 99 100 97 
แอทเวริค์ รามอนิทรา รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ 61 38 2 29 676 98 
แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์ เลศิหลา้ โฮมออฟฟิศ 56 39 8 157 672 96 

รวม 999 257 31 626 4,071  
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โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภทโครงการ ความคืบหน้าของการขาย งานท่ียงัไม่ส่งมอบ มูลค่าโครงการ
คงเหลือ  

(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง  
(ร้อยละของมลูค่าตามบญัชี) จ านวนหน่วย

ทัง้หมด 
จ านวนหน่วย
คงเหลือ 2 

จ านวนหน่วย มูลค่า 
(ล้านบาท) 

 
ทีพ่กัอาศยัแนวสงู (คอนโดมิเนียม) 
บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์แบงคอค คลองสาน คอนโดมเินียม 133 49 84 2,938 3,577 27 
         

รวมทัง้หมด 1,132 306 115 3,564 7,648  
 
1 รายไดจ้ากบา้นสัง่สรา้งทีย่งัไมร่บัรูเ้นื่องจากอยู่ระหว่างงานก่อสรา้ง 
2 จ านวนหน่วยคงเหลอืทีย่งัไมไ่ดข้ายและยงัไมไ่ดด้ าเนินการก่อสรา้ง โดยทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายแบ่งการขายเป็นเฟส และสอดคลอ้งกบังานก่อสร้างบา้นและการก่อสร้างสาธารณูปโภค โดยบรษิทัฯ จะวางแผนการขายเป็น 3 ระยะ โดยในเฟสแรก บรษิทัฯ จะเปิดการขาย โดย  ตัง้
ราคาขายใหส้ามารถแขง่ขนัได ้เพือ่เป็นการจงูใจลูกคา้ใหเ้ขา้ชมโครงการ โดยบรษิทัฯ จะเปิดการขายเฟส 2 เมือ่ยอดขายในเฟส 1 มมีากกว่า 70% ของจ านวนยนูิตในเฟส 1 และเปิดขายในเฟส 3 เมือ่มยีอดขายมากกว่า 60% ของจ านวนยนูิตรวมทัง้โครงการ  
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3.  การบริหารความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง 

กรอบการบริหารความเส่ียง 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ตระหนกัว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีซึง่เป็นพื้นฐานส าคญัทีช่่วยให้บรษิทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว้ ทัง้นี้ การบรหิารความ
เสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลจะช่วยใหบ้รษิทัมกีารตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ในเรื่องของการก ากบัดูแล กลยุทธ ์การก าหนดวตัถุประสงค์ 
และการด าเนินธุรกจิ  

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ก าหนดกรอบการปฏบิตังิานและกระบวนการ เพื่อใชใ้นการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดน้ าแนวทางของ the COSO Enterprise Risk Management Framework 
มาปรบัใช้ในการระบุและประเมนิความเสีย่งของกจิกรรมทางธุรกจิที่บรษิัทฯ ด าเนินการ เพื่อจดัท าแผนการจดัการ
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

โครงสรา้งการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงาน รวมทัง้ตดิตาม กลัน่กรอง ใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะงานดา้น
การบรหิารความเสีย่งในระดบัองคก์ร ตลอดจนพจิารณาเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ ของบรษิทั และพจิารณาแนวทางใน
การบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้ เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และไดก้ าหนดใหทุ้กหน่วยงานใน
ฐานะเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและบรหิารความเสีย่งทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ  

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 

วฒันธรรมการบริหารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของกรอบการบริหารความเสีย่งของบริษัท  ทัง้นี้ 
บรษิัทฯมุ่งมัน่ทีจ่ะส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งให้มคีวามเขม้แขง็ทัว่ทัง้องค์กร  และมุ่งหวงัใหพ้นักงานมี
ความตระหนักรู้ถึงความเสีย่งในการปฏบิตัิงาน และรบัผิดชอบในการบรหิารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงานมทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพื่อให้เกดิวฒันธรรมการ
บรหิารความเสีย่งทีด่ ีโดยมแีนวทางการด าเนินการดงันี้ 

 ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง วตัถุประสงค ์กรอบการบรหิารความเสีย่ง  และแนวทางการบรหิารความ
เสีย่ง 

 น าแนวทางไปปฏบิตัแิละตดิตามความกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัคณะกรรมการ ระดบับรหิาร และระดบั
ปฏบิตักิาร 

 สือ่สารและเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการบรหิารความเสีย่งในองคก์รอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการฝึกอบรม เป็นตน้  
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ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  

เศรษฐกจิไทยโดยรวมในปี 2560 มแีนวโน้มที่ดขี ึน้จากปีก่อน ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ปรบัเพิม่คาดการณ์อตัราการเติบโตของไทยปี 2560 ขึน้เป็นรอ้ยละ 3.5-4.0 (จากเดมิรอ้ยละ 
3.3-3.8) แต่เศรษฐกจิยงัคงมภีาพไม่ชดัเจน เน่ืองจากตวัเลขการลงทุนภาคเอกชนทีย่งัชะลอตวั แสดงถงึความเชื่อมัน่ที่
ยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าทีค่วร สง่ผลใหม้กีารชะลอการตดัสนิใจ และภาวะหนี้ครวัเรอืนทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู ท าใหก้ าลงัซือ้ของ
ลูกคา้ลดลง ปัจจยัทัง้หลายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคอสงัหารมิทรพัย์โดยตรง ทัง้นี้ ด้วยความเชีย่วชาญและอยู่ใน
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์านาน บรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการพฒันาสนิคา้ทีม่คีวามโดดเด่นในเรื่องของพืน้ที่ใช้
สอยและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะในดา้นของการดไีซน์ทีเ่น้นเรื่องฟังกช์ัน่ทีแ่ตกต่างเพื่อเกดิประโยชน์สงูสุดแก่
ลูกค้า จากการทีบ่รษิัทฯ ท าบ้านแบบบ้านสัง่สร้าง ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้เปรยีบในการเขา้ถึงความต้องการของลูกค้า
อย่างแทจ้รงิ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถสรา้งหรอืผลติสนิคา้ทีต่รงใจลกูคา้และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

บรษิทัฯ เสนอทางเลอืกทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากบา้นในโครงการจดัสรร คอื การรบัสรา้งบา้นแบบ
บา้นเนอวานาบนทีด่นิของลกูคา้เอง ซึง่สามารถกระตุน้ยอดขายไดด้ใีนช่วงทีล่กูคา้ชะลอการตดัสนิใจ หรอืมองหาสนิคา้
ทีต่อบสนองความตอ้งการในราคาทีย่่อมเยาลง ในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั บรษิทัฯ เน้นเรื่องการบรหิารการเงนิอย่างมี
วนิยั โดยทีบ่รษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน ต ่ากว่า 1 เท่า  

2.  ความเส่ียงจากความเขม้งวดด้านสินเช่ือของสถาบนัการเงิน  

        เนื่องจากปัจจุบนัระดบัหนี้ครวัเรอืนในประเทศไทยมีอยู่ในระดบัสงูถงึรอ้ยละ 80 ของการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
(GDP) ประกอบกบัธนาคารพาณิชย์มคีวามเขม้งวดในเรื่องของการปล่อยสนิเชื่อที่อยู่อาศยั โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
ระดบักลางถงึระดบัล่าง สง่ผลใหก้ าลงัซือ้และความสามารถในการช าระหนี้ลดลง 

เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของบรษิทัฯอยู่ในระดบัราคาทีเ่น้นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางขึน้ไป ซึง่มกี าลงัซือ้และมี
ความสามารถในการผ่อนช าระเงนิกูม้ากกว่ากลุ่มระดบักลางถงึระดบัล่าง รวมทัง้กลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มทีซ่ือ้
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัจรงิ ไม่ใช่เพื่อการลงทุน จงึท าใหอ้ตัราการปฏเิสธใหเ้งนิกูแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทัฯอยู่ใน
ระดบัทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บรษิทัฯ เน้นใหม้กีารพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งต้นของลูกคา้ทุกราย 
และใหธ้นาคารพจิารณาก่อนการโอนล่วงหน้ากว่าแผนงานปกตแิละเน้นการท างานร่วมมอืกบัธนาคารอย่างใกลช้ดิ ทัง้นี้ 
เพื่อลดจ านวนการยกเลกิการซือ้เนื่องจากการขออนุมตัสินิเชื่อไม่ผ่าน อกีทัง้ยงัเน้นเรื่องการตดิตามสถานการณ์ยอดหนี้
เสยี กบัธนาคารพาณิชยใ์กลช้ดิ  

3. ความเส่ียงจากการควบรวมกนัของสองบริษทั  

ในปี 2560 นี้ บรษิัท ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รบัโอนกจิการทัง้หมดจากบรษิัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท ์
จ ากดั และมกีารเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) การรวมกนัครัง้นี้เป็นการรวมแบบกจิการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) ระหว่างบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูน้ าตลาดในเรื่องของนวตักรรมการผลติรัว้
ส าเรจ็รปู และแผ่นคอนกรตีเสรมิแรง  กบั บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์มายาวนาน
ภายใตแ้บรนด ์“เนอวานา”  
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ในเรื่องของพืน้ฐานของธุรกจินัน้ ธุรกจิของทัง้สองบรษิทัเป็นธุรกจิทีเ่กือ้หนุนซึง่กนัและกนั กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของบริษัทฯ คือ กลุ่มกลางบนขึ้นไป ที่มีไลฟ์สไตล์ทนัสมยั ชอบความแตกต่าง เน้นรายละเอียด ในการออกแบบ 
โครงการจะถูกออกแบบในสไตลโ์มเดริน์ ระดบัพรเีมยีม  ตอบรบั high-end lifestyle ส าหรบัดา้นคุณภาพนัน้บรษิทัฯได้
ดงึใช้ประสบการณ์ในเรื่องงานก่อสร้างที่มคีุณภาพ โดยใช้พื้นฐานนวตักรรมของไดอ ิที่จะสร้างความรวดเรว็ในการ
ก่อสร้าง ทัง้ยงัมีความแขง็แกร่ง สวยงาม และทนทาน   ตอบโจทย์การขยายตลาดในวงที่กว้างขึ้น ทัง้ธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิรบัสรา้งบา้น 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตระหนักถงึปัจจยัทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหก้ารควบรวมกนัครัง้นี้เกดิ Synergy ขึน้อย่างแทจ้รงิ คอืการ

บรหิารองคก์รใหร้วมเป็นหนึ่งเดยีวและพรอ้มทีจ่ะกา้วเดนิไปขา้งหน้าไดอ้ย่างรวดเรว็ เป็นปึกแผ่นเดยีวกนัอย่างมัน่คง 
ตัง้แต่ต้นปี 2560 ผูบ้รหิารระดบัสงูไดใ้หน้โยบายทีช่ดัเจนถงึแนวทางและแผนธุรกจิของบรษิทัฯทีจ่ะด าเนินในอนาคต 
เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมเีป้าหมายร่วมกนั บรษิทัฯไดเ้ริม่จดัท าโครงการ HR Transformation เพื่อพฒันาบุคลากรอย่าง 
บรูณาการ ซึง่รวมถงึการจดัท าโครงสรา้งบุคลากร การพฒันาศกัยภาพ การบรหิารจดัการ Career Path การจดัท า KM 
เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตของธุรกจิ 

  
4. ความเส่ียงจากการค า้ประกนับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  

บรษิทัฯ ไดม้กีารค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 4,484 ลา้นบาท ทัง้นี้
บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการค ้าประกนัการช าระคนืหนี้ ใหก้บัเจา้หนี้ อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยต้องจดัหาเงนิกูย้มื
และวงเงนิสนิเชื่อเพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิัทย่อย โดย
บรษิทัฯ มนีโยบายทีใ่หค้วามส าคญัในการควบคมุและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยอย่างใกลช้ดิ เช่น การสง่
ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ การตดิตามผลงานรายเดอืนหรอืรายสามเดอืน เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัย่อยมผีลก าไรจาก
การประกอบการและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย และสามารถช าระคนืหนี้ใหก้บัเจา้หนี้ได้
ตามแผน ดงันัน้ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัใหก้ารค ้าประกนัเงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อยจงึอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัยด้์านการบริหารจดัการ 

1. ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

เนื่องจากบรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“S”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึง่ด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งมกีารก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อแบ่งแยกขอบข่ายกนั
ให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยที่บรษิัทฯ และ S มกีารแบ่ง Segment กนัอย่าง
ชดัเจน โดย S ท าธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Luxury และระดบั Super Luxury 
ธุรกจิโรงแรม และธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร ในขณะที่บรษิทัฯ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยจะท าธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกั
อาศยัโดยเน้นกลุ่มลกูคา้ระดบัต ่ากว่า Luxury ซึง่เป็น Segment ทีบ่รษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญและเลง็เหน็ว่ามศีกัยภาพ
ในการเตบิโต 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั เนอวานา ไดอิ มแีผนที่จะพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัประเภท
คอนโดมเินียม ซึง่เน้นกลุ่มลกูคา้ระดบั Super Luxury จ านวน 1 โครงการเท่านัน้ ผ่านบรษิทั เนอวานารเิวอร ์จ ากดั ซึง่
เป็นการร่วมทุนระหว่างเนอวานา และบรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 
30 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ ตามล าดบั ทัง้นี้ เนอวานา ไดอ ิจะไม่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั
อื่นที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury และ Super Luxury เพิม่เติมหลงัจบโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอร์ไซด ์
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กรุงเทพ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการต่างๆ และ
ติดตาม ก ากบัดูแลและตรวจสอบให้มัน่ใจว่า จะไม่มคีวามขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของบรษิัทฯ หากจ าเป็น 
บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการใหค้ณะกรรมการของบรษิทั
พจิารณาอนุมตันิโยบายการแบ่งแยกธุรกจิ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทัฯ และ S  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1   ลกัษณะส าคญัของทรพัยสิ์นท่ีใช้ประกอบธรุกิจ 

โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตเ้นอวานา 

โครงการ ประเภทโครงการ ทีต่ ัง้ 
ขนาดทีด่นิทัง้
โครงการ 

 (ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 
(จดจ านองทัง้หมด/
บางส่วน ไวก้บั) 

เนอวานา บยีอนด ์
ไลท ์พระราม 9 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนกรุงเทพกรฑีา 32 แขวงสะพาน
สงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 

34-3-72.8 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา ไอคอน 
พระราม 9 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ไมม่ ี

เนอวานา บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์ 
(เฟส 1) 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนคลองล าเจยีก แขวง
นวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

20-1-16 เป็นเจา้ของ BAY 1 

เนอวานา บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์ 
(เฟส 2) 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนคลองล าเจยีก แขวง
นวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

8-1-13 เป็นเจา้ของ BAY 1 

เนอวานา บยีอนด ์
แอท บชี พทัยา 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ซอยนาจอมเทยีน 12 ถนนสุขุมวทิ 
(ทล. 13) ต าบลนาจอมเทยีน  
อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี

4-2-41 เป็นเจา้ของ LHBANK 2 

เนอวานา บียอนด์ 
ศรีนครนิทร ์

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

12-2-69 เป็นเจา้ของ SCB 3 

เนอวานา บยีอนด ์
พระราม 2 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ต าบลบางบอน,แสมด า(บางบอน) 
อ าเภอบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 

40-3-84.7 เป็นเจา้ของ SCB 3 

เนอวานา ไอคอน  
วงแหวน-พระราม 9 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยกรุงเทพกรฑีา 32  
ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงสะพานสงู 
เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 

8-0-25.1 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เดอะ ธารา บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยพระยาสุเรนทร ์35  
ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั  
เขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 

8-3-81 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา อนิโทร  
วงแหวน-เกษตรนวมิ
นทร ์

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ถนนเลียบวงแหวนฝัง่ตะวันออก 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ 

11-3-2.4 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา คฟัเวอร ์
อ่อนนุช 

ทาวน์โฮม ซอยอ่อนนุช 65 (ซอยพฒันาชุมชน)   
ถนนอ่อนนุช (สุขมุวทิ 77)  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

17-0-73 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา คลสัเตอร ์
รามค าแหง 

ทาวน์โฮม 2 ชัน้  
และ 3 ชัน้ 

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
(บางกะปิ) กรุงเทพฯ 

14-2-44.5 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา ดฟีายน์ 
พระราม 9 

ทาวน์โฮม 3 ชัน้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
 กรุงเทพฯ 

5-2-85 เป็นเจา้ของ LHBANK 2 
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โครงการ ประเภทโครงการ ทีต่ ัง้ 
ขนาดทีด่นิทัง้
โครงการ 

 (ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 
(จดจ านองทัง้หมด/
บางส่วน ไวก้บั) 

เนอวานา ดฟีายน์  
ศรนีครนิทร-์พระราม 
9 

ทาวน์โฮม 3 ชัน้ แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพฯ 

19-0-75.7 เป็นเจา้ของ BAY 1 

แอทเวริค์ รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 

9-0-31.9 เป็นเจา้ของ SCB 2 

แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-
เกษตรนวมนิทร ์

โฮมออฟฟิศ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 7-1-1 เป็นเจา้ของ KBANK 41 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์ 
รเิวอรไ์ซด ์แบงคอค 

คอนโดมเินียม แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

5-1-10.0 เป็นเจา้ของ TBANK 5 

 
ส าหรบัปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีารลงทุนในโครงการอื่นเพิม่เตมิ ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารประเมนิราคา

ทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นการพจิารณาขอสนิเชื่อโครงการ โดยผูป้ระเมนิราคาทีอ่ยู่ในบญัชคีวามเหน็ชอบของส านักงาน ไดแ้ก่ 
บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั บรษิทั โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลั
แตนท์ จ ากดั และ บรษิทั ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั (ตามเอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิ) 
 
หมายเหตุ การวเิคราะหค์ุณภาพลกูหนี้ นโยบายการรบัรูร้ายได ้การวเิคราะหค์วามเพยีงพอ และเหมาะสมของทรพัยส์นิ 
อธบิายไวใ้นสว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ที ่3.2 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
  

                                                 
1  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
2  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
4  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
5  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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4.2  เครือ่งหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ และทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 เครื่องหมายการคา้ส าคญั ลขิสทิธิ ์หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

รปูแบบเครือ่งหมาย/
ลิขสิทธ์ิ 

ช่ือเจา้ของ 
ประเภทสินค้า/

บริการ 

เลขทะเบียน/ 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

ระยะเวลาคุม้ครอง 

1. เครื่องหมายการคา้ 
“เฟนเซอร”์ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) รัว้ 
ประเภท 19 

ค135300 
ประเทศไทย 

19 มถุินายน 2563 

2. เครื่องหมายการคา้ 
“WOODTEX” 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) รัว้ 
ประเภท 19 

ค135301 
ประเทศไทย 

6 กนัยายน 2563 

3. เครื่องหมายการคา้ 
“QTECH” 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) โครงสรา้งอาคารท า
จากคอนกรตีผสมเสรจ็ 

(ประเภท 19) 

ค192733  
ประเทศไทย 

19 พฤษภาคม 2566 

4. เครื่องหมายบรกิาร 
“@WORK” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66368 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

5. เครื่องหมายบรกิาร 
“BEYOND” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66364 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

6. เครื่องหมายบรกิาร 
“BEYOND LITE” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66367 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

7. เครื่องหมายบรกิาร 
“COVER” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66366 
ประเทศไทย  

18 พฤษภาคม 2568 

8. เครื่องหมายบรกิาร 
“ICON”  

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66365 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

9. เครื่องหมายบรกิาร 
“GINZA” 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั ก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั 
(ประเภท 37) 

161104016 
ประเทศไทย 

12 กนัยายน 2569 

10. เครื่องหมายบรกิาร 
“The GINZA” 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั การจดัการ
อสงัหารมิทรพัย ์
(ประเภท 36 ) 

161104015  
ประเทศไทย 

12 กนัยายน 2569 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 การลงทุนในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม บรษิทัยงัไม่มนีโยบายชดัเจนในการร่วมทุน แต่บรษิทัมแีนวทางในการ
ด าเนินธุรกจิ ในกรณีถา้บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ร่วมลงทุนในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัจะพจิารณาจากอตัราผลก าไรขัน้ต้น 
หรอืมลูค่าโครงการเป็นหลกั โดยจะพจิารณาร่วมทุนในกรณีทีบ่รษิทัจะไดร้บัอตัราผลก าไรขัน้ตน้มากกว่า 30% หรอืมลูค่า
โครงการมากกว่า 100 ล้านบาท และเป็นการลงทุนในสดัส่วนที่มากพอให้บรษิัทเข้าร่วมบรหิารจดัการและก าหนด
แนวทางของธุรกจิดงักล่าวได ้ 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไมม่ ี- 
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6. ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ชื่อบรษิทั บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ NVD 

ประเภทธุรกจิ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

หมายเลขทะเบยีนบรษิทั 0107547000851 

ทุนจดทะเบยีน 1,405,599,978 บาท 

ทุนช าระแลว้ 1,380,599,978 บาท 

ประเภทและจ านวนหุน้ หุน้สามญัจ านวน 1,405,599,978 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

สถานทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์: 02-105-6789 โทรสาร : 02-105-6787 

สถานทีต่ัง้ส านกังานสาขา (1) เลขที ่97 หมู่ 1 ถนนบา้นแหลมกระเจา ต าบลล าลกูบวั อ าเภอดอนตูม จงัหวดั

นครปฐม 73150 

สถานทีต่ัง้ส านกังานสาขา (2) เลขที ่687 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

โฮมเพจ www.nirvanadaii.com 
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ข้อมลูทัว่ไปของนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

มูลค่ำท่ี
ตรำไว้
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนหุ้น
ท่ีออกและ
ช ำระแลว้ 
(หุ้น) 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(รอ้ยละ) 
บริษทัยอ่ย  
บริษทั ดีจิ โฮม เซน็เตอร ์
จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ 
ชัน้  11 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

รบัเหมาก่อสรา้ง 8,000,000 สามญั 10 800,000 99.99 

บริษทั เอน็วีดีจี จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ 
ชัน้  11 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

รบัเหมาก่อสรา้ง 5,000,000 สามญั 10 500,000 99.99 

บริษทั เนอวำนำ  
คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ 
ชัน้  11 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

รบัเหมาก่อสรา้ง 140,000,000 สามญั 100 1,400,000 99.99 

บริษทั เอเทค เอน็เตอร์
ไพรส ์จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ 
ชัน้  11 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

จ าหน่ายผลติภณัฑ ์
ประตูหน้าต่าง 

อลมูเินียมส าเรจ็รปู 

7,000,000 สามญั 10 700,000 99.99 
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ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

มูลค่ำท่ี
ตรำไว้
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนหุ้น
ท่ีออกและ
ช ำระแลว้ 
(หุ้น) 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(รอ้ยละ) 
บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์
จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

ผลติรัว้ 
โครงสรา้ง  

ผนงัส าเรจ็รปู 

10,000,000 สามญั 10 1,000,000 99.99 

บริษทั เนอวำนำ ยู จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

อสงัหารมิทรพัย ์ 80,000,000 สามญั 100 800,000 99.99 

บริษทั เนอวำนำ พระรำม 9 
จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

อสงัหารมิทรพัย ์ 150,000,000 สามญั 100 1,500,000 99.99 

บริษทั เอน็วีดีเอ จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

อสงัหารมิทรพัย ์ 65,000,000 สามญั 100 650,000 99.99 
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ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

มูลค่ำท่ี
ตรำไว้
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวนหุ้น
ท่ีออกและ
ช ำระแลว้ 
(หุ้น) 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น  
(รอ้ยละ) 

บริษทั เนอวำนำ  
ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 
(อยู่ระหว่างด าเนินการช าระ
บญัช)ี 

อสงัหารมิทรพัย ์ 878,768,100  

 

สามญั 100 8,787,681  

 

99.99 

บริษทั เนอวำนำ ริเวอร ์
จ ำกดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 02-105-6789 
โทรสาร: 02-105-6787 

อสงัหารมิทรพัย ์ 305,000,000 สามญั 100 3,050,000 69.99 

บริษทั แลนด้ี 
ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกดั 
1 ซอยลาดพร้าว  19 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
จตุจักร  กรุ ง เทพมหานคร 
10900 
โทรศพัท:์ 02-938-3460 
โทรสาร: 02-938-3458 

รบัสรา้งบา้น 40,000,000  

 

สามญั 10 4,000,000 14.89 
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บคุคลอ้ำงอิงอ่ืน 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991 

นายทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์: 02-638-8000 โทรสาร : 02-657-3333 

ผูส้อบบญัช ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
179/74 – 80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-844-1000 โทรสาร 02-286-5050   
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,405,599,978 บาท โดย
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,405,599,978 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท และมทีุนช าระแลว้จ านวน 1,380,599,978 บาท 
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,380,599,978 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2  ผูถ้ือหุ้น 

(1)  รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ก) โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 ล าดบัแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1 บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) /1 711,855,320 51.56 
2 นางวฒันา สมวฒันา/2 132,256,114 9.58 
3 กลุ่มนายศรศกัดิ ์สมวฒันา 75,366,229 5.46 
 - นายศรศกัดิ ์สมวฒันา  71,718,214 5.19 
 - นางจุฑามาศ สมวฒันา  3,111,810 0.23 
 - INSIGHTS MIND INC.  536,205 0.04 
4 CPYI CLT A/C 0182688-1008 52,978,164 3.84 
5 นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู 34,439,847 2.49 
6 N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 26,523,100 1.92 
7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 26,521,302 1.92 
8 CHASE NOMINEES LIMITED 20,000,000 1.45 
9 นายฐานิศร คสูวุรรณ 18,800,729 1.36 
10 นายมนตช์ยั ลศีริกิุล 18,050,000 1.31 
11 อื่นๆ  267,457,188 19.37 

รวม 1,380,599,978 100 

หมายเหตุ /1  บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

 /2    นางวฒันา สมวฒันา เป็นมารดาของนายศรศกัดิ ์สมวฒันา ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ข) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรอืการด าเนินงานของ

บรษิทัอย่างมนียัส าคญั  

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มี
อทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย หรอืการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั และมผีูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิทั 
คอื นายนริศ เชยกลิ่น นายนายฐิติ ทองเบญจมาศ และนายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช จ านวน 3 ท่าน จากจ านวน
กรรมการทัง้หมด 7 ท่าน  

(2)  ขอ้ตกลงระหว่างผู้ถือหุน้รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มผีลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษิทั 

-ไม่ม-ี 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ และบรษิัทแม่ คอื บรษิัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) มกีารด าเนินธุรกจิด้านอสงัหาริมทรพัย์
เช่นเดยีวกนั ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัแม่ ไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อ
แบ่งแยกขอบขา่ยในการด าเนินธุรกจิอย่างชดัเจน (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ” 
ในสว่นของ 1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่) 

7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

(1) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทและชนิด ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก าหนดสทิธ ิ

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
วนัออกและเสนอขาย 15 สงิหาคม 2560 
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย 25,000,000 หน่วย 
จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 25,000,000 หุน้ 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 
ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

• ปีที ่1 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 
ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
• ปีที ่2 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 5.37 บาท 
• ปีที ่3 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 5.91 บาท 
• ปีที ่4 และปีที ่5 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 
6.50 บาท 
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 ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก 31 สงิหาคม 2561 
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 14 สงิหาคม 2565 
จ านวนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 25,000,000 หน่วย 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ บรษิทัฯ จะไม่น าใบส าคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์ 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) หุน้กู ้

บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้กูจ้ านวน 4 ชุด เป็นจ านวนเงนิ 596 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ช่ือหุ้นกู้ ประเภท 
หุ้นกู้ 

มูลค่าท่ีออก
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงัไม่ได้
ไถ่ถอน  

(ล้านบาท) 

วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

หุน้กูข้องบรษิทั 
เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2560 
ชุดที1่ 
(NVD183A) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือประเภทไม่
ด้ อ ย สิ ท ธิ ไ ม่ มี
ประกันและไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 19 ม.ีค. 2561 5.10% ต่อปี  

  

หุน้กูข้องบรษิทั 
เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2560 
ชุดที ่2 
(NVD187A) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือประเภทไม่
ด้ อ ย สิ ท ธิ ไ ม่ มี
ประกันและไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

140 ลา้นบาท 140 ลา้นบาท 30 ก.ค. 2561 5.10% ต่อปี   

หุน้กูข้องบรษิทั 
เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2560 
ชุดที ่3 
(NVD188A) 

 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือประเภทไม่
ด้ อ ย สิ ท ธิ ไ ม่ มี
ประกันและไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 30 ส.ค. 2561 5.10% ต่อปี   
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ช่ือหุ้นกู้ ประเภท 

หุ้นกู้ 
มูลค่าท่ีออก
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงัไม่ได้
ไถ่ถอน  

(ล้านบาท) 

วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

หุน้กูข้องบรษิทั 
เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2560  
ชุดที ่4 
(NVD18OA) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือประเภทไม่
ด้ อ ย สิ ท ธิ ไ ม่ มี
ประกันและไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

56 ลา้นบาท 56 ลา้นบาท 1 ต.ค. 2561 5.10% ต่อปี   

 (3) ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note)  

 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) เป็นจ านวนเงนิ 715 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทและ
ช่ือตัว๋สญัญา

ใช้เงิน 

คู่สญัญา มูลค่าท่ีออก
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงัไม่ได้
ไถ่ถอน  

(ล้านบาท) 

วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 19 ม.ค. 2561 4.75% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ   ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

195 ลา้นบาท 195 ลา้นบาท 23 ก.พ. 2561 4.75% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ   ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

80 ลา้นบาท 80 ลา้นบาท 28 ม.ีค. 2561 4.75% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 11 เม.ย. 2561 4.75% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

85 ลา้นบาท 85 ลา้นบาท 16 พ.ค. 2561 4.75% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ   ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

50 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 15 ม.ิย. 2561 4.75% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

50 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 19 ม.ีค. 2561 4.10% ต่อปี 
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ประเภทและ
ช่ือตัว๋สญัญา

ใช้เงิน 

คู่สญัญา มูลค่าท่ีออก
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงัไม่ได้
ไถ่ถอน  

(ล้านบาท) 

วนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 29 พ.ค. 2561 4.10% ต่อปี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

50 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 15 ม.ิย. 2561 4.10% ต่อปี 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิทัฯ  

ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลง
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล เป็นดงันี้ 

“บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ทัง้นี้ อตัราการ
จ่ายเงนิปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ สภาพคล่องของบรษิัทฯ        
การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ”  

 
2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบเฉพาะกจิการของบรษิทั
ย่อยหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลอาจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่
กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทย่อย สภาพคล่องของบรษิัทย่อย การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ     
ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัย่อย 
  
      ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุน และบรษิทัฯ  
มคีวามประสงคต์อ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นกจิการ 
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8.    โครงสร้างการจดัการ  

8.1 คณะกรรมการบริษทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 7 ท่าน 
ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. นายสทุธชิยั สงัขมณี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

17 มกราคม 2560 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

17 มกราคม 2560 

3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

17 มกราคม 2560 

4. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ    
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

17 มกราคม 2560 

5. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

17 มกราคม 2560 

6. นายฐติ ิทองเบญจมาศ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 9 มถุินายน 2560 

7. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการ และกรรมการบรหิาร 13 พฤศจกิายน 2560 

 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ คอื นายนรศิ เชยกลิน่ นายฐติ ิทองเบญจมาศ นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 
สองในสามคนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ี
ส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั  ซึง่กรรมการทุกคนมคีวามรู้
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ลงวนัที ่10 สงิหาคม 2560 ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมี
จรยิธรรม (Ethic) โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
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2. หนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาอนุมตัินโยบายและทิศ

ทางการด าเนินงานที่ฝ่ายจดัการเสนอ และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมาย โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ และความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดย
ค านึงผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารด าเนินการทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ มตขิองคณะกรรมการ และมาตรฐานจรยิธรรม ดว้ยความสจุรติและดว้ยความระมดัระวงั 

4. ดแูลมใิหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
5. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ให้มีการ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 
6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการ เพื่อใหบ้รรลุตามกลยุทธแ์ละภายใต้งบประมาณซึง่ไดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
7. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถอืได ้ทนัเวลา 

และเท่าเทยีมกนั 
8. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสนับสนุนให้มี

การสือ่สารไปสูทุ่กคนในบรษิทัฯ ใหไ้ดร้บัทราบยดึถอืปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และมกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรายอย่างเป็นธรรม จดัใหม้กีระบวนการทีช่ดัเจนและโปร่งใสเกีย่วกบั
การท ารายการระหว่างกนั และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. จดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานทีส่ าคญัต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิ
อย่างสม ่าเสมอ 

10. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้มกีารดูแลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

11. จดัให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสามารถประเมนิ ติดตาม และบรหิาร
ความเสีย่งทีส่ าคญัได ้

12. จดัใหม้กีารก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
13. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การลงทุน และการด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
14. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และ

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
15. สามารถขอความเหน็ทางวชิาชพีเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิด้วยการว่าจ้างที่ปรกึษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของ

บรษิทัฯ ในกรณีทีจ่ าเป็น เพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 
16. พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้มอี านาจในการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

17. พจิารณาแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กรณีทีต่ าแหน่งประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารว่างลง   

18. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทัฯ เพื่อช่วยดูแลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบรษิทัฯ 
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

รายละเอยีดการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2560 เป็นดงันี้ 

 
 

รายช่ือกรรมการ 
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11  
ครัง้ 

4  
ครัง้ 

3 
ครัง้ 

3 
ครัง้ 

15  
ครัง้ 

1  
ครัง้ 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณ ี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

9/9 4/4 3/3 - - 0/1 

2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10/10 4/4 3/3 3/3 - 1/1 

3. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7/9 4/4 - 2/3 - 1/1 

4. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

9/10 - 3/3 - 15/15 1/1 

5. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

10/10 - - 3/3 14/15 1/1 

6. นายฐติ ิทองเบญจมาศ/2 กรรมการและกรรมการบรหิาร 4/4 - - - 5/8 - 
7. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช/2 กรรมการและกรรมการบรหิาร 1/1 - - - 1/3 - 
8. นายธรีะชาต ินุมานิต/1 กรรมการและกรรมการบรหิาร 2/4 - - - 3/6 1/1 
9. นายธวชั มปีระเสรฐิสกุล/1 กรรมการและกรรมการบรหิาร 8/9 - - - 9/10 1/1 
10. นายประเสรฐิ  วรีเสถยีรพรกุล/1 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
1/1 - - - - - 

11. นายพรศกัดิ ์ลิม้บุญยประเสรฐิ/1 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  1/1 - - - - - 
12. นายวรีะวทิย ์สตัยานนท์/1 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 1/1 - - - - - 
13. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการบรหิาร - - - - 12/15 - 
14. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกูร กรรมการบรหิาร - - - - 15/15 - 
15. นายจริเดช นุตสถติย์/2 กรรมการบรหิาร - - - - 9/9 - 

 
หมายเหต ุ  /1 กรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี 2560                                                                                                       
                  - นายประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกลุ  นายพรศกัดิ ์ลิม้บุญยประเสรฐิ และนายวรีะวทิย์ สตัยานนท ์ลาออกจากการเป็นกรรมการเดอืนมกราคม 2560     
                  - นายธรีะชาต ินุมานติ ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนพฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                    
                  - นายธวชั มปีระเสรฐิสกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร   เดอืนกนัยายน 2560                           
 

                               /2 กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ระหว่างปี 2560 
                  - นายฐติ ิทองเบญจมาศ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนมถิุนายน 2560        
                  - นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนพฤศจกิายน 2560 
                  - นายจริเดช นุตสถติย์  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร เดอืนมถิุนายน 2560   
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8.2  ผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
3. นายสรุพงษ์  เจยีมอ่อน ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารธุรกจิ 
4. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานพฒันาโครงการ 
5. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
6. นายจริเดช นุตสถติย ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานสนบัสนุนธุรกจิและประธานเจา้หน้าที่

บรหิารการเงนิ 
 

8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล ซึง่ไดจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการ
ก ากบัดูแลกิจการ และสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของ
เลขานุการบรษิทั (หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบัเลขานุการบรษิทั และหลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั) เป็นเลขานุการ
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่17 มกราคม 2560 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้  

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

เลขานุการบรษิัทจะต้องปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิัทฯ มติ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัฯ มดีงันี้  

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้  
- ทะเบยีนกรรมการ  
- หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  
- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  

2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง และจดัส่ง
ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

3. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  

4. ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธ ิ
ข้อบงัคบับริษัทฯ พระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. เป็นศนูยก์ลางการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูขา่วสารระหว่างกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้  
6. ประสานงานและตดิตามการด าเนินงานตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชุมประชุมผูถ้อืหุน้  
7. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลตามระเบยีบและ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  
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8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศหรือก าหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และก าหนด
รปูแบบค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม โดยมแีนวทางการพจิารณาดงันี้ 

1. พจิารณาถงึความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงนิของบรษิทั และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่น
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั 

2. พจิารณาภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการของ
คณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้  

3. ก าหนดใหต้ าแหน่งประธานจะไดร้บัค่าตอบแทนสงูกว่าต าแหน่งกรรมการ 
4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

รายละเอียดค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทน 
1) ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

 ประธานกรรมการ 40,000 บาท /ครัง้/คน 
 กรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

2) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 
กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 
กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 
กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 

คณะกรรมการบรหิาร ค่าตอบแทนรายเดอืน 
ประธานกรรมการ 35,000 บาท /เดอืน/คน 
กรรมการ 30,000 บาท /เดอืน/คน 
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สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในปี 2560 
 

 
 
 

รายช่ือกรรมการ 

 
เบีย้ประชมุรายครัง้ (บาท) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) โบนัส 

(บาท) 
รวม 
(บาท) กรรมการ

บรษิทั 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บรหิาร

ความเสีย่ง 

กรรมการ 
บรหิาร 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณ ี 360,000 120,000 90,000 - - - 570,000 
2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 280,000 80,000 60,000 90,000 - - 510,000 
3. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 210,000 80,000 - 40,000 - - 330,000 
4. นายนรศิ เชยกลิน่ 250,000 - 60,000 - 385,000 - 695,000 
5. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 280,000 - - 60,000 330,000 - 670,000 
6. นายฐติ ิทองเบญจมาศ/2 120,000 - - - 210,000 - 330,000 
7. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช/2 30,000 - - - 60,000 - 90,000 
8. นายธรีะชาต ินุมานิต/2 60,000 - - - 120,000 - 180,000 
9. นายธวชั มปีระเสรฐิสกุล/2 200,000 - - - 210,000 - 410,000 
10. นายประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกุล/1 20,000 - - - - - 20,000 

11. นายพรศกัดิ ์ลิม้บุญยประเสรฐิ/1 10,000 - - - - - 10,000 
12. นายวรีะวทิย ์สตัยานนท์/1 10,000 - - - - - 10,000 
13. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ - - - - 330,000 - 330,000 
14. นายอนุชาต ิองัสุเมธางกรู - - - - 330,000 - 330,000 
15. นายจริเดช นุตสถติย์/2 - - - - 210,000 - 210,000 

รวม 1,830,000 280,000 210,000 190,000 2,185,000 - 4,695,000 
  
หมายเหตุ   /1 กรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี 2560                                                                                                       
                  - นายประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกุล  นายพรศกัดิ ์ลิม้บุญยประเสรฐิ และนายวรีะวทิย ์สตัยานนท ์ลาออกจากการเป็นกรรมการเดอืนมกราคม 2560     
                  - นายธรีะชาต ินุมานิต ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนพฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                    
                  - นายธวชั มปีระเสรฐิสกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร   เดอืนกนัยายน 2560                           
 

                               /2 กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ระหว่างปี 2560 
                  - นายฐติ ิทองเบญจมาศ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนมถุินายน 2560        
                  - นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนพฤศจกิายน 2560 
                  - นายจริเดช นุตสถติย ์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร เดอืนมถุินายน 2560   
 

ส าหรบักรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารจะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านัน้ ตามรายละเอยีดที่ได้แสดงไว้ใน
ตารางสรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในปี 2560 
 
(2) ค่าตอบแทนอื่น 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้โีครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกและ
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหก้รรมการและพนักงานได้มสี่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบรษิัท เสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัิงาน และ
สรา้งแรงจงูใจบุคลากรใหท้ างานกบับรษิทัฯ ในระยะยาว 
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ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ   ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ  และ/หรอืบรษิทั
ย่อย ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) โดยไม่มกีรรมการและพนกังานรายใดไดร้บัการจดัสรร ESOP-Warrant-1 เกนิกว่ารอ้ยละ 
5 ของโครงการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทและชนิด ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมอื
ไม่ไดเ้วน้แต่การโอนตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
วนัออกและเสนอขาย 15 สงิหาคม 2560 
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย 25,000,000 หน่วย 
จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

25,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบั

สทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธติามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

• ปีที ่1 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: ไม่สามารถใชส้ทิธไิด้ 
• ปีที ่2 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 5.37 บาท 
• ปีที ่3 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 5.91 บาท 
• ปีที ่4 และปีที ่5 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 6.50 บาท 
ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธติามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในขอ้ก าหนดสทิธ ิ

วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก 31 สงิหาคม 2561 
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 14 สงิหาคม 2565 
จ านวนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 25,000,000 หน่วย 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ บรษิัทฯ จะไม่น าใบส าคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บรษิัทฯ ได้จดัใหม้โีครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ที่ออกและ

เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) โดยมีรายชื่อ
กรรมการทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิดงันี้ 

รายช่ือ หน่วย % 
1. นายสทุธชิยั สงัขมณี 1,250,000  5.00 
2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 1,000,000  4.00 
3. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 1,000,000  4.00 
4. นายนรศิ เชยกลิน่ 1,000,000  4.00 
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รายช่ือ หน่วย % 

5. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 1,250,000  5.00 
6. นายฐติ ิทองเบญจมาศ/1 - - 
7. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช/1 - - 

 
หมายเหตุ    /1 กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ระหว่างปี 2560 

                  - นายฐติ ิทองเบญจมาศ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนมถุินายน 2560        
                  - นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร เดอืนพฤศจกิายน 2560 

 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกปี โดยเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานเกีย่วกบั
การปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว ผลการปฏบิตังิานดา้นผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกจิโดยรวม เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิาร โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์ร ส่วนผูบ้รหิารในล าดบัต่อมาใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารผูเ้ป็นพจิารณาและก าหนดค่าตอบแทน 

ผูบ้รหิารตามนิยามของ ก.ล.ต. ทีด่ ารงต าแหน่งในปี 2560 

รายการ จ านวนราย จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
เงนิเดอืนรวม 6      25,811,490 
ประกนัสงัคม 6             51,000 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 6 1,115,195 
ค่าใชจ้่ายดา้นยานพาหนะ 6 3,953,720 
ประกนัสขุภาพ 6 73,304 

รวม 6 30,986,709 

ค่าตอบแทนอื่น 

บรษิัทฯ ได้จดัใหม้โีครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ที่ออกและ
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) โดยมรีายชื่อผูบ้รหิาร
ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิดงันี้ 

รายช่ือ หน่วย % 
1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 1,250,000  5.00 
2. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู 1,180,000  4.72 
3. นายสรุพงษ์ เจยีมอ่อน 479,000 1.92 
4. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 469,000 1.88 
5. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ 719,000 2.88 
6. นายจริเดช นุตสถติย ์ 489,000 1.96 
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8.5  บุคลากร 

บรษิทัฯ มพีนกังานทัง้หมด 262 คน โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 198.65 
ลา้นบาท ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ นอกจากนี้ บรษิทัย่อย
ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวม 18.89 ลา้นบาท 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2560 บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์จ ากดั 

พนกังานบรหิาร (คน) 40 1 

สายงานออกแบบ (คน) 25  

สายงานธุรกจิ (คน) 50    - 

สายงานปฏบิตักิาร (คน) 43 32 

สายงานสนบัสนุน (คน) 32  

สายงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (คน) 39  

รวม (คน) 229   33  

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 198.65 18.89 

 
การบริหารและพฒันาบุคลากร 

 ปี 2560 นี้เป็นปีทีส่ าคญัอย่างยิง่ ของ บรษิัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ที่มกีารรวมกนัของบุคลากรจาก 
บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บุคลากรจากทัง้สองบรษิทัฯ ไดม้โีอกาสท า
กจิกรรมร่วมกนั  การบรหิารจดัการส านกังานใหพ้นกังานทุกคนไดอ้ยู่ใกลช้ดิกนั ท างานร่วมกนั จนเกดิความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนัของทุกฝ่าย ดว้ยความมุ่งมัน่และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาบรษิทัฯ ใหป้ระสบความส าเรจ็ และความส าเรจ็นี้ จะมาจากความ
ร่วมมอืร่วมใจของบุคลากรทุกคน บรษิทัฯ เหน็ความส าคญัของบุคลากรทุกคนทีม่สี่วนร่วมในการเตบิโตของบรษิทัฯ ทุกๆ 
กา้ว ดว้ยความตัง้ใจนี้ บรษิทัฯ จงึมุ่งสื่อสารและสนับสนุนใหเ้กดิสงัคมทีด่ภีายในองคก์ร ผ่านกจิกรรมต่างๆ ทีช่่วยส่งเสรมิ
บรรยากาศในการท างาน การพฒันาบุคลากรใน ดา้นต่างๆ ตลอดจนการท างานใหม้คีวามสุขในการท างาน และความสุขใน
การด ารงชวีติดว้ยค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ทีเ่พยีงพอและสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ สวสัดกิารต่างๆ ทีม่ี
ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลีย้งชพี ในอตัรารอ้ยละ 3-7, กองทุนประกนัสงัคม, การประกนัภยัแบบกลุ่ม เป็นตน้ 

การดูแลความปลอดภยั สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน : เพื่อใหบุ้คลากรมสีุขภาพกายสุขภาพใจที่ด ี
และมคีวามปลอดภยัในการท างาน บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการดแูลความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของบรษิัทฯ ด้วยการยา้ยส านักงานใหญ่ จงึมกีารออกแบบสถานทีท่ างานให้ทนัสมยั สวยงาม มรีะบบรกัษาความ
ปลอดภยัในการเขา้ท างาน มกีารจดัการบรหิารสุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ในพืน้ทีส่่วนกลาง และพืน้ที่
ส่วนตวัของพนักงานใหส้ะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ในด้านสุขภาพร่างกายของพนักงาน มกีารจดัการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี, การฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ การสง่เสรมิการออกก าลงักายโดยมสีวสัดกิารฟิตเนสใหพ้นกังานไดอ้อกก าลงักายไดทุ้ก
วนั ท าใหส้ถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ อตัราการหยุดงาน อตัราการเจบ็ป่วยจากการท างานไม่ม ีในตลอดปีนี้ 
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การพฒันาบุคลากร บรษิทัฯ เหน็ความส าคญัในดา้นน้ีเป็นอย่างมาก ประกอบกบับรษิทัฯ  เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั 

สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) จงึไดน้ าค่านิยม PRIDE เป็นค่านิยมหลกัในการปฏบิตังิานและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนิน
ธุรกจิเพื่อพฒันาศกัยภาพและท าใหบ้รษิทัฯ เป็นครอบครวัทีอ่บอุ่นส าหรบัทุกคน  

PRIDE คอื ค่านิยมหลกัของบรษิทั เป็นลกัษณะ (attributes) และบรรทดัฐาน (standardization) ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของ
กลุ่มบรษิทั เนอวานา ไดอ ิเป็นแนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน 

PRIDE ย่อมาจาก 

P   Partnership หมายถงึ การมสีมัพนัธภาพทีด่เีป็นพนัธมติรทีย่ ัง่ยนื ต่อทุกภาคสว่น ร่วมสรา้งงานโดยค านึงถงึประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ รู้บทบาทหน้าที่ตนเอง มุ่งมัน่สร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัคู่ค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรม สามารถน า
ความสมัพนัธน์ัน้มาสนบัสนุนการปฏบิตังิานใหป้ระโยชน์แก่สว่นรวม 
R   Refined หมายถงึ การท าธุรกจิบนพืน้ฐานของความประณีตและมคีุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอยีด และสรา้งมาตรฐาน
การท างานทีเ่หนือกว่าอย่างมรีะดบั 
I  Integrity หมายถึง การยึดมัน่ในความซื่อตรงและเป็นที่ไว้วางใจได้ รับผิดชอบในค าสญัญาที่ให้ไว้กับลูกค้า คู่ค้า 
พนกังาน ผูถ้อืหุน้ และสงัคม ปฏบิตัต่ิอทุกคนอย่างใหเ้กยีรตเิสมอภาค ยนืหยดัทีจ่ะท าในสิง่ทีถู่กต้อง และซื่อสตัยต่์อหน้าที่
ความรบัผดิชอบ 
D Dynamic หมายถงึ การปรบัตวั รเิริม่ สรา้งสรรค ์มุ่งมัน่พฒันาตนเองและผูร้่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโตใหท้นัการ
เปลีย่นแปลงของโลกธุรกจิ กล้าคดินอกกรอบ เสนอมุมมองทีแ่ตกต่างเพิม่ประสทิธภิาพ คุณภาพ ในงานของตนอยู่เสมอ 
และพรอ้มปรบัเปลีย่นต่อสถานการณ์ทางธุรกจิทีไ่ม่หยุดนิ่ง 
E Entrepreneurship หมายถงึ การท างานดว้ยใจรกัและทุม่เท เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุก
ภาคสว่นตัง้แต่ลกูคา้ คู่คา้ ทมีงานและสงัคม มคีวามมัน่ใจ มคีวามภูมใิจซึง่สะทอ้นผ่านในทุกการกระท า พรอ้มเสยีสละสว่น
ตนเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 
ในปีนี้ และไดจ้ดัใหม้กีจิกรรม Bonding  Activity ณ วนัแรกของการรวมตวักนั ท าใหพ้นักงานทุกคนไดรู้จ้กักนัผ่าน

กจิกรรมมากมาย และเกดิความสนิทสนมกนั ในแต่ละไตรมาสบรษิทัฯ ไดจ้ดัประชุมเพื่อจะไดม้กีารสื่อสารจากผู้บรหิารสู่
พนกังานใหท้ราบถงึผลการด าเนินงาน และนโยบายต่างๆ ใหร้บัทราบกนัอย่างทัว่ถงึดว้ย นอกจากนี้ในไตรมาสที ่4 ไดม้กีาร
จดัสมัมนาประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อสานสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน ใหไ้ดรู้จ้กักนั และท าความเขา้ใจกนัมากขึน้ 

การฝึกอบรมในระดบับรหิารมกีารจดัอบรม Collaborative Leadership (2 วนั), Consultative (1 วนั) , การถ่ายทอด
หลกัการการบรหิารความเสีย่งสูก่ารปฏบิตั ิส าหรบัผูบ้รหิาร (3 ชัว่โมง), ในระดบัองคก์รมกีารจดัอบรมความปลอดภยัในการ
ท างาน (3.5 ชัว่โมง), ความปลอดภยัในการท างานก่อประกายไฟ และงานบนทีส่งู (3.5 ชัว่โมง), การอบรมประเภทของไฟ 
และการใชถ้งัดบัเพลงิ (3.5 ชัว่โมง), Live Our PRIDE (7 ชัว่โมง), กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ (3 ชัว่โมง), มี
การจดัอบรมการใชง้าน Microsoft Office365 (Outlook) (2 ชัว่โมง จ านวน 5 รอบ), Update TFRS (7 ชัว่โมง), จรยิาบรรณ
ทางธุรกจิ (2 ชัว่โมง), และสิง่แวดลอ้มต่อการท างาน (2 ชัว่โมง) ในปีนี้ บรษิทัฯ มจี านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ 14 ชัว่โมง ต่อ
คนต่อปี มาจากการฝึกอบรม การดงูาน และกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ นอกจากนี้ยงัมกีารสง่พนกังานไปอบรมยงันอกสถานที่
เพื่อพฒันาทกัษะในการท างานได้ดขีึน้ ได้แก่ Behavioral Evaluation Interview, การเพิม่ผลติภาพแรงงานในสถาน
ประกอบการภายใต ้พ.ร.บ.สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นตน้ 

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารและพนักงาน บรษิทัฯ พจิารณาจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยค านึงถงึความเป็นธรรม
และเหมาะสมตามหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยู่ในอตัราทีส่ามารถแข่งขนัได ้ในธุรกจิลกัษณะและขนาดเดยีวกนั 
เพื่อดงึดดู  จงูใจ และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังาน ซึง่บรษิทัฯ ถอืว่าเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะน าพาบรษิทัฯ  
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ประสบความส าเรจ็ไดใ้นระยะยาว นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีองทุนส ารองเลีย้งชพีทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ชื่อกองทุนส ารองเลีย้งชพี กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ รหสักองทุน KTSM ซึง่ไดจ้ด
ทะเบยีนแลว้ บรหิารกองทุนโดยหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย โดยบรษิทัฯ สบทบเงนิในอตัรารอ้ยละ 3-7 ของเงนิเดอืน
พนกังานเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีซึง่พนกังานจะสะสมเขา้กองทุนไดใ้นอตัรารอ้ยละ 3-7 ของเงนิเดอืนแต่ละราย 

เพื่อให้เกดิความเขา้ใจต่อความคาดหวงัของบุคลากร ในปี 2560 นี้ บรษิัทฯ ได้ท าการส ารวจความคดิเหน็ของ
บุคลากร (Employee Engagement Survey – EOS) โดยไดว้่าจา้งทีป่รกึษา Aon Hewitt เป็นผูด้ าเนินการและรายงานผล 
ท าใหบ้รษิทัฯ ไดท้ราบถงึประเดน็ทีเ่ป็นความคาดหวงัของบุคลากร เพื่อทีบ่รษิทัฯ จะไดน้ าไปพฒันา ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อใหพ้นกังานทุกคนมคีวามสขุในการท างาน และท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานทีด่ขี ึน้ จากผลการ
ประเมนิในปีนี้ จะเป็นแผนในการปรบัปรุงในปีหน้า เพื่อใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อบรษิทัฯ มากขึน้ 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ และการดูแลพนักงานทุกคน จึงยงัไม่เคยมีเหตุในการถูก
ฟ้องรอ้ง เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน บรษิทัฯ จะยงัคงยนืหยดัต่อไป เพื่อความถูกต้องและเป็น
ธรรมต่อทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าบุคคลภายนอกและพนกังานภายในบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ถอืว่าเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คี่ายิง่ 
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ผงัองคก์ร 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัและสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นองคก์รที่
มปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ และด าเนินธุรกจิดว้ย
ความรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่สรา้งประโยชน์สงูสุดให้แก่ผู้ถอืหุน้ และ
ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนั  

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2556 ซึง่คณะกรรมการบรษิทั
จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการอย่างสม ่าเสมอ โดยมกีารปรบัปรุงล่าสุดเมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2560 
และไดส้ือ่สารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดงักล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บรษิัทยงัได้มกีารจดัท าคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ และก าหนดให้มกีารติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแ ล
กจิการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ และแนวปฏบิตัทิีด่อีย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้มกีารประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทุกคนทราบทัว่ทัง้
องค์กร และได้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.nirvanadaii.com ภายใต้หวัข้อ       
“การก ากบัดูแลกจิการที่ดี และเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า พนักงานทุกคนมคีวามรู้ความเขา้ใจ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการให้
พนกังานทุกคนท าแบบทดสอบ เพื่อน าผลทีไ่ดม้าประเมนิระดบัความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน และน ามาปรบัปรุงวธิกีาร
สือ่สารทีจ่ะท าใหพ้นกังานเขา้ใจอย่างทัว่ถงึ และตระหนกัถงึหน้าทีข่องตน เพื่อทีจ่ะน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2560 

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้นะน าใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ไปปฏบิตัใิหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยอาจปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารผลกัดนัและสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ซีึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย และไดป้ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทั ทีมุ่่งเน้นใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธอิย่างเหมาะสมและสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ บรษิทัยงั
ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสนิใจในเรื่องส าคญัของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1. นโยบายการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน โดย
ครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใิน
การรบัส่วนแบ่งเงนิปันผล สทิธใินการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น 
สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการบรษิทั การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ี
และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัฯ และหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 
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คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดูแลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย  โดยการ

ใหส้ทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารทีม่นียัส าคญัของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่เป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายและสะดวก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2.  การประชุมผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบปี
บญัชขีองบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัเงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีๆไป 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายสนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ทุกกลุ่มรวมถงึผูถ้อืหุ้นประเภทสถาบนั  เขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้มกีารก าหนดใหม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนการลงทะเบยีนและเอกสาร
ทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนส าหรบัผูถ้อืหุน้ในแต่ละประเภท รวมถงึก าหนดใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะได้ ทัง้ 3 แบบ คอื แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. พรอ้มจดัใหม้ชี่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการประชุมฯ ภายในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ     
ไดล่้วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมอย่างเตม็ที่ และจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ถงึสารสนเทศของ
บรษิทัฯ 

การด าเนินการก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บรษิัทฯ ไดม้กีารจดัท าหลกัเกณฑใ์หส้ทิธเิพื่อถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจนและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคมของทุกปี นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้อกีดว้ย 

 บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่มตคิณะกรรมการบรษิทั ถงึก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ วนัก าหนดสทิธ ิ(Record Date) 
ในการเขา้ประชุม และวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ให้ผูถ้ือหุ้นรบัทราบทนัท ี ภายในวนัที่มกีารประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยมรีายละเอยีดครบถ้วน รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วกบั วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม ระเบยีบวาระการ
ประชุม พร้อมทัง้ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการ  พรอ้มหนังสอืมอบฉันทะ    
ทุกแบบตามทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลง
มตใินแต่ละวาระการประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมอย่างเพยีงพอ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ ซึง่เป็นชุด
เดยีวกบัทีไ่ดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนล่วงหน้า อกีทัง้ใหม้กีารลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนการประชุม 
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การด าเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที ่27 เมษายน 2560 โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้  

 บรษิทัฯ ก าหนด วนั เวลา และสถานที ่ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้โดยค านึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วม
ประชุม โดยจดัเตรยีมสถานที่ ทีม่ขีนาดเพยีงพอ มรีะบบขนส่งมวลชนเขา้ถึง ท าให้การเดนิทางเป็นไปได้
โดยสะดวก 

 บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย มสีทิธเิสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าหลกัเกณฑใ์หส้ทิธเิพื่อผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
เสนอระเบยีบวาระ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในปี 
2561 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจนและ
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ไปยัง
CompanySecretary@nirvanadaii.com ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณา
กลัน่กรองขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาต่อไป และจะมกีารแจง้ผลการ
พจิารณากลบัไปยงัผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรื่องดงักล่าวเพื่อรบัทราบ โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบกบัเรื่อง
ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอจะมกีารบรรจุไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป ซึง่บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
วาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึเดอืน
ธนัวาคมของทุกปี 

 บรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น และมรีะยะเวลาเพยีงพอในการพจิารณาแต่ละ
เรื่องตามระเบยีบวาระการประชุม รวมถงึสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ
วาระการประชุมไดโ้ดยง่าย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสอื
มอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 
เป็นระยะเวลา 21 วนั และได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุน้ รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ           
CD ROM) ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล่์วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัประชุม ซึ่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ย วนั เวลา สถานทีป่ระชุม รายละเอยีดวาระ       
การประชุมพรอ้มดว้ย วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ เอกสารประกอบ
วาระการประชุม ตลอดจนรายละเอยีดขัน้ตอนการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉันทะของผูถ้อืหุ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัได้ลงประกาศหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นทางหนังสอืพิมพ์ ซึ่งด าเนินการตาม
กฎหมาย อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัรายงานประจ าปี 2559 ทีเ่ป็นรูปเล่ม
ก่อนการประชุม โดยตดิต่อขอรบัไดท้ีฝ่่ายเลขานุการบรษิทั  

 บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
และนกัลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั โดยบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงดว้ยการมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระ ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลทีส่ าคญัของกรรมการอสิระดงักล่าวอย่างครบถ้วน  
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เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเงื่อนไขและเอกสารที่บรษิทัฯ ก าหนด ส าหรบัการมอบฉันทะมี
ความชดัเจนและมไิด้ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุน้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด
โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. หรอื ค. (ส าหรบั Custodian) ตามรูปแบบทีก่รมพฒันา
ธุรกจิการคา้ก าหนดไว ้หรอืตามทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ เผยแพร่ไว ้รปูแบบใดกไ็ด ้ซึง่บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. จงึไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม รวมทัง้ได้
ระบุเกีย่วกบัเอกสาร หลกัฐาน ค าแนะน าขัน้ตอนการมอบฉันทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไวอ้ย่างชดัเจน และผูถ้อืหุน้ยงั
สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย 

 บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยก าหนดการประชุมในวนัและเวลาท าการ และก าหนดสถานที่จดั
ประชุมทีส่ านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ซึง่สะดวกในการเดนิทางและมคีวามพรอ้มทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อื
หุน้ในวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงก่อนการ
ประชุม และจดัระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น โดยมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม
ประชุม และจดัจุดลงทะเบยีนแยกตามประเภทของผูท้ี่มาเขา้ร่วมประชุม โดยแบ่งเป็นผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ย
ตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ พรอ้มทัง้จดัท าและสง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีง
ในแต่ละวาระการประชุมทีม่บีารโ์คด้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม สง่ผลให้
การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมได้
ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัไม่มกีารลงมตไิด้  

 การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 บรษิทัฯ ไดใ้ชบ้ตัร
ลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงและ
หลกัเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริม่เขา้สู่การพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม  การเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง 
บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ยกเวน้วาระการเลอืกตัง้กรรมการ 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผู้ถือหุน้จะลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก
เสยีง โดยไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบในภายหลงัได้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารใช้
ระบบบารโ์คด้เป็นเครื่องมอืช่วยในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อใหข้ ัน้ตอนการนับคะแนนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ และตรวจสอบได ้ 

 บรษิทัฯ สนับสนุนให ้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูส้อบบญัช ี เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อตอบค าถามใน
เรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการประชุมถอืหุน้  มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 6 คน จากทัง้หมด 7 คน รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัฯ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษากฎหมายและผูส้อบบญัช ีเพื่อร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามในทีป่ระชุม โดยก่อน
เริ่มเข้าสู่กระบวนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  เลขานุการบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน โดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้
ในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม และเพื่อให้
กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะบตัรของ
ผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเท่านัน้  โดยการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงใน
แต่ละวาระไดก้ระท าอย่างเปิดเผยโดยใชร้ะบบบารโ์คด้เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสยีง  และบรษิทัฯ ได้
ก าหนดใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและใหท้ีป่รกึษากฎหมาย 
คอื บรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของการมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชุม รวมถงึการนบั 
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และการรายงานคะแนนเสยีง สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรายงานผลคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเป็นรายวาระได้
อย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง และโปร่งใส  

 บรษิทัฯ ไดม้กีารน าเสนอผลการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทัในรอบปี 2559 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ทัง้นี้ 
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้สอบถาม แสดงความคดิเหน็ รวมถึงเสนอแนะเรื่องต่างๆ อย่าง      
เท่าเทยีมกนั โดยมเีลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมและผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ทัง้นี้ ในระหว่างการประชุม ไม่มกีารสลบั เพิม่ แกไ้ขวาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลการประชุม   
จากทีไ่ดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ล่วงหน้า  

 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ส าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยประวตัิ
ย่อของกรรมการแต่ละคนใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม เช่น อายุ ประวตักิารศกึษา ประวตักิาร
ท างาน การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและหน่วยงานอื่นๆ วนั เดอืน ปีทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมการ ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ เพื่อใหผู้้ถอืหุน้มขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการพจิารณาเลอืกตัง้
บุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบรษิัท ทัง้นี้ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระ 
บรษิทัฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการอสิระที่บรษิทัฯ ก าหนด พรอ้มระบุขอ้มูลอื่นเพิม่เตมิ เช่น การมคีวามสมัพนัธ์
หรอืการมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระของ
บรษิทัฯ   

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี จะมกีรรมการของบรษิทัฯ ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ซึง่บรษิัทฯ ได้จดัใหผู้้ถือหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล และในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีง บรษิทัฯ ไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผูถ้อืหุน้จะ
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไดเ้ปิดเผยมตไิวใ้นรายงานการประชุมโดยแสดงผลการ
ออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเลอืกตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชดัเจน 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กรรมการ
บรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิัท
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม  และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั  

 ประธานในทีป่ระชุมมกีารจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ แสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ และ
ตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่เพิม่วาระอื่นนอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม และไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญัใน
ทีป่ระชุมอย่างกะทนัหนั 

การด าเนินการภายหลงัวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัฯ เผยแพร่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่าน
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 
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 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม

ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม ทัง้นี้ รายงานการ
ประชุมดงักล่าวไดบ้นัทกึรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม  วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้มตทิี่
ประชุมพรอ้มคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระที่
ตอ้งมกีารลงมต ิ

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัฯ มนีโยบายในการสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้สถาบนั รวมถงึ
ผูถ้อืหุน้ต่างชาติ ไดร้บัสทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ซึง่เป็นหนึ่งในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ
และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารกดีกนัหรอืสรา้งอุปสรรคการตดิต่อสื่อสารกนัระหว่างผูถ้อื
หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการดงันี้ 

1. มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใชข้อ้มูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ เพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซื้อขาย
หลกัทรพัยจ์ากบุคคลซึง่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในโดยไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และขอ้ปฏบิตัใิน
การเกบ็รกัษาขอ้มลู และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารสื่อสาร กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตัง้แต่เริม่ปฏบิตัหิน้าที ่โดย
สรุปสาระส าคญั ดงันี้ 

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยที่ข้อมูลภายในหรอืข่าวสารอนัมี
สาระส าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยท์ีย่งัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ ถอืเป็นขอ้มลูภายในและถอืเป็นขอ้มลูลบั
ของบรษิทัฯ พนกังานของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้ากการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลกัทรพัย์
ในทางมชิอบ หรอืท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

พนกังานทุกระดบัพงึปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่ใชข้อ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อความเท่าเทยีมกนัต่อผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกนัการกระท าผดิของพนักงานและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

 กรรมการและผูบ้รหิารภายใต้ค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. มหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด อกีทัง้บริษัทฯ ยงัก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารจะต้องแจ้งรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ  

 กรรมการและผู้บริหารภายใต้ค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. ควรงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ก่อน
ประกาศแจง้ขา่วงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อย 30 วนั และหลงัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยงบการเงนิ
เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 
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 หา้มพนกังานทุกระดบัและผูเ้กีย่วขอ้งใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในการซือ้/ขาย/ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้

หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

การรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

เพื่อความโปร่งใสและความเท่าเทยีมกนัในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรอื อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ หรอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

 ต้องรกัษาความลบัของขอ้มูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรอื เป็นความลบัทางการค้า ทรพัย์สินทาง
ปัญญา ซึง่ถอืเป็นสทิธขิองบรษิทัฯ  

 ไม่ใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และด าเนินธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

 หา้มปลอมแปลงขอ้มลู เอกสาร หรอื รายงานของบรษิทัฯ  

ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ประพฤตฝ่ิาฝืน
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน หรอืมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในแต่อย่างใด อกีทัง้ กรรมการและ
ผูบ้รหิารไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

2. การมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิที่ค านึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ด้วยการบรหิาร
กจิการทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นนโยบายใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานบรษิทัฯ ทุกคน ทีจ่ะต้องหลกีเลีย่งการเขา้ไปมี
ส่วนไดเ้สยีหรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะที่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ 
เสยีประโยชน์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบจะเขา้ไปดูแลการท ารายการนัน้ๆ 
ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ หากรายการดงักล่าว เขา้หลกัเกณฑ์รายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทฯ จะ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีจ่ะท าใหต้นมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ไม่ว่าจะเกดิ
จากการติดต่อกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาส หรือขอ้มูลที่ได้รบัรู้จากการเป็น
พนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และการท าธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ  

 ในกรณีทีพ่นักงานของบรษิทัฯ หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งมคีวามจ าเป็นต้องท าธุรกรรมกบับรษิทัฯ ให้ท ารายการนัน้
เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปทีเ่สมอืนกบักระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป 

 การท ารายการทางธุรกจิจะต้องกระท าด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ สมเหตุสมผล และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัฯ  

ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีต่อ้งจดัท า
รายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและของบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยให้เลขานุการบรษิัทเป็นผู้รวบรวมและจดัส่ง
ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 
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3. การท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตักิารท ารายการระหว่างกนั โดยทีร่ายการทีส่ าคญัจะตอ้งผา่น
การพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ตามล าดบั ส าหรบัในกรณีทีร่ายการระหว่าง
กนัทีจ่ะตอ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนทีจ่ะขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีาร 
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) โดยถอืเสมอืนหนึ่งเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) มกีารก าหนดราคา
ตามการด าเนินธุรกจิปกติ และค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ โดยผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่มสี่วนในการพจิารณา
รายการทีต่นมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนัไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ประพฤตฝ่ิาฝืน 
หลกัเกณฑก์ารท ารายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

 
หมวดท่ี 3 บทบาทผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
1. การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่หมายถงึ การด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นได้ใชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 บรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และตดัสนิใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 เคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 รายงานสารสนเทศทีส่ าคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างถูกตอ้ง สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อ
เขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

พนกังาน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ
ปลอดภยัและรกัษาสภาพแวดล้อมการท างานใหม้ีบรรยากาศที่ด ีใส่ใจต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
ตลอดจนรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
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 ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน โดยไม่
แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร เป็นต้น โดยให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

 ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และความรบัผดิชอบในต าแหน่งงาน รวมทัง้ 
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ความก้าวหน้าในอาชพี โดยประเมนิจากคุณภาพและผลส าเรจ็ของงาน 
ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

 จดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ เพิม่เตมิ เช่น ชุดฟอรม์ การประกนั
ชวีติและอุบตัเิหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชพี สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื เช่น เงนิ
ช่วยเหลอืงานศพ กรณีพนกังานและบดิา มารดา บุตร หรอื คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนักงานเสยีชวีติ เงนิ
ช่วยเหลอืกรณีพนกังานสมรส เป็นตน้  

 การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลั จะปฏบิตัดิว้ยความเสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถ 
และความเหมาะสมของพนกังาน อกีทัง้มกีารก าหนดบทลงโทษพนกังานตามความเหมาะสม เมื่อมพีนกังานกระท า
ความผดิ 

 ดแูลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

 รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมชี่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้เรื่องทีส่่อไปในทาง
ทีม่กีารกระท าผดิในเรื่องของขอ้บงัคบัการท างาน ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรอืกฎหมายได้ 

ลกูคา้ 

บรษิทัฯ จะสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ด้รบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่แีละมคีุณภาพ ในราคา
ทีส่มเหตุสมผลและการสง่มอบทีท่นัเวลา ตลอดจนรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ก าหนดนโยบายราคาสนิคา้ทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม 

 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

 จดัท าสญัญาทีเ่ป็นธรรมกบัลกูคา้ และไม่ท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ หรอืมขีอ้เสยีเปรยีบทางการคา้ 

 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

 ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

 รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้  

บรษิทัฯ ค านึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีไ่ด้
ตกลงกนัอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ใหก้บัคู่คา้ 

 ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

 รกัษาความลบัของคู่คา้ และไม่น าขอ้มลูของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่คา้ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีระบวนการคดัเลอืกและปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเท่าเทยีมกนั ตาม
แนวปฏบิตัทิีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ โดยมขีัน้ตอนการคดัเลอืกคู่คา้ดงันี้ 

1) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รบัจ้าง ซึ่งมีสถานประกอบการที่
สามารถตรวจสอบได ้

2) มบีุคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิค้า บรกิาร คลงัสนิค้า สถานภาพทางการเงนิ และประวตัิการด าเนิน
กจิการทีน่่าเชื่อถอื 

3) เป็นผูท้ีม่ผีลงานน่าพอใจ โดยจะประเมนิผลงานจากคุณภาพสนิคา้ และบรกิาร รวมถงึการสง่มอบการใหบ้รกิาร
หลงัการขาย การรบัประกนั หรอืเงื่อนไขอื่นๆ ในการท าธุรกรรม 

4) เป็นคู่คา้ทีไ่ม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทั 

5) ไม่เป็นคู่คา้ทีม่ปีระวตัติอ้งหา้มท าการคา้ อนัเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 

คู่แขง่ทางการคา้ 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรมและยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ประพฤต ิปฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนั 

 ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 

 ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากมลูความจรงิ 

เจา้หนี้  
บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ดว้ยความรบัผดิชอบ เป็นธรรม ยดึถอืการปฏบิตัทิีด่ตีามแนวทาง เงื่อนไขขอ้ก าหนดของ

สญัญา เงื่อนไขค ้าประกนั การบรหิารเงนิทุนและการช าระหนี้ ก าหนดเวลา รวมถงึพนัธะทางการเงนิอย่างเคร่งครดั ไม่
ปกปิดขอ้มลูหรอื ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหาย หากมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้
หนึ่งได ้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 รกัษาและปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ทัง้ในแง่ของการช าระหนี้คนื และการดูแลหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนั 

 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จรงิ 

ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภัยและ
คุณภาพชวีติ สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ปลกูฝังจติส านึกใหพ้นกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 

 รบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการของชุมชน โดยแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแยง้ เพื่อวางรากฐานของการ
อยู่ร่วมกนั และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 
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 ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดยค านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิให้
มกีารจดักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเขา้ไปมสี่วนร่วมพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบบรเิวณโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยมกีารหารอืและปรบัภูมิ
ทศัน์ร่วมกบัชุมชน เพื่อใหชุ้มชนน่าอยู่ขึน้และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขนัทางการค้า หรือสิง่แวดล้อม 

ทรพัยส์นิทางปัญญา  

ทรพัยส์นิทางปัญญาถอืเป็นทรพัยส์นิทีม่คี่ามาก ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัฯ มคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในเชงิธุรกจิ เช่น 
เอกลกัษณ์ตราสนิคา้ ชื่อบรษิทัฯ โลโก ้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ นวตักรรม และองค์
ความรูท้ ัง้หมดทีเ่ป็นของบรษิทัฯ นับเป็นเรื่องส าคญัอย่างมากทีบ่รษิทัฯ จะต้องปกป้องทรพัยส์นิเหล่านี้ ตลอดจนเคารพ
สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นดว้ย โดยการไม่ละเมดิหรอืนาสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 บรษิทัฯ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใชเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ หรอื
เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ ต้องดาเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิ
ทางปัญญาทีถู่กตอ้ง สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ื่นๆ  

 พนกังานของบรษิทัฯ ทีม่หีน้าทีร่กัษาความลบัทางการคา้ สตูรลบัทางการคา้ กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอื
วธิกีารประกอบธุรกจิทีเ่ป็นความลบั จะต้องรกัษาความลบันัน้ๆ ให้ปลอดภยัทีสุ่ด และป้องกนัมใิห้ขอ้มูล
เหล่านัน้รัว่ไหล  

 พนักงานของบรษิัทฯ ต้องเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นาผลงานของผู้อื่น ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ๆ  

2. การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืการปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิให้
พนักงานทุกระดบัให้ความส าคญั และมจีติส านึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ การรบัหรอืใหส้นิบนในทุกรูปแบบ ดงันัน้ พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าหรอื
ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้  

 พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

 พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การให ้หรอืรบัสนิบน แก่
เจ้าหน้าที่ของรฐัและเอกชน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อให้ได้มาหรอืคงไว้ซึ่งธุรกจิหรอืขอ้
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ  และใหค้วามร่วมมอืในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริต  
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คอรร์ปัชัน่ หรอืแจง้เบาะแสเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหก้บับรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ดว้ยการจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่และสนิบนโดยใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทีต่้องมกีารตดิตาม
ดูแลเป็นระยะๆ และก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีต่ดิตามดูแลเพื่อใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีป้่องกนั
ความเสีย่งด้านการคอร์รปัชัน่และสนิบนอย่างเพยีงพอและรายงานผลการปฏบิตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้ 
บรษิัทฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งท าหน้าที่ในการเสรมิสร้างความรูค้วามเขา้ใจแก่กรรมการ  ผู้บรหิาร และ
พนกังานอย่างทัว่ถงึ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายดงักล่าวและเพื่อจะไดน้ าไปปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่พบการกระท าผดิดา้นการทุจรติ หรอืการกระท าผดิดา้นจรยิธรรม 

การฝึกอบรมและการสือ่สาร 

 ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดส้ือ่สารและจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนว
ปฏบิตั ิโดยผ่านช่องทางการอบรมสมัมนา การประชาสมัพนัธบ์อรด์ข่าวสาร และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหพ้นักงาน
ทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั   

3. ช่องทางการตดิต่อของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มสามารถตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ไดโ้ดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

 ลูกค้าหรือบุคคลทัว่ไป สามารถตดิต่อผ่านพนักงานในแต่ละโครงการ รวมทัง้การตดิต่อผ่านศูนยบ์รกิารลูกค้า 

ทางโทรศพัทห์มายเลข 1787 หรอืสามารถท าเป็นหนงัสอืถงึผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารบนัทกึการตดิตาม
งานและตอบกลบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 พนักงาน บรษิัทฯ ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รบัเรื่องร้องเรยีนและการรายงานการกระท าที่ไม่ถูกต้องจาก
พนกังานในหลายช่องทาง โดยนอกจากพนกังานจะสามารถเสนอความคดิเหน็ รายงาน หรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีเ่หน็ว่า
ไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจรติ หรอืต้องสงสยัว่าทุจรติ หรอืการปฏบิตัทิีไ่ม่ถูกต้อง ผ่านผูบ้งัคบับญัชาของตนได้
โดยตรงแลว้ ยงัสามารถด าเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ดงัต่อไปนี้ไดอ้กีดว้ย 

 ส าหรบักรณีท่ีมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ซึง่บรษิทัได้จดัใหม้นีโยบายส าหรบั
การรบัเรื่องรอ้งเรยีน รบัแจง้ขอ้มูล หรอืแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ หรอื ไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ 

และจรรยาบรรณของบรษิทั การกระท าทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ 
รวมทัง้กรณีทีพ่นักงานผูร้อ้งเรยีนอาจไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน  เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความโปร่งใส
และการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของบรษิทั โดยพนักงานสามารถรายงานเรื่องดงักล่าวได้
หลายช่องทางดงันี้ 

ช่องทางที ่1   ทางไปรษณีย ์สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงั 

   ประธานกรรมการบริษทั หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรงุเทพมหานคร 10900  
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ช่องทางที ่2   ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

  Sutthichai.su@nirvanadaii.com 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาความลบัของพนักงานผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้อ้งเรยีนเป็น
ใคร เพื่อรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนอย่างเคร่งครดั อกีทัง้เพื่อป้องกนัการไดร้บัผลกระทบจากการรอ้งเรยีน ซึง่
บรษิัทจะด าเนินการสบืสวนเรื่องร้องเรยีน หรอืพฤติกรรมที่น่าสงสยั เมื่อได้รบัแจ้งจากพนักงาน ซึ่งหากพบว่ามมีูล
ความผดิจรงิ จะสง่เรื่องดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการทางวนิยัต่อไป ซึง่ข ัน้ตอนในการด าเนินการมดีงัต่อไปนี้ 

การจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

 การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายในองคก์ร 

ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้แูล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลู และน าสง่เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารเพื่อพจิารณาในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และ/หรือ หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเพยีงพอของขอ้มูล รวมถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เพื่อด าเนินการสอบสวน ภายหลงัการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานต่อ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาการด าเนินการขอ้รอ้งเรยีนต่อไป  

 การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายนอกองคก์ร และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้แูล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลู และน าสง่เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารเพื่อพจิารณาในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และ/หรือ หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเพยีงพอของขอ้มูล รวมถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เพื่อด าเนินการสอบสวน ภายหลงัการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาการด าเนินการขอ้รอ้งเรยีนต่อไป  

มาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 

 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รบัความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย
ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะ
เป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  

 ขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน/การแจง้เบาะแส จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่
จ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องร้องเรยีน หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั ไม่
เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสยีหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน/แจ้ง
เบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวามจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการ หรอื 
ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื
ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมชี่องทางสื่อสารอื่นๆ ส าหรบัเปิดรบัแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ และความ
คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็นช่องทางกลางทีส่ามารถตดิต่อถงึสว่นงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ได ้
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ช่องทางท่ี 1   ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์

หน่วยงาน ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ ทางโทรศพัท ์
1. คณะกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการ 

หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Sutthichai.su@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร CEO@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

3. เลขานุการบรษิทั CompanySecretary@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

4. ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ IR@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

ช่องทางท่ี 2   ทางไปรษณีย ์ 

 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

1. นโยบายและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบรษิัทดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบรษิัทฯ  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่ไม่ใช่ทาง 
การเงนิ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบั
การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตัิการใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึแนวทางปฏบิตัิเกีย่วกบัการเปิดเผย
สารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่คีรบถ้วน ไม่มปีระวตักิารส่งรายงาน
ตามมาตรา 56 ทัง้แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่าชา้ 

2.  ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลอย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั โดยเผยแพร่ขอ้มลูทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

1)  ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2)  รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

3)  เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.nirvanadaii.com)  

3. นโยบายการใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหข้อ้มลูขา่วสาร สือ่โฆษณา หรอืสือ่ประชาสมัพนัธ ์อย่างถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นธรรม ไม่บดิเบอืน
ความจรงิ โดยมุ่งเน้นการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบับรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 
ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั 
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4.  หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ท าหน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มลูและขา่วสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ การประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมกบั
นกัวเิคราะห ์การประชุมทางโทรศพัท ์การท าโรดโชวใ์นประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดน้ าเสนอการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส (Opportunity Day) เพื่อใหบุ้คคล
ทัว่ไปไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจผลประกอบการไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่การใหข้อ้มูลใดๆ เกีย่วกบับรษิทัฯ อยู่บนพืน้ฐานขอ้มูลที่
เป็นจรงิ ถูกตอ้ง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั ผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มลูขา่วสาร
หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนหรอืต่อสาธารณชนใดๆ ได ้ 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตดิต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดท้ี ่โทรศพัท ์0-2105-6789 หรอืทีอ่เีมล ์IR@nirvanadaii.com 
หรอืทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ www.nirvanadaii.com 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี ทัง้นี้ กจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ปี 2560 สรุปไดด้งันี้ 

 
กิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์ปี 2560 จ านวนครัง้ 

การประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) 3 
การเยีย่มชมกจิการ (Plant / Company Visit) 4 
การพบปะนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 1 
การพบปะนกัลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 1 
การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (One on One Meeting) 12 
แถลงขา่วต่อสือ่มวลชน (Press Release) 2 

และเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ296 ซึง่
ประกาศใชเ้มื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2559 นัน้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการ
เปิดเผยสารสนเทศและพนักงานผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทัง้หมด ท าการศกึษา รบัทราบและปฏบิตังิานตามขอ้กฎหมายทีม่ี
การปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวนี้ ดงันัน้ การเปิดเผยขอ้มูลและการใหข้อ้มูลข่าวสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรอืต่อ
สาธารณชนของบรษิทัฯ จะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้
ก าหนดแนวทางปฏบิตัไิว ้ดงัต่อไปนี้ 
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1.  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

ความเป็นอสิระและความเป็นกลางของกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ทัง้จาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และมอีิสระที่จะถามค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ
คดัคา้นในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี  

ความหลากหลายของกรรมการ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ 
กรรมการบรษิทั (Board Diversity) ทัง้ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อายุและเพศ ซึง่จะช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพและการตดัสนิใจของคณะกรรมการ จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าที่
ร ับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมี
องคป์ระกอบและโครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  และมกีรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาความหลากหลายของกรรมการทีต่้องสรรหาส าหรบัผูท้ี่
จะมาปฏบิตัิหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทัฯ (Board Skills 
Matrix) รวมทัง้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากดั เพศ อายุ สญัชาต ิทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่าง
ใด ส าหรบัการสรรหากรรมการเขา้ใหม่ อาจจะพจิารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรอืใชบ้รษิทัทีป่รกึษา 
(Professional Search Firm) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ หรอื 9 ปี โดยนับจาก
วนัทีด่ ารงต าแหน่ง 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ก) คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการตามจ านวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด ซึง่กรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน หรอืหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอสิระ 
และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทัง้นี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

ข) คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตัง้รองประธานกรรมการ และ
ต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้ 

ค) ประธานกรรมการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหม้ี
การแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

ง) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) มกีรรมการจ านวนทัง้หมด 7 ท่าน                 

ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 ท่าน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 
1 ท่าน จะเหน็ไดว้่า บรษิทัฯ มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 6 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรษิทั คอื ผูน้ าและผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการทีจ่ะท าใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่บทบาทหลกัทีส่ าคญัของประธานกรรมการบรษิทัมดีงันี้  

 สนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพในคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี

 สนับสนุนให้เกิดการมสี่วนร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระใน
กจิกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 สนบัสนุนใหม้กีารประเมนิและพฒันาผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 

 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ก าหนดวาระการประชุมร่วมกบั
ฝ่ายจดัการและเลขานุการบรษิทั 

 จดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 จดัใหม้ชี่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการตดิต่อระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ ฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ 

 แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ (1) คณะกรรมการบรหิาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

3. การประชุมของคณะกรรมการบรษิทัฯ   

บรษิทัฯ จะก าหนดวนัและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี โดยมกีารก าหนดตารางการประชุมไวล่้วงหน้าตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี รวมทัง้ก าหนดระเบยีบวาระประจ าของการประชุมแต่ละครัง้ไว้อย่างชดัเจน  และอาจมกีาร
ประชุมพเิศษเพิ่มเติมขึน้ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบัหนังสอืเชญิประชุม        
ร่างรายงานการประชุม และขอ้มลูประกอบระเบยีบวาระการประชุม เพื่อพจิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วนั
ก่อนวนัประชุม  

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 11 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ านวน 3 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 ครัง้ และ
คณะกรรมการบรหิารจ านวน 15 ครัง้ นอกจากนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงั
ไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เพื่อร่วมใหเ้สนอขอ้คดิเหน็และแนวทางในการบรหิารจดัการ 
และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2560 มกีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ครัง้ และได้
สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ 
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  ปรากฏในหัวข้อ “การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั” ในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการ 

 หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการทัง้รูปแบบ

ประเมนิรายคณะและรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
พจิารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและปัญหาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ แบ่งการประเมนิเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล แบ่งการประเมนิเป็น 3 หวัขอ้  ไดแ้ก่  

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 กระบวนการในการประเมนิ 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานใน

ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมนิดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน โดยด าเนินการประเมนิทัง้
รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อท าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทัง้นี้ ส าหรบัขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ บรษิทัฯ จะน ามาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของการ
ท างานของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกจิการ 

 ผลการประเมนิ 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 86.68 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 92.56 
 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 74 
 

 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการชุดย่อย 
 หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ าทุก
ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นวทางการประเมนิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่มหีวัขอ้เกีย่วกบั โครงสรา้ง
และคุณสมบตัขิองแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะอนุกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อย  

 กระบวนการในการประเมนิ 
บรษิัทฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี เพื่อ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา โดยเลขานุการบรษิทัจะจดัสง่แบบการประเมนิดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่าน โดย
ด าเนินการประเมนิทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เพื่อทราบผลการประเมนิการปฏบิตังิาน และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

 ผลการประเมนิ 
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 97.29 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 100 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 82.22 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 92.36 

(ค) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 98.15 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 99.44 

(ง) คณะกรรมการบรหิาร 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 89.52 
สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 88.59 

 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นประจ าทุกปี อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบั ความเป็นผูน้ า การก าหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏบิตัทิาง
การเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบื
ทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกจิการ และ
คุณลกัษณะสว่นตวั โดยใชแ้นวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีที่
ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ ซึง่ผลการประเมนิจะน าไปพจิารณาเพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อไป 

 ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดมีาก”  
 

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสและขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ซึง่หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้มกีารพจิารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและอยู่ในระดบัที่
สามารถจงูใจเพื่อรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที ่

6. การรวมหรอืแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหป้ระธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อให้มกีารแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงาน  และ
ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ รวมถงึการพฒันาผูบ้รหิารเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการหมุนเวยีนต าแหน่ง
ภายในองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร และจดัให้มกีารประเมนิศกัยภาพ เพื่อพฒันาความพรอ้มในการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
ในปี 2560 บรษิัทฯ ได้มกีารจดัปฐมนิเทศกรรมการ โดยที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ทุกคน โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบถงึบทบาท หน้าที ่ ความ
รบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในธุรกจิและการด าเนินงาน และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ  
ซึง่ รายละเอยีดของเนื้อหาประกอบดว้ย ลกัษณะธุรกจิ ขอ้มูลทางธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กฎ 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาทางบรรณธุรกจิ และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที่
กรรมการ  
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 การอบรมของกรรมการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแผนอบรมของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั Board Skills Matrix โดยสนับสนุนใหก้รรมการ ได้
ศกึษาและอบรมเพิม่เตมิเพื่อเพิม่พูนความรูเ้กีย่วกบัการท าหน้าทีก่รรมการอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2560 คุณพจนารถ 
ปรญิภทัรภ์ากร ไดม้กีารอบรมสมัมนาในหลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น
ที ่1/2560 และ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่25/2560 สว่นกรรมการท่านอื่นๆ ไม่ไดม้กีารอบรม
เพิม่เตมิ   

 
8. นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหผู้ด้ ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้ไม่เกนิ 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร จะด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9. การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญัอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดต าแหน่งหลกัทีต่้อง
จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 

ระดบัที ่1    ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร คอื ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร อยู่ภายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ระดบัที ่2    ผูบ้รหิารระดบัสูงของสายงาน ได้แก่ สายงานฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานฝ่ายพฒันาโครงการ สายงานฝ่าย
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์และสายงานฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ระดบัที ่3      ผูบ้รหิารระดบัสงูของระดบัฝ่าย อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละสายงาน 
 

หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาก าหนดคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อต าแหน่งงาน
โดยใชข้อ้มูลอ้างองิจากใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อท าการประเมนิและ
คดัเลอืกผูม้ศีกัยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ หรอืมปีระสบการณ์ เพื่อก าหนดแผนพฒันาผูส้บืทอดต าแหน่ง โดยจะพฒันา
ในดา้น (1) ความสามารถหลกั (Core Competency) (2) ความสามารถดา้นการบรหิาร (Managerial Competency) และ 
(3) ความสามารถในสายอาชพี (Functional Competency) เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะรองรบัการขยายธุรกจิ การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของบรษิทัฯ และทดแทนผูเ้กษียณอายุใหเ้กดิความต่อเนื่องในการบรหิารงาน และเพื่อใหบ้รษิทัฯ 
สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธใ์นอนาคตอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) เพื่อสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารทีว่่างลงจากการเกษยีณอายุ การโยกยา้ย หรอืปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รตาม
แผนขยายกจิการของบรษิทัฯ ผูท้ีไ่ดร้บัการพจิาณาใหเ้ป็นผูส้บืทอดต าแหน่งจะไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบเพื่อใหม้ี
ความพรอ้มในการแต่งตัง้ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะมคีวามต่อเนื่องในการบรหิารงาน  
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10. การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ดงันี้ 

ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ จะต้องเกบ็รกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท 
ยกเวน้จะใชข้อ้มลูดงักล่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ เท่านัน้ 

ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทั เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

ค) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ขาย/ซือ้/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลทีเ่ป็น
ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท ซึ่งอาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

นอกจากนี้ ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นขอ้ปฏบิตัิว่า กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ  ห้ามท าการซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จะ
เผยแพร่ 

 
ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแต่การเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่
สาธารณะทัง้หมดแลว้ 

11. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้กีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และค านึงถงึผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยดัพลงังานในส านักงานเพื่อรกัษา
สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานภายในองคก์ร  

12. นโยบายการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับการ
ปฏบิตังิาน มรีะบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง
กจิกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการสื่อสารและการตดิตาม รวมถงึ การด าเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิ
ลงทุนของผูถ้อืหุน้และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  มหีน้าที่สอบทานการประเมนิระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ว่าจา้งหน่วยงานภายนอกเขา้มาประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใหค้วามเหน็ 

ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

13. กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการอย่าง
เคร่งครดั เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสรา้งความมัน่คงและ
ความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ผู้ถอืหุน้และผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และจดัให้มกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็น
ประจ าทุกปีอย่างสม ่าเสมอ     
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิัทได้มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด ซึ่ง
ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง และ (4) คณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสทุธชิยั สงัขมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

1) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) มีคุณสมบัติและมีหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ      

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

4) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ   

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6) ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของ

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอื บรษิทัร่วม รวมถงึไม่มผีลประโยชน์ หรอื สว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะธุรกรรมใดๆ 

ของบรษิทัฯ ในเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ  

7) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา      

คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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8) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า

หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย

การรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤติการณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผล

ใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีาร

ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า

รายการที่เกีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี 

ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

9) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

10) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

11) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

12) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน

ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ

อย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

13) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ   

14) เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่ าง

เป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาติ

สนิทของบุคคลดงักล่าว และไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

15) เป็นผูท้ี่ได้รบัความเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นการสนบัสนุนดา้นการก ากบัดูแลโดยเฉพาะในดา้นกระบวนการ
รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด
ขอบเขตหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. รายงานทางการเงนิและการสอบบญัช ี
สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกต้องและเชื่อถอืได้ รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจา้ง บุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชโีดยค านึงถึงความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร 
และปรมิาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

สง่เสรมิความเป็นอสิระและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันา
ระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานบญัชสีากล 

2. การควบคุมภายใน 
 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และ

อาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั พร้อมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการ
สอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีทีเ่กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัการด าเนินการทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืการฝ่าฝืนกฎหมาย
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

สอบทานกระบวนการภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 
 สอบทานความถูกต้องและประสทิธผิลของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงานทางการเงนิ และการ

ควบคุมภายใน 
3. การตรวจสอบภายใน  

 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และก ากบัให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึใหค้ าแนะน าในเรื่องงบประมาณ ก าลงัพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจา้ง หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหวัหน้าของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 พจิารณาอนุมตักิฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 อนุมตัแิละประเมนิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบั

ความเสีย่งของบรษิทั 
สอบทานและพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัผลการตรวจสอบ 
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4. การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

สอบทานให้บรษิัท ปฏบิตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

5. หน้าทีอ่ื่นๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอสิระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเห็นว่ามคีวาม

จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ การด าเนินการว่าจา้งให้
เป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนดของบรษิทั 

จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อร่วม
ชีแ้จงเกีย่วกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

 ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสทุธชิยั สงัขมณี ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การปฏบิตังิานดา้นการสรรหา 

1) พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ 

2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ
เหมาะสมกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3) พจิารณาก าหนดคุณสมบตัิของผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถงึความหลากหลายทางด้านความรู้ ความ
เชีย่วชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการอุทศิเวลา  

4) พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และแต่งตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัฯ  กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรอื เมื่อ
มตี าแหน่งว่างลง 

5) พจิารณาทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทัง้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รบัการ
พจิารณาสบืทอดต าแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้เมื่อมตี าแหน่งว่างลง 
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6) ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุ กปี เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

7) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯสนับสนุนใหบ้รษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ราย
ย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

8) ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

การปฏบิตังิานดา้นการพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก) การพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

1) เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัฯ และ
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมี
ศกัยภาพ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้สามญั
ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เกีย่วกบัโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะอนุกรรมการชุดย่อย เป็นประจ าทุกปี 

3) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้
ประกอบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

(ข) การพจิารณาค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1) พจิารณา อนุมตั ิและทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจ า
ทุกปี 

2) ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยน าผลประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
มาใชป้ระกอบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) ก าหนดกรอบการบริหารความเสีย่ง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบรหิารความเสีย่ง โครงสร้างและกระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง) รวมถงึการสอบทานและทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรอบการบรหิารความ
เสี่ยงมีประสทิธภิาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัทศิทาง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ 

2) ก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ของบรษิทัฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ
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3) ก ากบัดูแล ตดิตาม และสอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรทีส่ าคญั รวมถงึรายงานการบรหิาร

ความเสี่ยงโครงการลงทุนตามที่ก าหนด พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า และให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยง 
มาตรการจดัการความเสีย่ง และความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารบริหารจดัการความเสีย่งอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิบรษิทัฯ และสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

4) ก าหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้มี
ประสทิธผิลและมคีวามเพยีงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อ
อนุมตั ิ

5) ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาการบรหิารความเสีย่งและเครื่องมอืสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ในทุกระดบัทัว่ทัง้
องคก์รอย่างต่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิาร
ความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

6) รายงานผลการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ ในกรณีทีม่ปัีจจยัหรอืเหตุการณ์ ซึง่อาจมี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั  

7) ด าเนินการอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

8) ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจขอความเหน็จากทีป่รกึษาอสิระเมื่อพจิารณาเหน็ว่ามคีวาม
จ าเป็นและเหมาะสม โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

9) สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู และประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง
สม ่าเสมอ 

4.   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชกิจ านวน 7 ท่านดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนรศิ เชยกลิน่ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายฐติ ิทองเบญจมาศ กรรมการบรหิาร 
3. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการบรหิาร 
4. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรหิาร 
5. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการบรหิาร 
6. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู กรรมการบรหิาร 
7. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการบรหิาร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการบรษิทั 
และมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวาม
รบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2) บรหิารธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการเกีย่วกบัทศิทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการบรหิารงาน แผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปี
ของบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 84 
 

 

4) ก ากบัและตดิตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม และรายงานผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเป็นประจ า 

5) ก ากบัดแูลและบรหิารเงนิลงทุนของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ 

6) อนุมตักิารขายทีด่นิรอการพฒันาโครงการในวงเงนิไม่เกนิ 500 ลา้นบาท 

7) อนุมตัวิงเงนิกูย้มื/ตราสารหนี้ การซือ้ขายทรพัยส์นิ/เงนิลงทุน และการอนุมตังิบประมาณพฒันาโครงการในวงเงนิไม่
เกนิ 1,000 ลา้นบาท  

8) พจิารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผูด้ าเนินการไวแ้ลว้ 

9) คณะกรรมการบรหิารอาจว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าไดต้ามความ
จ าเป็น 

10) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคญัให้คณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบเป็นประจ า รวมทัง้ประเด็นส าคัญต่างๆ ที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรไดร้บัทราบ 

11) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

12) ด าเนินการอื่นใดตามอ านาจและความรบัผดิชอบ หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืก
บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมายอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
สอดคล้องกบัคุณสมบตัิทีบ่รษิัทฯ ก าหนด และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ 
(แลว้แต่กรณี) ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาทบทวนคุณสมบตัแิละความหลากหลายทางดา้นทกัษะ 
ความรู ้ความช านาญ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทัง้องคป์ระกอบโดยรวม
ของคณะกรรมการบรษิัท และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี ซึง่จะ
พจิารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะดา้นอื่นๆ ตลอดจนการอุทศิเวลาเพื่อใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่ทัง้นี้ ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะจดัท า Board 
Skills Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความหลายหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมกีารพจิารณาฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) หรอือาจจะพจิารณา
จากฐานขอ้มลูของบรษิทัทีป่รกึษา (Professional Search Firm) กไ็ดแ้ลว้แต่กรณี 

คุณสมบตัขิองกรรมการและกรรมการอสิระ 

 คุณสมบตัขิองกรรมการ 

1) มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

3) มภีาวะผูน้ าและสามารถดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

4) ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไม่ เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

นอกเหนือจากจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงันี้  

1) ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ 
หรอืบรษิัทย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบริการ หรือการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระ
หนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ  
ควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักง าน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
กรรมการอสิระของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการ 

 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากถงึคราวออกตามวาระ  

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลง เน่ืองจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
จะพจิารณาสรรหาและคดัเลอืกผู้ที่มคีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีพจิารณาแต่งตัง้ กรณีทีเ่สนอให้กรรมการท่านเดมิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาปัจจยัต่างๆ ซึง่รวมถงึผลการปฏบิตังิาน ประวตักิาร
เขา้ร่วมประชุมและการมสีว่นร่วมในการประชุม  

การเลอืกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารเลอืกตัง้กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้  

1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื หนึ่ง
หุน้ต่อหนึ่งเสยีง  

2)  ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้้ถอืหุ้น
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียู่เลอืกบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน  

3)  มตใินการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการใหถ้อืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  

4)  บุคคลซึง่จะไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  
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 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตุอืน่  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเสนอให้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่างลงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ใน
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืนซึง่จะตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปีเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ ทัง้นี้ บุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการทีล่าออกจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารสูงสุด 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ซึ่งเป็นผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรนัน้ คณะกรรมการ
บรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และเขา้ใจธุรกจิเป็นอย่างด ีและสามารถบรหิารงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 เป็นบุคคลทีม่อี านาจในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ รวมทัง้การบรหิารกจิการในแต่ละวนัเพื่อให้สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 จดัใหม้กีารจดัท าแผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิและ
มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามช่วงระยะเวลาทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการบรหิารจดัการ 

 ก าหนด ตรวจสอบ และเสรมิสรา้งมาตรฐานขององคก์รใหม้คีวามแขง็แกร่ง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการแข่งขนัและการ
สรา้งมลูค่าแก่องคก์ร  

 รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดอืนและรายไตรมาสของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยเทยีบกบัแผนงาน
และงบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ พรอ้มขอ้เสนอแนะ  

 เรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9.4   การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ไดม้กีารดูแลเรื่องการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณทางธุรกจิ ในหวัขอ้ “นโยบายการลงทุนและการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม”  โดยทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายการลงทุนโดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในกจิการทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเจรญิเตบิโต 

และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาว 
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บรษิทัฯ จะสง่บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
เพื่อก าหนดนโยบายทีส่ าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ในทศิทางทีเ่หมาะสม และสรา้งประโยชน์สงูสุดแก่กลุ่มบรษิทัฯ โดยรวม นอกจากนี้ ตวัแทนของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่ดิตาม
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างใกลช้ดิ รายงานฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย
และบรษิทัร่วมแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ อกีดว้ย 

นอกจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นแลว้ เพื่อสรา้งกระบวนการท างานทีโ่ปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกนัการ
เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทฯ ในฐานะบรษิทัแม่ได้จดัท านโยบายและระเบยีบการปฏบิตัิงานภายในกลุ่ม
บรษิทัฯ ซึ่งมกีารก าหนดหลกัเกณฑ์เดยีวกนัและสอดคล้องกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัในการปฏบิตังิานของกลุ่มบรษิทัฯ และจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ ตลอดจนจดั
ใหม้กีารก ากบัดแูล ทัง้ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบรษิทัย่อยกบั
บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ หรอืการท ารายการส าคญัอื่นใดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
กฎหมายก าหนด  

9.5   การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรในจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยมกีารสื่อสารเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อใหม้กีารถอืปฏบิตัิ
โดยทัว่ไป ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งันี้ 

1. จดัใหม้กีารควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน โดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน จะต้องรกัษาขอ้มูลภายในไว้เป็น
ความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอืน าขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหา
ก าไรหรอืผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นทางมชิอบ หรอืท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. ก าหนดระยะเวลาห้ามการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ก่อนประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อย 
30 วนั และหลงัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยงบการเงนิเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

3. จดัใหม้กีารเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
โดยทีก่รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง โดยจดัส่งรายงานไปที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และส่งส าเนา
รายงานแจง้มายงับรษิทัฯ ซึง่เลขานุการบรษิทัจะท าหน้าทีร่วบรวมรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ
และผูบ้รหิาร เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

9.6      ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัช ีเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้และก าหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ต้องมี
ความเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดส้่วนเสยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคล
ดงักล่าว 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)                          หน่วย:บาท 

บริษทั ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
PWC 

ผูส้อบบญัชีอ่ืนสงักดั PWC 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั PWC 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      2,250,000 - 
บรษิทัย่อย      2,550,000 - 
รวมค่าสอบบญัชี      4,800,000 - 

 

2.  ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
               -ไม่ม-ี 
9.7 การปฏิบติัตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ และเหน็ว่า ตลอดปี 
2560 บรษิทัฯ ไดน้ าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปรบัใชเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องยกเวน้
ในบางหลกัการทีบ่รษิทัไดเ้ลอืกปฏบิตัใินลกัษณะทีม่คีวามแตกต่าง โดยมรีายละเอยีดและค าอธบิายดงัต่อไปนี้ 

 
หลกัการ / แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
ค าช้ีแจง 

1. คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบด้วยกรรมการ
อสิระทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ เป็น
ผูบ้รหิาร คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และ 33.33 ตามล าดบัของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามคีวามเหมาะสม 
เนื่ องจากสมาชิกคณะกรรมการสรรหาสามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

2. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวน
ปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 
6 ปี  

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า การก าหนดวาระไม่เกนิ 
9 ปี ยังมีความเหมาะสม และเห็นว่ากรรมการอิสระ
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระได ้

3. คณะกรรมการควรมีการจดัตัง้คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการ (CG Committee) 

บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ (CG Committee) 
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10.  รายงานความยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายและแนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ เคารพกฎระเบยีบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงาน ชุมชน และสงัคมอย่างยัง่ยนื รวมไปถึงการรู้จกัประหยดั
พลงังานและการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในการผลติผลติภณัฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผู้บริโภค ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มุ่งมัน่พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื  

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยครอบคลุมมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยให้
ความส าคญัและเป็นสว่นหนึ่งของเป้าหมายขององคก์ร ซึง่ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งใหค้วามส าคญั 
 
มิติด้านเศรษฐกิจ 

บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในหลกัการก ากบัการดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ชดัเจน และไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีมาปรบัใช ้ในการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเป็นองคก์รทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยค านึงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
อย่างเป็นธรรม และมจีรรยาบรรณ  
 
มิติด้านสงัคม 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม และยกระดบัคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนใน
สงัคมไทยใหด้ขีึน้ ผ่านการด าเนินโครงการและกจิกรรมเพื่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง จะเหน็ไดว้่าการ
ด าเนินธุรกจิอย่างมจีติส านึกแบ่งปันและตอบแทนสู่สงัคม และส่วนรวม  จะเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่ส าคญั อนัน าไปสู่การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืทัง้ในระดบัองคก์ร ชุมชนและระดบัประเทศ 
 
มิติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ ประหยดัพลงังาน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พรอ้มกบัการ
ปลกูฝังใหพ้นกังานมจีติส านึกในการปฏบิตังิานทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ 
 
แนวปฏิบติัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อความยัง่ยืนของกิจการ 

บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจน าหลกัการของแนวปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ ตามนิยามของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้นการกจิการของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหบุ้คลากรเหน็คุณค่าและความส าคญัเกีย่วกบั 
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ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืในอนาคต โดยได้
ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืดงัต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.  การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการจดัให้มรีะบบการบรหิารจดัการ
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจในบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการบรษิทั 
ไดม้กีารทบทวนแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ และตรวจสอบการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามกรอบของจรยิธรรมซึง่องคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 
 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แนวทางในการปฏิบติั กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1.   สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บรษิัทฯ มหีน้าที่ปกป้องผลประโยชน์
และสทิธขิองผูถ้ือหุ้น เช่น สทิธใินการ
ได้ร ับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่
เกีย่วขอ้ง 

 บรษิัทฯ มหีน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น 

 บรษิทัฯ จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามที ่
กฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ใชส้ทิธขิองตนอย่างเต็มที่ โดยไดร้บั
ขอ้มลูเพยีงพอ ครบถว้น  

 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคญัผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ละของบรษิทัฯ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั  บรษิัทฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุ้น
ทัง้ในเรือ่งของการเปิดเผยขอ้มลู การใช้
ขอ้มลูภายใน และการหลกีเลีย่งความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดแนวปฏบิตัิใน
เรือ่งดงักล่าวไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ  
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การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แนวทางในการปฏิบติั กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี  บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของ

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น 
ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ 
คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบั
อย่างเคร่งครดั ตลอดจนก าหนดให้มี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
ตรวจสอบการปฏบิตัติามอกีดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตันิโยบาย
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร แ ล ะ คู่ มื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่ง
ครอบคลุมหลกัการปฏบิตัิงานตามหลกั
จรยิธรรมควบคู่ไปกบัความซื่อสตัยส์ุจรติ 
เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมอือาชีพต่อกลุ่มผู้มี
ส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มเพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน
ปฏบิตัติาม 

 บรษิทัฯ จดัช่องทางในการตดิต่อสือ่สาร 
ส าหรบัผู้มสี่วนได้เสีย โดยสามารถ
ตดิต่อทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั 

 บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางในการแสดง
ความเห็น ค าแนะน า หรือการแจ้ง
เ บ า ะ แ ส ใ น ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด ม า ยั ง
คณะกรรมการบริษัท ทางไปรษณีย์ 
อเีมล์ และเวบ็ไซต์ และมมีาตรการการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอกีดว้ย 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ที่
เป็นขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุน  
 

 บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทาง
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วม
กจิกรรม Opportunity Day ทีจ่ดัโดย
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นประจ าทุกไตร
มาส 

5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ช ัดเจน 
และโปร่งใส  

 ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัท
ประกอบ ด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย  ทั ้งด้านความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ 
เพือ่เป็นประโยชน์สงูสุดกบับรษิทัฯ  
 

 บรษิัทฯ จดัใหม้จี านวนและโครงสร้าง
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 บรษิัทฯ ก าหนดให้ผู้เกีย่วขอ้งทุกราย 
รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ตระหนักถงึหน้าที่ความรบัผดิชอบและ
ปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความใส่ใจ และความซื่อสตัย์ และ
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯและตามมติจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัฯ สนับสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วม
อบรมหลักสูต รหรือ กิจกร รมที่มุ่ ง
ปรบัปรุงการท างานของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 93 
 

 
2.  การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ ตระหนักดวี่า จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิเป็นปัจจยัพื้นฐานทีส่ าคญัในการยกระดบัมาตรฐานการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้กดิความโปร่งใส และสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี บรษิทัฯ ได้ก าหนดนโยบาย และ
แนวปฏบิตัไิวใ้น “คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ 
ภายในและภายนอกองคก์ร และถอืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ทีจ่ะต้อง
รบัทราบ ศกึษา ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติาม บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีค่ านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีโดยรวม ดว้ยการบรหิารกจิการทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ และใหย้ดึถอืเป็นหน้าทีข่องพนักงานบรษิทัฯ ทุกคน ที่
จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด า เนินการในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ อนัจะส่งผลให้บรษิัทฯ เสยีประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงรายการดงักล่าวได้ หน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบจะเขา้ไปดแูลการท ารายการนัน้ๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

3.  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืการปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิให้
พนักงานทุกระดบัให้ความส าคญั และมจีติสานึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ การรบัหรอืใหส้นิบนในทุกรูปแบบ ดงันัน้ พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าหรอื
ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  
 พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การให ้หรอืรบัสนิบน 

แก่เจา้หน้าทีข่องรฐัและเอกชน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึง่ธุรกจิหรอืขอ้
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ โดยที่บรษิัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏเิสธการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ หรอืแจง้เบาะแสเรื่องการทุจรติคอร์รปัชัน่ให้กบับรษิัทฯ ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการคุ้มครองผู้
รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ เคารพและสนบัสนุนหลกัการดา้นสทิธมินุษยชน และใหค้วามส าคญัโดยปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเสมอภาค 
เท่าเทยีมกนั โดยไม่มกีารแบ่งแยก เชือ้ชาต ิสผีวิ ถิน่ก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรอืความพกิารใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งต่อการ
ปฏบิตัิงาน ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ให้บุคลากรของบรษิัทฯ เข้าไปมสี่วนร่วมหรือเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ตลอดจนไม่ใชแ้รงงานทีผ่ดิกฎหมาย และตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ ความเท่า
เทยีมกนั ความเป็นธรรม โดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลกิลกัษณะส่วนบุคคล โดยมแีนว
ปฏบิตัดิงันี้ 

 ไม่กระท าการใดๆ หรอืไม่สนบัสนุนกจิการใดๆ ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน  
 ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนแก่พนกังานเพื่อน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการปฏบิตังิาน  
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 ไม่จ ากดัความเป็นอสิระ หรอืความแตกต่างทางความคดิ เพศ เชือ้ ชาต ิศาสนา การเมอืง หรอืเรื่องอื่นใด ทัง้นี้ 

ควรหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืก่อใหเ้กดิความแตกแยก  
 จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานที่ถูกละเมดิสทิธิ หรอืไดร้บัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมสามารถ

รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ ได ้ 

5.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกคนและปลูกฝังให้เกดิเป็นวฒันธรรมของบรษิทัฯ ที่จะร่วมกนัปกป้องและ
เคารพสทิธมินุษยชน รวมถงึปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้ี
สวสัดกิาร ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ างาน สง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์รและพฒันาทกัษะ
ในบุคลากรและยกระดบัการท างานของพนักงานใหเ้ป็นมอือาชพี ทัง้นี้บรษิทัฯ จะก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดแูลพนกังานทีส่อดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าพนักงานบรษิทัฯ จะไดร้บัการ
ปฏบิตัอิย่างเหมาะสม  

6.  ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่หมายถงึ การด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทุกฝ่าย ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปนี้  

การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้  

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิข ัน้พื้นฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

การปฏบิตัต่ิอพนกังาน  

มุ่งมัน่พฒันาองคก์รใหเ้จรญิกา้วหน้า ดว้ยการท างานเป็นทมี ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ดูแลความปลอดภยัและ
รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้บีรรยากาศทีด่ ีใส่ใจต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน ตลอดจนรบัฟัง
ขอ้ คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั 

การปฏบิตัต่ิอลกูคา้  

สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้าให้ได้รบัผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ  ในราคาที่
สมเหตุสมผลและการสง่มอบทีท่นัเวลา ตลอดจนรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื 

การปฏบิตัต่ิอคู่คา้  

ค านึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีไ่ดต้กลงกนั
อย่างเคร่งครดั 
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การปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้  

ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรมและยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนั 

การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้  

ยดึถอืแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ตามเงื่อนไข และรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ โดยชาระหนี้คนืตามก าหนดเวลา 

การปฏบิตัต่ิอชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในด้านความปลอดภยัและคุณภาพชวีติ 
สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

7.  การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิการว่าจา้งพนักงาน และแรงงานในทอ้งทีท่ี่ตัง้ส านักงาน และโรงงานของบรษิทัฯ เพื่อช่วยสรา้ง
เศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในสงัคมไทย นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั ตลอดจนรบัฟังความคดิเหน็และความต้องการของชุมชน 
โดยแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแยง้ เพื่อวางรากฐานของการอยู่ร่วมกนั และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั  

8. การจดัการส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการควบคุมและป้องกนัมลพษิ  และปรบัปรุงระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้นีโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยทีพ่นักงานทุกคน 
ในองคก์รใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู ้
สนบัสนุนและสรา้งจติส านึกแก่พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแก่องคก์ร รณรงคแ์นวคดิ ลด “ใชซ้ ้า” และ “น ากลบัมาใชใ้หม่ ใหคุ้ม้ค่า” โดยด าเนินกจิกรรมดงันี้ 

 ตดิป้ายและน ากล่องกระดาษรไีซเคลิไปวางในจุดทีม่เีครื่องพมิพง์าน 

 การจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

 การน าวสัดุทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น ใชก้ระดาษพมิพง์านแบบสองดา้น 

 มมีาตรการประหยดัพลงังานในทีท่ างาน การปิดไฟและเครื่องปรบัอากาศในจุดทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งใชง้าน หรอืในชว่ง

พกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน เป็นตน้ 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 ในปี 2560 นี้ เป็นปีทีส่ าคญัและเป็นปีแรกของการรวมกจิการของบรษิัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั และ
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ จงึตระหนักถงึความส าคญัของการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง
อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั ทีม่ี
ความเป็นอสิระ จ านวน 3 ท่าน  ท าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ สอบทานประสทิธผิลของความเพยีงพอ
และความเหมาะสมของการควบคุมภายในและสอบทานการบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้มคีวามมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตามกฏหมาย สอดคลอ้งตามระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจนมาตรฐานทาง
จรยิธรรมทีด่ ีการบรหิารกจิการด าเนินไปอย่างเหมาะสมมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ  

 11.1 คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทเพิง่ผ่านการรวมกจิการ จงึท าให้ต้องมกีารจดั
ระเบยีบ และวธิกีารท างานใหม่ จากระบบการท างานที่แตกต่างกนั นอกจากนี้บรษิัทได้จดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพยีงพอในระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และบรษิทัฯจดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอที่จะด าเนินการ
ดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการตดิตามควบคุมดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น 
คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารควบคุมในทีเ่พยีงพอเช่นกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าทีพ่จิารณา และสอบทานดา้นระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่ง 
กระบวนการตรวจสอบและปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที่ 17 
กุมภาพนัธ์ 2560 ครัง้ที่ 1/2560 ได้แต่งตัง้บรษิทั ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติ้ง จ ากดั เขา้มาท าการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ในปี 2560 นี้  บรษิทั ควอนตัม้ พอยท ์คอน
ซลัติ้ง จ ากดั ได้มอบหมายให้นายรกัษ์พล องัศุวทิยา เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ 
บรษิทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัิของ บรษิัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติ้ง จ ากดั และนายรกัษ์พล 
อังศุวิทยา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังก ล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ในปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ ยังได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่
ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกตลอดจนติดตามการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องของ
หน่วยงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บรษิัทฯ จะต้องผ่านการอนุมตัิ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ในปี 2560 นี้ผูต้รวจสอบภายในไดม้กีารตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดงันี้ 
1. ระบบงานขาย และการรบัช าระ 
2. ระบบงานจดัซือ้จดัจา้ง และการจ่ายช าระ 
3. ระบบการผลติเพื่อจดัจ าหน่าย และตรวจสอบคุณภาพ 
4. ระบบการผลติ (ก่อสรา้ง) และตรวจสอบคุณภาพ 
5. แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม ประจ าปี 2560  
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 นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบ
การเงนิรายไตรมาสและประจ าปี 2560 ไดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการสอบบญัชวี่า ระบบการควบคุมภายในซึง่ประเมนิ
โดยผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบภายใน ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏบิตังิาน (Compliance Department) เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีก่ ากับ
ดแูลการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  โดยมคีุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 บรษิทัฯ ยงัได้มอบหมายให ้นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชที าหน้าทีใ่นการจดัท างบ
การเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครบถว้นและถูกตอ้ง 
 
 11.2 ในสว่นของการจดัการความเสีย่งนัน้ ในปี 2560 การด าเนินธุรกจิหลงัการโอนกจิการ ไดม้กีารปรบัแผนงาน
ร่วมกนัให้มกีารเติบโตทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบรษิัทเหน็ควรให้มกีารน าการบรหิารความเสี่ ยงมาใช้ใน
องคก์ร ใหเ้ป็นเครื่องมอืประกอบการก าหนดทศิทาง การวางกลยุทธ ์และการด าเนินธุรกจิทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพและเพิม่
โอกาสทางธุรกจิรวมทัง้การปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตัิงานเขา้หากนัอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบรษิัทได้จดัตัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าที่บรหิารพจิารณาความเสีย่งต่างๆทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัในภาพรวม เพื่อให้มี
การจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม และยอมรบัได ้ด้วยหลกัการที่ว่า ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในบรษิัท
เป็นเจา้ของความเสีย่ง และมหีน้าทีต่้องประเมนิความเสีย่ง ในหน่วยงานของตนเอง พรอ้มทัง้น าเสนอแผนและวธิกีารใน
การลดความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทัฯในล าดบัถดัมาเพื่อน ามาใช้
ในการพจิารณาทบทวนก าหนดปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบกบัเป้าหมายของบรษิทัฯในปีต่อๆไป 

 บริษัทฯ ตระหนักในการให้ความส าคญัต่อขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็นจากคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อการพฒันาระบบการควบคุมภายใน
และการบรหิารจดัการความเสีย่งในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ยิง่ขึน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบยงัมคีวามเหน็ว่า จากการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานทัง้หมด
ของบรษิทัฯ ในการตระหนกัถงึการปฏบิตังิานทีค่ านึงถงึเป้าหมายสงูสดุขององคก์รตลอดจนมแีผนงานทีช่ดัเจนในเรื่องการ
บรหิารจดัการความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ในปัจจุบนัและอนาคต พรอ้มดว้ยระบบควบคุมและตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ 
จะสามารถท าใหธุ้รกจิของบรษิทัเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป 
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12.  รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัเป็นรายการทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิตามปกติและไดก้ระท าอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length)  โดยทีก่าร
ก าหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซึง่สามารถเทยีบเคยีงกบัเงื่อนไขทีใ่หก้บับุคคลภายนอก หรอืราคาตลาด รายการระหว่างกนัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่ว
โยงในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. รายการธรุกิจปกติ 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั และ Prime 
Locations Management 
Company Limited 

Prime Locations 
Management 
Company Limited 
เป็นบรษิทัในกลุ่มของ
บรษิทั บุญรอดบรวิ - 
เวอรี ่จ ากดั ซึง่เป็นผูม้ี
อ านาจควบคมุของ 
NVD 

บริษัทฯ ได้ขายวัสดุก่อสร้างประเภท
โ ค ร ง ส ร้ า ง ส า เ ร็ จ รู ป ใ ห้ กั บ  Prime 
Locations Management Company 
Limited เพื่อน าไปก่อสร้างโครงการที่
ประเทศมลัดฟีส ์
 
 
 
รายได้จากการขาย 
 
 
ลกูหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

54,681,983 
 
 

ยกมา - 
เพิม่ขึน้     54,681,983 
รบัช าระ                (-)
คงเหลอื    54,681,983 

บริษัทฯได้ขายสินค้าซึ่งเป็น
การค้าปกติของบริษัทฯ และ
เพื่อ เพิ่มยอดรายได้ในกลุ่ม
ธุรกิจการผลิตอีกทัง้เพิ่มก าลงั
การผลิตในส่วนโรงงานเพื่อ
สร้างก าไรให้กบับริษัทฯ โดย
ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด บริษทัย่อย 
และบรษิทั บางกอกกล๊าส 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บางกอกกล๊าส 
จ ากัด (มหาชน) เป็น
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง
บริษัท บุญรอดบริว -
เวอรี่ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของ 
NVD 

เป็นรายการซือ้ขายสนิคา้ คอืกระจก เพื่อ
น า ไปประกอบบานประตู ห น้ าต่ า ง
อลูมิเนียมประเภทสินค้าส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปจ าหน่าย 
 
ค่าสินค้า 
 
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

183,756 
 
 

ยอดยกมา             - 
เพิม่ขึน้         183,756 
ช าระคนื      (183,756) 
คงเหลอื                - 

เน่ืองจาก บริษัท เอเทค เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากดั เป็นบรษิทัฯ
ที่ขายประตูหน้าต่างส าเร็จรูป 
จึงจ าเป็นต้องซื้อกระจกเพื่อ
น าไปประกอบเป็นสินค้า โดย
ก าหนดราคาซื้อขายเป็นไป
ตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

 

หน้า 100 
 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด บริษทัย่อย 
และบริษัท  บีจี  โฟลต 
กล๊าส จ ากดั (มหาชน)  
 

บ ริ ษั ท  บี จี  โ ฟ ล ต 
กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
เป็นบริษทัในกลุ่มของ
บริษัท บุญรอดบริว -
เวอรี่ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของ 
NVD 
 

เป็นรายการซือ้ขายสนิคา้ คอืกระจก เพื่อ
น า ไปประกอบบานประตู ห น้ าต่ า ง
อลูมิเนียมประเภทสินค้าส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปจ าหน่าย 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

7,980,554 
 

ยอดยกมา             -
เพิม่ขึน้      7,980,554 
ช าระคนื   (5,974,623) 
คงเหลอื     2,005,931  
      

เน่ืองจาก บริษัท เอเทค เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากดั เป็นบรษิทัฯ
ที่ขายประตูหน้าต่างส าเร็จรูป 
จึงจ าเป็นต้องซื้อกระจกเพื่อ
น าไปประกอบเป็นสินค้า โดย
ก าหนดราคาซื้อขายเป็นไป
ตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป  

 

 
บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด บริษทัย่อย 
และบริษัท กบินทร์บุ ร ี
กล๊าส จ ากดั  
 

 
บริษทัย่อย และบริษทั 
ก บิ น ท ร์ บุ รี  ก ล๊ า ส 
จ ากัด เ ป็นบริษัทใน
กลุ่ ม ข อ งบ ริษัทบุญ
รอดบริวเวอรี่  จ ากัด 
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี อ า น า จ
ควบคมุของ NVD 

 
เป็นรายการซือ้ขายสนิคา้ คอืกระจก เพื่อ
น า ไปประกอบบานประตู ห น้ าต่ า ง
อลูมิเนียมประเภทสินค้าส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปจ าหน่าย 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 

 
 
 

20,931 
 

ยอดยกมา             - 
เพิม่ขึน้          22,396    
ช าระคนื                 - 
คงเหลอื         22,396  
   

 
เน่ืองจาก บริษัท เอเทค เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากดั เป็นบรษิทัฯ
ที่ขายประตูหน้าต่างส าเร็จรูป 
จึงจ าเป็นต้องซื้อกระจกเพื่อ
น าไปประกอบเป็นสินค้า โดย
ก าหนดราคาซื้อขายเป็นไป
ตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

 

หน้า 101 
 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั และ บรษิทั สงิห ์
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
(“S”) 

บรษิทั สงิห ์เอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของ 
บรษิทัฯ 
 

บริษัทจ่ายเงินซื้อที่ดินให้ S เพื่อท า
โครงการ @ Work รามอินทรา ซึ่ง S 
เป็นเจ้าของที่ดินดงักล่าว ราคาซื้อขาย
ที่ดนิเป็นจ านวน 326,376,000 บาท โดย 
บรษิทัฯ ช าระให ้S ณ วนัโอนกรรมสทิธิ ์
ที่ดนิ จ านวน 217,584,000 บาท  ส่วนที่
เหลอื จ านวน 108,792,000 บาท บรษิทั 
ได้ออกตัว๋ส ัญญาใช้ เงิน โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี มีอายุ  2 ปี 
ก าหนดช าระภายในวนัที่ 29 ธนัวาคม 
2560 
 
 
เงินกู้ยืม 
 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 
 
 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,792,000 
 
ยกมา 108,494 
เพิม่ขึน้   5,672,683 
ช าระคนื (-) 
คงเหลอื  5,781,177 

 
5,672,683 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
ยกมา 5,781,177 
เพิม่ขึน้      4,231,264
ช าระคนื  (10,012,441) 
คงเหลอื                 - 

 
4,231,264 

 

บริษัทฯ  ได้ซื้ อที่ดิน เพื่ อท า
โครงการ @ Work รามอนิทรา 
โดยมเีงื่อนไขการช าระเงนิเป็น
เงินสดส่วนหน่ึง โดยธนาคาร
ใหว้งเงนิกู้ประมาณ 73 % ของ
ราคาซื้อขาย และช าระเป็นตัว๋
สญัญาใช้เงินเงิน โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ย 5.20% ซึ่งเป็นอตัรา
ดอกเบี้ยอิงกับราคาตลาด ณ 
ช่วงเวลานัน้  

รายการน้ี เป็นรายการที่
เกิดขึ้นก่อนที่ บริษัท เนอ
วานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)
จะมีสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

 

หน้า 102 
 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์
จ ากัด บริษัทย่อย และ
นายนรศิ เชยกลิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
บรหิาร และกรรมการ
ของบรษิทัฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนริศ เชยกลิ่น จองซื้อห้องชุดพกั
อาศัยในโครงการ บันยันทรี เรสซิ
เดนซ์  รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ (โครงการ) 
จ านวน 1 ห้องชุด รวมเป็นราคา 
21,490,000 บาท จากบรษิทั เนอวา
นา รเิวอร ์จ ากดั  
 
เงินจอง 
 
เงินท าสญัญา 

 
 
 
 
 
 

- 
 

-            

 
 
 
 
 
 

200,000 
 

874,500 

บริษัท เนอวานา ริเวอร์  จ ากัด 
จ า ห น่ า ยห้ อ ง ชุ ดพัก อ าศัย ใ น
โครงการ บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์ 
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (โครงการ) 
ให้แก่นายนริศ เชยกลิ่น ส าหรับ
บ้านอยู่อาศัยจ านวน 1 ห้องชุด 
โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา
ตลาดและเ ป็นไปตาม เงื่ อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

 
บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์
จ ากัด บริษัทย่อย และ
นายศรศกัดิ ์ สมวฒันา 
 

 
ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

 
นายศรศกัดิ ์สมวฒันา จองซื้อห้องชุด
พกัอาศยัในโครงการ บนัยนัทรี เรสซิ
เดนซ์  รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ (โครงการ) 
จ านวน 1 ห้องชุด รวมเป็นราคา 
56,830,000 บาท จากบรษิทั เนอวา
นา รเิวอร ์จ ากดั  
 
เงินจอง 
 
เงินท าสญัญา 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

2,541,500 

 
บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จ ากัด 
จ า ห น่ า ยห้ อ ง ชุ ดพัก อ าศัย ใ น
โครงการ บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์ 
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (โครงการ) 
ให้แ ก่นายศรศักดิ  ์  สมวัฒนา
ส าหรบับา้นอยูอ่าศยัจ านวน 1 หอ้ง
ชุด โดยราคาซื้อขายเป็นไปตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

 

หน้า 103 
 

2. รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ 
 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั และ บรษิทั สงิห ์
เ อ ส เ ต ท  จ า กั ด 
(มหาชน) (“S”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สิงห์ เอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บรษิทัฯ 
 

คา่บรกิารบุคลากร และค่า
สาธารณูปโภค  
ค่าบรกิารบุคลากร คอืค่าพนักงานของ 
S ส่งพนักงานเพื่อจัดกิจกรรม 
Branding  และท างานใหก้บับรษิทัฯ
และค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าไฟฟ้า
ทาง S จา่ยแทนไปก่อน 
 
ค่าบริการบคุลากร 
 
ค่าสาธารณูปโภค 
 
ค่าบริการทัว่ไป 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 
 
 

 
 
 
 

9,187,237 
 

2,204 
 

- 
 
ยกมา          1,089,796 
เพิม่ขึน้        9,189,441 
ช าระคนื      (9,142,096) 
คงเหลอื       1,137,141 

 
 
 
 
 
 
 

96,621 
 

- 
 

297,690 
 

ยกมา      1,137,1411 
เพิม่ขึน้        394,311
ช าระคนื   (1,233,762) 
คงเหลอื       297,690 

 
 
 
 
 
 

เน่ืองจาก S เป็นบรษิทัใหญ่ และ
เพื่อให้การท างานของกลุ่มบริษัท
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
เรยีกเกบ็ตามอตัราทีต่กลงกนั  
 

ในปี 2560 เป็นค่าบรกิาร
บุคลากรในช่วงวนัที่ 1-16 
มกราคม 2560  
ซึง่รายการน้ี เป็นรายการ
ที่ เกิดขึ้น ก่อนที่  บริษัท 
เนอวานา  ไดอิ  จ ากัด 
(มหาชน) จะมสีถานะเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

 

หน้า 104 
 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิ
จ ากัด (มหาชน) และ 
บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ากดั 
 

บ ริ ษั ท  เ บี ย ร์ สิ ง ห ์
จ ากัด เ ป็นบริษัทใน
กลุ่ มของบริษัทบุญ
รอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี อ า น า จ
ควบคมุของ NVD 
 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิหเ์พื่อใช้
ตามโครงการ 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

150,111 
 

ยอดยกมา             -
เพิม่ขึน้        150,111 
ช าระคนื     (132,139) 
คงเหลอื        17,972 
 

บรษิทัฯได้ซื้อน ้าดื่ม เพื่อใช้บรกิาร
ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า ม า เ ยี่ ย ม ช ม แ ล ะ
พนักงานเจา้หน้าที่ประจ าโครงการ 
โดยราคาซือ้เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 

 
บริษัท เนอวานา ไดอ ิ
จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง 
จ ากดั 

 
บริษัท บุญรอดเทรด
ดิง้ จ ากดัเป็นบรษิทัใน
กลุ่ มของบริษัทบุญ
รอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี อ า น า จ
ควบคมุของ NVD 

 
บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิหเ์พื่อใช้
ตามโครงการ 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

  
 
 

490,762 
 

ยอดยกมา             -
เพิม่ขึน้        490,762 
ช าระคนื     (421,162) 
คงเหลอื        69,600 

 

 
บรษิทัฯได้ซื้อน ้าดื่ม เพื่อใช้บรกิาร
ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า ม า เ ยี่ ย ม ช ม แ ล ะ
พนักงานเจา้หน้าที่ประจ าโครงการ 
โดยราคาซือ้เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 

 

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

 

หน้า 105 
 

3. รายการรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี 

ผู้ท ารายการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค. 60 

บรษิทั เนอวานา ไดอิ
จ ากดั และ บรษิทั 
แมก็ซ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 
(“MFC”) 

(“MFC”) ซึง่เป็น
บรษิทั 
ยอ่ยของ บรษิทั สงิห ์ 
เอสเตท จ ากดั
(มหาชน) 
และเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จ่ายคา่เช่าและคา่บรกิาร
อาคารซนัทาวเวอรส์ใหก้บั (“MFC”) 
ซึง่เป็นบรษิทั เจา้ของอาคารดงักล่าว 
โดยมอีตัราคา่เช่าและคา่บรกิารรวม
เดอืนละ 561,500 บาท แบ่งเป็นค่าเช่า 
224,600 บาท และ คา่บรกิาร 
336,900 บาท/เดอืน 
 
เงนิมดัจ าคา่เช่า 
คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 
เงนิประกนัความเสยีหาย 
 
คา่เช่าและคา่บรกิาร 
คา่สาธารณูปโภค,บรกิารอื่นๆ 
 
เจา้หน้ีอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

1,755,249 
585,083 

- 
 

- 
- 
 

ยกมา                    (-) 
เพิม่ขึน้       (2,340,332) 
ช าระคนื      (2,340,322) 
คงเหลอื                 (-) 

 
 
 
 
 
 
 

1,755,249 
- 

226,840 
 

 5,850,830 
2,786,040 

 
ยกมา    (-) 
เพิม่ขึน้       8,863,710 
ช าระคนื    (8,688,174) 
คงเหลอื        175,536 

บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
อาคารส านักงานใหญ่ตามสญัญา 
ซึ่งราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม
ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ไปโดยสญัญาเริม่ต้นเมื่อวนัที่ 1 
มกราคม 2560 และสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562  โดยเริ่มต้นคิดค่า
เช่า ณ วนัที ่1 มนีาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  เนอวานา ไดอ ิ
จ ากัด (มหาชน) ได้ท า
สัญญากับ(“MFC”) เมื่อ
วนัที่ 10 มกราคม 2560     
ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ก่อนที่ บริษัท เนอวานา 
ไดอิ จ ากดั (มหาชน) จะ
มีสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

ก)  สรปุรายงานการสอบบญัชี 
นายพรชยั กติตปัิญญางาม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2778  
บรษิทั บญัชกีจิ จ ากดั 
 
ส าหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบริษัท ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ และงบ
กระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีีส่ าคญั และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
นางสวุนีย ์กติตปัิญญางาม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2899 
บรษิทั บญัชกีจิ จ ากดั 
 
ส าหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะ
กจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ  ผู้ถอืหุ้นเฉพาะกจิการ 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
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ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิัท ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
  

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

นายชาญชยั  ชยัประสทิธิ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
ส าหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและ
กระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ  
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่

ส าคญั 
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เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ 

ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่
เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้
เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

 
 

 
ความมีสาระส าคญั 
ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจ้าก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจ้าก าหนดแผนการตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคัญ การแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพล าด การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระส าคญัถ้าการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรายการใดรายการหนึ่งหรอืทุกรายการ
โดยรวมจะสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  
 
  

ความมีสาระส าคญั 
ความมสีาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 13 ลา้นบาท  
ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเน้น
ตรวจสอบกจิการทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของ
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ของกลุ่มกจิการ และเป็นร้อยละ 87 ของสนิทรพัย์
รวมของกลุ่มกจิการ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องการรวมธุรกจิเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
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ขา้พเจ้าไดพ้จิารณาความมสีาระส าคญัตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยก าหนดความมสีาระส าคญั
โดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเป็นจ านวนเงนิตามเกณฑ์ ดงัที่อธบิายไว้ในตาราง ขา้พเจ้าใช้ความมสีาระส าคญัและ
พจิารณาปัจจยัเชิงคุณภาพในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกี าร
ตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของ
ทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
 

ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
   งบการเงินรวม 
 

13 ลา้นบาท 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั 
 

รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

เหตผุลในการใช้ขอ้มูลอ้างอิงในการ 
   ก าหนดความมีสาระส าคญั 
 
 

ขา้พเจ้าเลอืกใช้ก าไรก่อนภาษีเงนิไดเ้ป็นขอ้มูลอ้างองิในการก าหนดความมี
สาระส าคญั เนื่องจากการประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการก าหนด
จากก าไรก่อนภาษีเงินได้ โดยปกติขอ้มูลอ้างอิง ร้อยละ 5 นี้เป็นที่ยอมรบั
โดยทัว่ไปซึง่ใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบและไม่มรีายการทีผ่ดิปกตทิีส่ าคญั
ทีต่อ้งปรบัปรุงขอ้มลูอา้งองินี้ 

ขา้พเจ้าได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าจะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่มจี านวนเงนิทีม่ากกว่า 1.30 ลา้นบาท 
 

วิธีการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
 

ขา้พเจ้าก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏบิตัิงานอย่างเพียงพอ เพี่อให้ขา้พเจ้าแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิรวมของกลุ่มกจิการ โดยขา้พเจา้พจิารณาถงึโครงสรา้งของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้นบญัช ี
และอุตสาหกรรมของกลุ่มกจิการทีด่ าเนินการอยู่ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาใน
บรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
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การรวมธรุกิจ 
 

 

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการขอ้ 2.1 เกีย่วกบัการรวมธุรกจิ 
 
ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) (“เนอวานา ไดอิ”) ได้ออกหุ้นสามญัให้บรษิัท 
สิงห์ เอสเตท จ ากัด  )มหาชน (  (“สิงห์ เอสเตท”) และ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  
(“เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์”) โดยเนอวานา ไดอิ รบัโอน
ทีด่นิจาก สงิห์ เอสเตท และหุ้นของเนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ทใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 100 และท าใหส้งิห ์เอสเตท จ ากดั  
ซึง่เป็นผูถ้ือหุ้นของ เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์ไดเ้ขา้มา
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของเนอวานา ไดอ ิ
 
จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิการไดม้า
ของรายการนี้ เ ป็นการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวม
ธุรกจิ ซึ่งมผีลท าใหง้บการเงนิรวมสะท้อนว่าบรษิัท เนอ
วานาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และบรษิทัย่อย (“กลุ่มเนอวา
นาดเีวลลอปเม้นท์”) เป็นผูซ้ื้อ และบรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มเนอวานา ไดอิ”) 
เป็นผู้ถูกซื้อ และผูบ้รหิารได้ประเมนิและบนัทกึค่าความ
นิยมจ านวน 331.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าและสิง่ตอบแทนที่
โอนให ้ผูบ้รหิารไดใ้ชผู้ป้ระเมนิอสิระในการประเมนิมูลค่า
ของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มา ผู้ประเมนิอสิระได้ใช้วธิมีูลค่า
ตลาดและวิธีวิเคราะห์จากต้นทุนในการประเมินมูลค่า
สนิทรพัยส์ทุธดิงักล่าว 
 
 

วธิกีารตรวจสอบเกีย่วกบัการรวมธุรกจิแบบยอ้นกลบัมดีงันี้ 
 

- อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการท า
รายการ 
 

- ประเมนิวธิกีารที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมนิการซื้อ
กิจการว่าเป็นการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับโดย
พจิารณาตามแนวทางทีก่ าหนดในมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที่ 3 ซึ่งก าหนดใหพ้จิารณาขนาด
ธุรกิจของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อก่อนวันซื้อธุรกิจ และ
รายชื่อผู้บริหารหลังการซื้อธุรกิจ ข้าพเจ้าพบว่า
ขนาดของธุรกจิของกลุ่มเนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ 
มขีนาดใหญ่กว่าขนาดธุรกจิของกลุ่มเนอวานา ไดอ ิ
อย่างมสีาระส าคญั และผู้บริหารของสงิห์ เอสเตท
และเนอวานาดีเวลลอปเม้นท์ ได้เข้ามาท าหน้าที่
บริหารแทนผู้บริหารของเนอวานา ไดอิ หลังการ
รวมธุรกจิ ดงันัน้รายการนี้จงึเป็นการซือ้ธุรกจิแบบ
ยอ้นกลบั 
 

- ประเมินความเหมาะสมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มา
และภาระหนี้สนิ ณ วนัซื้อธุรกจิ โดยการสอบถาม
เชิงทดสอบต่อผู้บริหารถึงความเหมาะสมของ
วธิกีารก าหนดมลูค่ายุตธิรรมและเปรยีบเทยีบมูลค่า
ตลาดของผูป้ระเมนิกบัราคาเสนอขาย 
 

- ประเมนิความสามารถของผู้ประเมนิอิสระโดยการ
ตรวจกบัรายชื่อผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์ไดโ้อนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมดใหก้บัเนอวานา 
ไดอิ ตามกระบวนการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) ตามแนวทางที่ก าหนดในประมวล
กฎหมายรษัฎากรซึง่หากปฏบิตัติติามขอ้ก าหนดทีร่ะบุใน
ประมวลกฎหมายรษัฎากรอย่างครบถ้วนกจิการจะไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษมีลูค่าเพิม่  
ภาษธีุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ 
 
ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิกระบวนการรบัโอนกจิการว่าเป็นการ
รวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัซึง่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีจาก
รายการดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้รหิารจงึรวมสนิทรพัยส์ทุธขิอง
เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์และรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตัง้แต่
วนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวนัที่เนอวานา ดี
เวลลอปเมน้ท ์และเนอวานา ไดอ ิอยู่ภายใต้การควบคุม
เดยีวกนั 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการตรวจสอบการรวมธุรกิจ
แบบยอ้นกลบั เนื่องจากการรวมธุรกจิแบบยอ้นกลบัเกดิ
ค่าความนิยมเป็นจ านวนที่มีสาระส าคญั อกีทัง้ลกัษณะ
ของรายการเกี่ยวข้องกบัดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
ประเมนิว่ารายการนี้เป็นการซือ้ธุรกจิแบบยอ้นกลบั และ 
การวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า ณ วนัซือ้
กิจการ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายงัให้ความส าคญักบัการรับ
โอนกิจการทัง้หมดเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดในประมวลกฎหมาย
รษัฎากร ซึง่มเีงื่อนไขทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติามและลกัษณะ
ของรายการเกี่ยวข้องกบัดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
ประเมนิว่ารายการน้ีเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่มี
สาระส าคญัในงบการเงนิรวม 
 

 

- ทดสอบการค านวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งเป็น
มูลค่าหุ้นของเนอวานาไดอิ ณ วนัที่ซื้อธุรกจิ และ
ทดสอบการค านวณค่าความนิยมที่เกดิจากการซื้อ
ธุรกิจดังกล่าวซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทน 
ทีโ่อนใหส้ทุธแิละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่
ไดม้า 
 

วธิกีารตรวจสอบเกีย่วกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดยีวกนั มดีงันี้ 
 
- ประเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประเมนิการรวม

ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัว่าการโอนธุรกิจ
เหมาะสมและเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยการพิจารณาถึง
โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการ 
 

- ตรวจรายการสนิทรพัย์สุทธิของเนอวานา ดีเวลลอป
เมน้ท ์ณ วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2560 และรายได้
และค่าใชจ้่ายตัง้แต่วนัทีร่วมธุรกจิถงึสิน้ปี ว่าไดร้วม
ในงบการเงนิอย่างถูกตอ้ง 
 

- ตรวจรายการโอนกิจการทัง้หมดว่าได้ปฏิบัติ
สอดคล้องกบัเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย
รษัฎากรเรื่องการโอนกจิการทัง้หมด 

 
ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าวธิกีาร
ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณาเกีย่วกบัเกณฑก์ารบนัทกึบญัชี
การรวมธุรกิจเหมาะสมและสอดคล้องกับสิง่ที่ข้าพเจ้าได้
คาดหมายไว ้
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ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจ้าคาดว่า
ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้า
ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การ
อ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ หรอืกบั
ความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณา
ว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ
กลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑ ์

การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุด
ด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
แต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการ
สงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ
เป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง
หรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีาร
น าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 
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 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรือ
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้
เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการทีข่า้พเจา้ใช้เพื่ อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 
จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้
อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่อง
ดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
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ตารางสรปุงบการเงิน     
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 47.56  13.68   92.35   1.70  991.65  10.17  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 34.15  9.82   536.29   9.90  428.42  4.39  

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -    -  -    54.68  0.56  

รายไดค้า้งรบัทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช าระ -  -     68.28   1.26  33.57  0.34  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 3.50  1.01  - - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -     0.09   -  -  -    

สนิคา้คงเหลอื 26.72  7.69   714.62   13.19  627.49  6.44  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 17.78  5.11  3,144.52   58.03  4,034.55  41.38  

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ -  -    -  -    200.32  2.05  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 5.92  1.70   17.55   0.32  22.54  0.23  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 135.63  39.01  4,573.70  84.40  6,393.22  65.58  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
 

    
 

   

ลกูหนี้อืน่ -  -     32.67   0.60  -  -    

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 0.65  0.19   2.51   0.05  382.55  3.92  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น   -     91.51   1.69  91.51  0.94  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ 0.47  0.14  - - - - 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 5.13  1.48   -     -    5.13  0.05  

ทีด่นิรอการพฒันา -  -     413.31   7.63  2106.78  21.61  

เงนิมดัจ า -  -     234.32   4.32  -  -    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 191.81  55.17   28.20   0.52  356.43  3.66  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1.26  0.36   8.32   0.15  24.99  0.26  

ค่าความนิยม -  -    - - 331.5  3.40  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5.52  1.59   10.57   0.20  11.73  0.12  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 7.22  2.08   23.98   0.44  45.39  0.47  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  212.06   60.99   845.39   15.60   3,356.01   34.42  

รวมสินทรพัย ์  347.69   100.00  5,419.09   100.00  9,749.23 100.00 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 

-  -    144.72  2.67  715.00  7.33  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 75.84  21.81  237.66  4.39  474.04  4.86  

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ -  -    -  -    1,197.34  12.28  

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -    6.92  0.13  2.59  0.03  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

-  -    246.7  4.55  49.27  0.51  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น -  -    525.10  9.69  -  -    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -    108.79  2.01  -  -    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

-  -    1.02  0.02  0.89  0.01  

หุน้กูท้ีม่กี าหนดช าระภายในหนึ่งปี -  -    103.91  1.92  595.20  6.11  

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 0.13  0.04  6.74  0.12  18.23  0.19  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -  -    62.18  1.15  104.56  1.07  

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ -  -    28.67  0.53  262.98  2.70  

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ -  -    56.54  1.04  101.92  1.05  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - อื่นๆ 3.95  1.14  23.75  0.44  27.40  0.28  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 79.92  22.99  1,552.70  28.65  3,549.42  36.41  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ -  -    507.34  9.36  -  -    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -  -    1,150.00  21.22  1,463.77  15.01  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ สุทธ ิ -  -    1.20  0.02  0.23  0.00  

หุน้กู ้ -  -    594.11  10.96  -  -    

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1.45  0.42  -  -    16.86  0.17  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.81  1.96  4.02  0.07  14.83  0.15  

ประมาณการหนี้สนิความเสยีหายจากคดคีวาม 0.24  0.07  -  -    -  -    

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 8.50  2.44  2,256.67  41.64  1,495.69  15.34  

รวมหน้ีสิน 88.42  25.43  3,809.37  70.30  5,045.11  51.75  
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  130.00   37.39  878.77  16.22   1,405.60   14.42  

หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท       

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้       

หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  130.00   37.39  878.77  16.22   1,380.60   14.16  

หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท       

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั  141.20   40.61  461.92  8.52   1,251.36   12.84  

ส่วนเกนิจากการซื้อธุรกจิ -  -    -  -     1,589.34   16.30  

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  2.59   0.74  -  -     -     -    

ก าไร (ขาดทุน) สะสม  16.39   4.71  178.51  3.29   402.00   4.12  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (30.91) (8.89) -  -     -     -    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่  259.27   74.57  1,519.20  28.03  4,623.30  47.42  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  -     -    90.52  1.67  80.82  0.83  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 259.27  74.57  1,609.72  29.70  4,704.12  48.25  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 347.69  100.00  5,419.09  100.00  9,749.23  100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบก าไรขาดทุน 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       
รายได้       

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย  39.99  10.12 1,044.29 77.45 1,933.53 75.60 
รายไดจ้ากธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง  169.62  42.91 304.12 22.55 451.50 17.65 
รายไดจ้ากธุรกจิขายสนิคา้  185.71  46.98 - - 172.60 6.75 
รวมรายได้  395.32  100.00 1,348.41 100.00 2,557.63 100.00 
ต้นทุน       

ตน้ทุนจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย (32.12) (8.13) (682.17) (50.59) (1,245.36) (48.69) 
ตน้ทุนจากธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง (114.45) (28.95) (253.90) (18.83) (354.15) (13.85) 
ตน้ทุนขายสนิคา้ (117.75) (29.79) - - (158.96) (6.22) 
รวมต้นทุน (264.32) (66.86) (936.07) (69.42) (1,758.47) (68.75) 

ก าไรขัน้ต้น 131.00 33.14 412.34 30.58 799.16 31.25 

รายไดอ้ื่น  6.84  1.73 86.17 6.39 50.44 1.97 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  137.84  34.87 498.51 36.97 849.60 33.22 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (48.14) (12.18) (230.52) (17.10) (349.72) (13.67) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (72.66) (18.38) (168.87) (12.52) (218.66) (8.55) 

ก าไรก่อนสว่นแบ่งขาดทุนจากกจิการร่วมคา้  17.04  4.31 - - - - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ (0.03) (0.00) - - - - 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 17.01 4.30 99.12 7.35 281.22 11.00 

ตน้ทุนทางการเงนิ (0.82) (0.00) (36.86) (2.73) (17.13) (0.67) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 16.19 4.10  62.26 4.62 264.09 10.33 

ภาษเีงนิได ้ (3.19) (0.21) (16.94) (1.26) (50.29) (1.97) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 13.00 3.29 45.32 3.36 213.80 8.36 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม       

   ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 13.00 3.29 46.30 3.43 223.49 8.74 

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - (0.98) (0.07) (9.69) (0.38) 

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.11  0.04  0.18  
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งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
   

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีก่อนภาษเีงนิได ้  16.19   62.26   264.09  

รายการปรบัปรุงกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น    

เงินสดสทุธิรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย  19.67   6.59   45.67  

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  1.79   10.02  (7.39)  

โอนสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ้่าย  0.72  - - 

โอนหนี้สนิเป็นรายได ้ (1.62)  - - 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (0.27)  - - 

ประมาณการความเสยีหายจากคดคีวาม  0.10  - - 

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  -  (0.87)   -  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2.96)   0.36   1.70  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.98   0.58   2.03  

ดอกเบีย้รบั (0.09)  (8.72)  (10.45)  

ตน้ทุนทางการเงนิ  0.83   36.86   17.13  

ตดัจ าหน่ายลกูหนี้การคา้ตามสญัญาก่อสรา้ง  0.00   20.38   6.26  

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ -  0.85   13.67  
    

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 35.33  128.30   332.71  

การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สุทธ ิ (14.24)  (305.66)   173.27  

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -  (54.68)  

สนิคา้คงเหลอื (9.12)  (79.65)   117.19  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์  23.30  (393.99)  (500.23)  

มลูค่างานเสรจ็รอเรยีกเกบ็  0.48  (31.77)   35.09  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2.60)  (5.37)  (4.37)  

ลกูหนี้อืน่  -    (32.67)   -  
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั  -     -  (379.59)  

ทีด่นิรอการพฒันา  -    (368.16)  (696.97) 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ  -    (234.32)   34.00  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.15)  (7.38)   1.52  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  20.34   96.03   188.15  

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  0.18   1.13  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -  11.16   40.42  

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ -  18.69   225.99  

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ -  2.50   4.46  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  1.66 (2.11)   2.24  

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ -  507.34   690.00  

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -  -  (1.34)  

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 54.98 (696.87)   209.00  

จ่ายดอกเบีย้ (0.84) (34.18)  (127.83)  

จ่ายภาษเีงนิได ้ (6.29) (19.63)  (49.29)  

    
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 47.86 (750.68)   31.88  

    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่พนกังาน -  0.16   0.09  

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (2.83)   -   -  

เงนิสดจ่ายลงทุนในกจิการร่วมคา้ (0.50)  - - 

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  0.80  (0.00)   -  

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอื่น -  0.22   -  

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น - (0.22)   -  

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  9.83   0.87   -  

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (92.29)  (11.35)  (59.06)  

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.02)  (7.22)  (16.46)  

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้รบั  0.09   0.59   1.30  

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (84.92) (16.95)  (74.13)  
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 งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ -  183.91   1,511.59  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (24.23)  (16.46)  (945.13)  

เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ - (0.13)   -  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (7.00)   -  (108.79)  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลอืน่ -  570.06   82.99  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลอืน่ - (570.00)  (615.00)  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  16.46   97.28   822.52  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (16.46)  (234.93)  (706.17)  

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (7.17)  (2.76)  (1.11)  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ -  700.00   596.00  

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู ้ - - (700.00)  

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ - (2.82)  (1.76)  

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน  115.11   -   1,000.00  

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้ - - (29.19)  

จ่ายเงนิปันผล (9.98)   -   -  

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  66.73   724.14   905.94  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ  29.66  (43.49)   863.69  

เงนิสดเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ -  -   35.61  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี  17.89   135.84   92.35  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี  47.55   92.35   991.65  
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อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญั 
 

 
หมายเหต ุ /1การซือ้หุน้กลุ่มเนอวานา ถอืเป็นการซือ้ธรุกจิแบบยอ้นกลบัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การ

รวมธรุกจิ ซึง่ถอืว่ากลุ่มเนอวานา เป็นผูซ้ือ้ทางบญัช ีดงันัน้ งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้สดงฐานะการเงนิรวม แสดงผล
การด าเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมของกลุ่มเนอวานาและกลุ่มเนอวานาไดอ ิ(กลุ่มไดอ ิกรุ๊ปเดิม) เขา้มาในการจดัท างบการเงนิรวม
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2560 (วนัทีเ่ขา้ท ารายการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลบั) ส าหรบัปี 2559 งบการเงนิรวมส าหรบัการซื้อ
ธุรกจิแบบย้อนกลบัทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบเป็นงบการเงนิรวมทีแ่สดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และแสดงผลการ
ด าเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของกลุ่มเนอวานา 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.98 เทา่ 2.95 เทา่ 1.80 เทา่

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็ 0.34 เทา่ 0.40 เทา่ 0.42 เทา่

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (0.42) เทา่ (0.53) เทา่ 0.01 เทา่

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การค้า 6.17 เทา่ 3.30 เทา่ 5.30 เทา่

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ 58.37 วนั 110.60 วนั 68.84 วนั

อตัราหมุนเวยีนสนิค้าคงเหลอื 0.31 เทา่ 0.26 เทา่ 0.41 เทา่

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 1,152 วนั 1,391 วนั 872 วนั

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ 5.47 เทา่ 4.99 เทา่ 4.94 เทา่

ระยะเวลาช าระหนี้ 65.79 วนั 72.20 วนั 72.86 วนั

วงจรเงนิสด 1,145.06 วนั 1,429.72 วนั 868.28 วนั

อตัราก าไรขัน้ต้น 26.93          % 30.58          % 31.25          %

อตัราก าไรขัน้ต้น- รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 29.40          % 34.68          % 35.59          %

อตัราก าไรขัน้ต้น-รายได้จากการก่อสรา้ง 15.16          % 16.51          % 21.57          %

อตัราก าไรขัน้ต้น-รายได้จากการขาย - % - % 7.94           %

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 1.32           % (1.77) % 8.36           %

อตัราก าไรอืน่ 2.03 % 6.01 % 1.93 %

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (3,088.35) % 3,139.61 % 14.91 %

อตัราก าไรสทุธิ 2.56 % 3.16 % 8.20 %

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 2.77 % 3.03 % 6.96 %

ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน 0.03 0.044 0.176

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 0.91 % 0.97 % 2.82 %

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร 93.76 % 207.60 % 134.98 %

อตัราการหมุนของสนิทรพัย์ 0.37 เทา่ 0.31 เทา่ 0.34 เทา่

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.66 เทา่ 2.37 เทา่ 1.07 เทา่

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.47 เทา่ 1.79 เทา่ 0.60 เทา่

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (สทุธ)ิ ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.37 เทา่ 1.73 เทา่ 0.39 เทา่

อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 1.83 เทา่ 3.09 เทา่ 2.56 เทา่

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั (0.23) เทา่ (0.26) เทา่ 0.01 เทา่

อตัราการจ่ายเงนิปันผล 306.34        % 14.34          % 38.73          %

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

31 ธ.ค. 60
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 /1 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ก) ภาพรวมธรุกิจ 

ปี 2560 เป็นปีแรกของการด าเนินงานของบรษิทัฯ ภายใต้ชื่อ เนอวานา ไดอ ิจากการรวมธุรกจิระหว่างบรษิทั 
เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท์”) ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นเครอืบรษิัท สงิห ์เอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ไดอ”ิ) โดยการโอนกจิการทัง้หมดของเนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์ใหก้บัไดอ ิสง่ผลใหเ้นอวานา ไดอ ิมศีกัยภาพในการเป็นทัง้ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรัพยแ์ละใหบ้รกิารรบัสรา้งบา้นที่
มกี าลงัการผลติคอนกรตีส าเรจ็รปูซึง่เป็นสว่นประกอบส าคญัในการก่อสรา้งอกีดว้ย  

ข) พฒันาการท่ีส าคญัในปี 2560 

เดอืนมกราคม   บรษิทัฯ ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,050.6 ลา้นหุน้ ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้
ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2559  โดยแบ่งเป็น 1.) หุ้นจ านวน 800 ลา้นหุน้เพื่อรบัโอนหุ้น
ทัง้หมดของบรษิัท  เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั ก่อนด าเนินการโอนกจิการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) ใหบ้รษิทัฯ  และ 2.) หุน้จ านวน 250.6 ลา้นหุน้เพื่อรบัโอนทีด่นิจ านวน 2 แปลง 
(ที่ดนิเปล่าบรเิวณติดถนนรตันาธเิบศร์ และที่ดนิเปล่าใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางรกัใหญ่) จากบรษิัท 
สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) สง่ผลใหบ้รษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมก่อนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 56   

เดอืนเมษายน ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 (AGM) มมีตใิหเ้ปลีย่นชื่อ
บรษิทัฯ จากเดมิ บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็น บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) และ
มมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 225 ลา้นหุน้  

เดอืนพฤษภาคม บรษิทัฯ เปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยจ์าก DAII เป็น NVD ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 
เดอืนกรกฎาคม  บรษิัทฯ จดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 1,180.6 ล้านบาท เป็น 1,405.6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 200 ลา้นหุ้น และเพื่อรองรบัการใช้สทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัฯ ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน
ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) จ านวน 25 ลา้นหุน้  

 
ภายหลงัการรวมธุรกจิ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและกลยุทธใ์นการประกอบธุรกจิ โครงสรา้งการด าเนินงาน 

รวมถงึเป้าหมายทางการเงนิใหม่ สง่ผลใหธุ้รกจิภายใต้การด าเนินงานของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามแหล่งทีม่า
ของรายได ้ไดแ้ก่  

1. ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย (บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิส และคอนโดมเินียม)  
2. ธุรกจิบรกิารรบัจา้งก่อสรา้ง (บา้นส าเรจ็รปู บา้นกึง่ส าเรจ็รปู)  
3. ธุรกจิขายสนิคา้ (โครงสรา้งส าเรจ็รปู รัว้ส าเรจ็รปู ผลติภณัฑป์ระตูและหน้าต่างอลมูเินียม)  

 
บรษิทัฯ ไดว้างกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิ โดยมโีครงการทีเ่ริม่ด าเนินการในปี 2560 จ านวน 2 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการเนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 (เฟส 2) และโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ  
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ค) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ค าอธิบายเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 ทัง้นี้ ผลการด าเนินงาน
เปรยีบเทยีบส าหรบัปี 2559 เป็นผลการด าเนินงานตามงบการเงนิของเนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท์ เนื่องจาก ทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่1/2559 ของบรษิทั มมีตอินุมตักิารเขา้ซือ้หุน้ของกลุ่มเนอวานา จ านวน 8.79 ล้านหุน้ แลกกบั
การออกหุน้สามญัของบรษิทัจ านวน 1,050.60 ลา้นหุน้ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5 บาท 
และมรีาคา ณ วนัทีท่ ารายการ ณ วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2560 ทีหุ่น้ละ 4.96 บาทใหก้บับรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) และผู้ถอืหุน้ของกลุ่มเนอวานา และรบัโอนที่ดนิจากบรษิัท สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยท าให้บรษิัท 
สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถอืหุน้ของบรษิัท เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบรษิทัโดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมรอ้ยละ 56 และมอี านาจควบคุมบรษิทั จงึถอืเป็นการซือ้ธุรกจิแบบยอ้นกลบั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกจิ ซึง่ถอืว่ากลุ่มเนอวานา เป็นผูซ้ือ้
ทางบญัช ี

ดงันัน้ งบการเงนิรวม ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้สดงฐานะการเงนิรวม แสดงผลการด าเนินงานรวม และ
กระแสเงนิสดรวมของกลุ่มเนอวานาและกลุ่มเนอวานาไดอ ิ(กลุ่มไดอ ิกรุ๊ปเดิม)  เข้ามาในการจดัท างบการเงนิรวม
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 มกราคม 2560 (วนัทีเ่ขา้ท ารายการซือ้ธุรกจิแบบยอ้นกลบั) ส าหรบัปี 2559 งบการเงนิรวม
ส าหรบัการซื้อธุรกจิแบบยอ้นกลบัที่น ามาแสดงเปรยีบเทยีบเป็นงบการเงนิรวมทีแ่สดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 และแสดงผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของกลุ่มเนอวานา 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 
รายได้ 

ส าหรบัปี 2560 บรษิัทฯ มรีายได้รวม 2557.6 ล้านบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 90 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ที่ 1348.4 
ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในทุกสายธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย มรีายได้
เตบิโตขึน้ถงึ รอ้ยละ 85 จากปีก่อน ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโครงการเนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 โครงการเนอวานา 
แอดเวิร์ค รามอินทรา โครงการเนอวานา แอดเวิร์ค ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์ และโครงการเนอวานา ไอคอน          

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,933.5        76% 1,044.3        77% 889.2               85%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 451.5            18% 304.1            23% 147.4               48%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 172.6            7% -                -         172.6               100%

รวมรายได้ 2,557.6 100% 1,348.4 100% 1,209.2 90%

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ (1,245.4) 49% (682.2) 51% 563.2 83%

ตน้ทุนการกอ่สรา้ง (354.1) 14% (253.9) 19% 100.2 39%

ตน้ทุนขายสนิคา้ (158.9) 6% -                -         158.9 100%

รวมตน้ทนุ (1,758.4) 69% (936.1) 69% 822.3 88%

ก าไรข ัน้ตน้ 799.2 31% 412.3 31% 386.9 94%

รายไดอ้ืน่ 50.4 2% 86.2 6% (35.8) -42%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (349.7) 14% (230.5) 17% 119.2 52%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (218.7) 9% (168.9) 13% 49.8 29%

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 281.2 11% 99.1 7% 182.1 184%

ตน้ทุนทางการเงนิ (17.1) 1% (36.9) 3% (19.8) 54%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 264.1 10% 62.2 5% 201.9 325%

ภาษีเงนิได ้ (50.3) 2% (16.9) 1% 33.4 -198%

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 213.8 8% 45.3 3% 168.5 372%

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 223.5 9% 46.0 3% 177.5 386%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (9.6) 0% (1.0) 0% (8.6) 860%

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.176 0.044 0.132 300%

25592560 เปลีย่นแปลง
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วงแหวน-พระราม 9 เป็นหลกั โดยโครงการเนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 ทีเ่ปิดตวัในช่วงปลายปี 2559 เป็นโครงการ
ทาวน์โฮมระดบัราคาเริม่ตน้ประมาณ 10 ลา้นบาท ท าเลใกลถ้นนพระราม 9 ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ี 

ธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง มรีายได้เติบโตขึน้ร้อยละ 48 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขายบา้นสัง่สรา้งในโครงการ
ของเนอวานา และการรบัสร้างบ้านนอกโครงการที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2560 บริษัทได้พฒันาและเปิดตัวบ้าน 2 ชัน้
รปูแบบใหม่ทีโ่ครงการเนอวานา พระราม 2 โดยมบีา้นตวัอย่าง 3 หลงั 3 ขนาด เป็นเครื่องมอืในการขายทัง้ในโครงการ 
และการสัง่สรา้งนอกโครงการ นบัเป็นเพยีงจุดเริม่ต้นของการเปิดตวัธุรกจิรบัสรา้งบา้นอย่างเตม็รูปแบบทีจ่ะเกิดขึน้อกี
ครัง้ในปี 2561 

รายไดจ้ากธุรกจิการจ าหน่ายสนิคา้ ประกอบดว้ยผลติภณัฑค์อนกรตีส าเรจ็รปูต่างๆ ไดแ้ก่ รัว้ส าเรจ็รปู เสา-คาน
โครงสร้างคอนกรตีส าเรจ็รูป และผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเินียม จ านวน 172.6 ล้านบาท ในขณะที่ตวัเลข
เปรยีบเทยีบเป็นตวัเลขจากงบการเงนิของเนอวานา ดเีวลลอปเมน้ทก์่อนการรวมกจิการเท่านัน้ จงึยงัไม่มรีายไดจ้าก
การขายสนิคา้เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบ 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 50.4 ลา้นบาท และ 86.2 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 2.0 และ รอ้ยละ 6.4 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามล าดบั โดยเป็นรายไดจ้ากค่าบรหิารงานขาย ดอกเบีย้รบั 
และรายไดจ้ากการปรบัเงนิประกนัผลงานผูร้บัเหมา 

ต้นทุนขาย 

ปี 2560 บรษิทัมตีน้ทุนขายรวม 1,758.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69 ของรายไดร้วม โดยแบ่งเป็น 
 ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์1,245.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 
 ตน้ทุนในการรบัจา้งก่อสรา้ง 354.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 78 ของรายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้ง  
 ตน้ทุนขายสนิคา้รวม 158.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 92 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้  

ตน้ทุนขายโดยรวมปรบัตวัสงูขึน้ในทศิทางเดยีวกบัรายไดร้วม โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการทีม่โีครงการเริม่โอน
กรรรมสทิธิ ์และรบัรูร้ายไดจ้าก 3 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการเนอวานา แอดเวริ์ค รามอนิทรา โครงการเนอวานา 
แอดเวริค์ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์และโครงการเนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 ส่งผลใหต้้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์
ปรบัตวัขึน้ ประกอบกบัภาวะการแขง่ขนั ราคาวสัดุก่อสรา้งและค่าจา้งแรงงานทีป่รบัขึน้ ส่งผลใหต้้นทุนรบัจ้างก่อสรา้ง
และผลติสนิคา้สงูขึน้ดว้ย แต่อย่างไรกต็าม ในกระบวนการควบคุมตน้ทุน บรษิทัฯ ไดม้กีารตรงึราคาวสัดุก่อสรา้งกบัซพั
พลายเออร ์และท าสญัญาจา้งเหมากบัผูร้บัเหมาหลกัไวก้่อนการด าเนินงาน พรอ้มกบัการปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งกบั
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ จงึท าใหอ้ตัราการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนต ่ากว่าอตัราการเตบิโตของรายไดร้วม 

ตารางเปรียบเทียบอตัราก าไรขัน้ต้นตามสายธรุกิจ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,933.5            100% 1,044.3       100%

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ (1,245.4) 64% (682.2) 65%

ก าไรข ัน้ตน้จากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 688.1 36% 362.1 35%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 451.5                100% 304.1           100%

ตน้ทุนการกอ่สรา้ง (354.1) 78% (253.9) 83%

ก าไรข ัน้ตน้จากธุรกจิรบัจา้งกอ่สรา้ง 97.4 22% 50.2 17%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 172.6                100% -               -          

ตน้ทุนขายสนิคา้ (158.9) 92% -               -          

ก าไรข ัน้ตน้จากธุรกจิจ าหนา่ยสนิคา้ 13.7 8% -               -          

ก าไรข ัน้ตน้ 799.2 31% 412.3 31%

2560 2559
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อตัราก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2560 ก าไรขัน้ตน้โดยรวมเพิม่ขึน้ 386.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 94 จากปีก่อน โดยหลกัเนื่องจาก 
บรษิทัมโีครงการใหมท่ีเ่ริม่โอนกรรมสทิธิ ์และรบัรูร้ายไดเ้พิม่อกีจ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเนอวานา แอดเวริค์ 
รามอนิทรา โครงการเนอวานา แอดเวริ์ค ลาดพร้าว-เกษตรนวมนิทร์ และโครงการเนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 ซึ่ง
เป็นโครงการรุ่นใหม่ราคาสงูกว่า 10 ลา้นบาทขึน้ไป จบักลุ่มลกูคา้ไฮเอนด ์ทีบ่รษิทัฯ สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้เป็นอย่างดมีาแล้วในอดตี ประกอบความสามารถในการรกัษาระดบัก าไรขัน้ต้นของโครงการเดมิที่อยู่ในท าเลที่มี
ศกัยภาพสงู เช่น โครงการ   เนอวานา บยีอนด ์เกษตรนวมนิทร์ และความสามารถในการบรหิารจดัการสนิทรพัยไ์ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จงึท าใหก้ าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้เกอืบ 2 เท่า  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) ส าหรบัปี 2560 จ านวน 568.4 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่ารอ้ยละ 
22 ของรายไดร้วม ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 42 โดยปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร อยู่ทีจ่ านวน 
399.4 ลา้นบาท ทัง้นี้ ในปี 2560 ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการขาย 349.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เท่ากบั 119.2 ลา้นบาท หรอื
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52 โดยหลักสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนส่วนของผู้ขาย ซึ่งสอดคล้องกบัยอดรบัรู้รายได้ที่
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และส่วนของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย ซึ่งสอดคล้องกบั
ยอดขายที่เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม บนัยนัทรี เรสซเิดนท์ รเิวอร์ไซด์ กรุงเทพ ที่มีการท าการ
โฆษณาประชาสมัพนัธท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการเตรยีมความพรอ้มในการเปิดตวัโครงการอย่างเป็นทางการ
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561  

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 218.7 ลา้นบาท ปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 49.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 29 จากปีก่อน เนื่องจาก บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการควบรวมกจิการกบั บรษิทั เนอวานา    ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เฉพาะปี 2560 (Non-recurring)  

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัทฯ ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 17.1 ลา้นบาท และ 36.9 ลา้นบาท ตามล าดบั
โดยในปี 2560 ต้นทุนทางการเงนิของบริษัทลดลง 19.7 ล้านบาท เนื่องจาก ความสามารถในการจดัหาเงนิทุนที่มี
ต้นทุนทางการเงนิที่ต ่าลง และต้นทุนทางการเงนิส าหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัย์ที่ยงัไม่แล้วเสรจ็พร้อมโอนจะถูก
บนัทกึเป็นตน้ทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย  ์

ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงนิไดใ้นปี 2560 เท่ากบั 50.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 33.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 197 ซึง่
ผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีม่รีายไดแ้ละก าไรทีส่งูขึน้ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธ ิ213.8 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 168.5 ลา้นบาท หรอืมากกว่า 
4 เท่าของก าไรสทุธใินปี 2559 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 (ก่อนเขา้ซือ้หุน้กลุ่มเนอวานา) บรษิทัฯ มผีลขาดสุทธ ิ15.59 ลา้น
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บาท โดยมีปัจจยัหลกัในองค์รวม เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัย์ และ
ความสามารถในการท าก าไรทีด่ขี ึน้ของธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง 

ง) การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

ภาพรวมของสินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 สนิทรพัย์รวมของบริษัทฯ มีจ านวน 9,749.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จาก
จ านวน 5,419.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เนื่องมาจากการควบรวมกิจการเมื่อต้นปี 2560 ต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย ทีด่นิรอการพฒันา เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม 
 

ตารางสรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ2559 

 

ค าอธิบายรายการสินทรพัยห์ลกัของบริษทั 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ในปี 2560 จ านวน 991.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 899.3 ลา้นบาทจากปี
ก่อน สบืเนื่องมาจากเงินสดรบัจากการเพิ่มทุนในไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2560 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อใช้ในการ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ  

  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 991.7 10% 92.4 2% 899.3               973%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่-สทุธิ 483.1 5% 536.4 10% (53.3) -10%

สนิคา้คงเหลอืและตน้ทุนพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ 4,662.0 48% 3,859.1 71% 802.9 21%

มลูคา่งานเสร็จรอเรยีกเก็บ 33.6 0% 68.3 1% (34.7) -51%

เงนิมัดจ าคา่ทีด่นิ 200.3 2% -                     -          200.3 100%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 22.5 0% 17.5 0% 5.0 29%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,393.2 66% 4,573.7 84% 1,819.5 40%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพัน 382.6 4% 2.5 0% 380.1 15204%

ทีด่นิรอการพัฒนา 2,106.8 22% 413.3 8% 1,693.5 410%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 356.4 4% 28.2 1% 328.2 1164%

คา่ความนยิม 331.5 3% -                     -          331.5 100%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 178.7 2% 401.4 7% (222.7) -55%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,356.0 34% 845.4 16% 2,510.6 297%

รวมสนิทรพัย์ 9,749.2 100% 5,419.1 100% 4,330.1 80%

เจา้หนีค้า่ทีด่นิ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 1,674.0 17% 244.6 5% 1,429.4 584%

หนีส้นิระยะสัน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 1,360.4 14% 1,130.3 21% 230.1 20%

เจา้หนีเ้งนิประกันผลงาน 104.6 1% 62.2 1% 42.4 68%

เงนิมัดจ าและเงนิรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 263.0 3% 28.7 1% 234.3 816%

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สรา้งจากลกูคา้ 101.9 1% 56.5 1% 45.4 80%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 45.5 0% 30.4 1% 15.1 50%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 3,549.4 36% 1,552.7 29% 1,996.7 129%

หนีส้นิระยะยาวทีม่ภีาระดอกเบีย้ 1,464.0 15% 1,745.3 32% (281.3) -16%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 31.7 0% 511.4 9% (479.7) -94%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,495.7 15% 2,256.7 42% (761.0) -34%

รวมหนีส้นิ 5,045.1 52% 3,809.4 70% 1,235.7 32%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,704.1 48% 1,609.7 30% 3,094.4 192%

25592560 เปลีย่นแปลง
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิประกอบดว้ยลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้อื่น เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและสนิค้า 
และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า ในปี 2560 จ านวน 483.1 ลา้นบาท ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากปี 2559 ทีจ่ านวน 536.4 ลา้นบาท 
สบืเนื่องจากประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเกบ็ลกูหนี้ทีด่ขี ึน้ โดยระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 60-90 วนั 
 
สินค้าคงเหลือและต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย 

สนิคา้คงเหลอื ไดแ้ก่ มูลค่าบา้นสรา้งเสรจ็พรอ้มขายและมูลค่าทีด่นิจดัสรรทีไ่ดร้ับการพฒันาแลว้พรอ้มขายใน

โครงการของบรษิทัฯ ส่วนต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายประกอบดว้ยมูลค่าต้นทุนของโครงการทีอ่ยู่

ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างบ้าน ต้นทุนกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์และอื่นๆ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือและต้นทุน

โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย จ านวนทัง้สิน้ 4,662.0 ล้านบาท และ 3,859.1 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น

รอ้ยละ 48 และรอ้ยละ 71 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั  

ทัง้นี้ สนิคา้คงเหลอืและตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย มมีูลค่าเพิม่ขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 802.9 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 โดยหลกัเนื่องจาก บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้จากจ านวน 14 

โครงการ ในปี 2559 เป็นจ านวน 16 โครงการในปี 2560 และการซือ้ทีด่นิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีาเพื่อการเตรยีมการ

พฒันาโครงการในอนาคต 

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิส าหรบัทีด่นิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีา ซึง่จะครบก าหนดช าระตามสญัญาจะซือ้จะขายภายใน 
1 ปี จงึจดัประเภทใหม่เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน โดยในปี 2559 จะรวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 
 
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมดัจ าต่างๆ เช่น เงินมดัจ าการซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง
ส าหรบัโครงการ ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น เป็นหลกั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 22.5 ลา้นบาท และ 17.5 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 
0.3 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั ส าหรบัปี 2560 มมีูลค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้เนื่องจากมกีารจ่ายเงนิมดัจ าค่า
เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ตดิตัง้ภายในโครงการใหม่ๆ เพิม่ขึน้ 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มเีงนิฝากทีม่ภีาระผกูพนัเพิม่ขึน้ 380.1 ลา้นบาท โดยเป็นหลกัประกนัของวงเงนิส าหรบั
การรบัโอนทีด่นิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่เพื่อเตรยีมส าหรบัการพฒันาโครงการซึง่จะครบก าหนดช าระค่าที่ดนิ
ในปี 2561  
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ท่ีดินรอการพฒันา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มทีีด่นิรอการพฒันา จ านวน 2,106.8 ลา้นบาท และ 413.3 ลา้น
บาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 22 และรอ้ยละ 8 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดสรุป ณ 31 ธนัวาคม 
2560 ดงันี้ 
 

รายการ พืน้ท่ี 
(ไร่) 

มลูค่าสทุธิตาม
บญัชี 

 (ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ทีด่นิเปล่า ถนนรตันาธเิบศน์ 7-3-50.3  854.5 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงนิกบัธนาคารพาณชิย์ 
ทีด่นิเปล่า บางรกัใหญ่ 4-1-98.2 415.8 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงนิกบัธนาคารพาณชิย์ 
ทีด่นิเปล่า ถนนกรุงเทพกรฑีา  64-0-17.2 803.5 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงนิกบัธนาคารพาณชิย์ 
อื่นๆ  33.0   
ท่ีดินรอการพฒันา  2,106.8   

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากบั 356.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
สนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 328.2 ลา้นบาท จากปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัจากการควบรวมกจิการ การยา้ยส านักงานมายงั
อาคารซนัทาวเวอรส์ และการซือ้เครื่องจกัรใหม่เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 

 
ค่าความนิยม 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าความนิยมเท่ากบั 331.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยร์วม โดยค่าความ
นิยมเกดิจากสว่นต่างทีม่ากกว่าของมลูค่าสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีใ่ชใ้นการซือ้ธุรกจิกบัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่
ไดร้บั 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สบืเนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนกบัพนัธมติรในสดัส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 69.99 ในการจดัตัง้ บรษิัท เนอวานา รเิวอร์ จ ากดั เพื่อพฒันาโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท์ รเิวอร์ไซต ์
กรุงเทพ คดิเป็นเงนิกูย้มืจ านวน 91.5 ลา้นบาท และคดิเป็นรอ้ยละ 0.9 ของสนิทรพัยร์วม 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สทุธ ิเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 8.3 ลา้นบาท เป็นจ านวน 25 ลา้นบาท จากการลงทุนใน
ระบบบญัชแีละการเงนิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเกดิขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีทีย่งั
ไม่ไดใ้ช ้ซึง่บรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี
จ านวน 11.7 ลา้นบาท และ 10.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 0.2 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 สาเหตุหลกัมาจากเงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 
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ซึง่เป็นผลมาจากการเปิดจองโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่ถอืเป็นรายไดท้างภาษีและบรษิทัฯ ไดช้ าระภาษีไป
แลว้ อย่างไรกต็าม ในทางบญัชบีรษิทัฯ ยงัไม่ไดบ้นัทกึรายการดงักล่าวเป็นรายได ้โดยจะบนัทกึเป็นรายไดข้ายเมื่อมี
การโอนกรรมสทิธิ ์ภายหลงัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ดงันัน้ จงึถอืเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช  ี

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยสว่นของเจา้ของ รอ้ยละ 48 และหนี้สนิ รอ้ยละ 52 โดยส่วนของ
หนี้สนิประมาณรอ้ยละ 55 มาจากหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและหุน้กูแ้บบไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนั และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ 2,824.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี้สนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ระยะสัน้ จ านวน 1,360.4 ลา้นบาท และระยะยาว จ านวน 1,464.0 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจากสิน้ปี 2559 ซึง่

มหีนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยทัง้หมด 2,875.6 ล้านบาท ประกอบดว้ยหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยระยะสัน้ จ านวน 1,130.3 

ลา้นบาท และระยะยาว จ านวน 1,745.3 ลา้นบาท โดยคดิเป็นจ านวนทีล่ดลงทัง้สิน้ 51.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3 จากปี

ก่อน สบืเนื่องจากบรษิทัฯ มกีารออกหุน้กูร้ะยะยาว ตัว๋แลกเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อ

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและลงทุนพฒันาในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ในระหว่างปีบรษิทัฯ ทยอยจ่ายช าระคนืเงนิ

ตน้ตามการปลอดจ านองเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลูกคา้ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืเพื่อพฒันา

โครงการฯ โดยเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืจากวงเงินส าหรบัพฒันาโครงการบนัยนัทร ีเรสซิ

เดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ และโครงการเนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ มหีนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อซึ่งเป็นรายการสญัญาเช่าการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเช่า

ยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 4-5 ปี โดย ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มหีนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้รวมจ านวน 1.1 ลา้นบาท และ 2.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

โดยลดลงรอ้ยละ 50 จากสิน้ปี 2559 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารทยอยช าระเงนิคนืตามสญัญาสญัญาเช่าซือ้ 

เจ้าหน้ีค่าท่ีดิน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหนี้ค่าที่ดนิ เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าที่ดนิ ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 

1,197.3 ล้านบาท  โดย ณ สิ้นปี 2559 มีจ านวน 507.3 ล้านบาท แต่จัดประเภทอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนตาม

ระยะเวลาทีจ่ะถงึก าหนดช าระเงนิ ทัง้นี้ ส่วนทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 690 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของปีก่อน สบืเนื่องจาก

การรบัโอนทีด่นิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่เพื่อเตรยีมการพฒันาโครงการในอนาคตตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และงานด้านการตลาด โฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ซึง่มเีจา้หนี้ค่างานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัรบัเหมาก่อสร้างเพื่อพฒันาโครงการคอนโดมเินียมเป็น

รายการหลกั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นจ านวน 476.7 ลา้นบาท 
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และ 244.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ อตัราการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น คดิเป็นร้อยละ 95 จากสิน้ปี 

2559 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของงานก่อสรา้งจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

เงินมดัจ าและเงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้าและเงินรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลูกค้า 

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ คอื เงนิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากผูซ้ือ้ก่อนถงึวนัโอนกรรมสทิธิ ์เช่น เงนิจอง 
เงนิท าสญัญา และเงนิดาวน์ โดยจะโอนเป็นรายไดเ้มื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หผู้ซ้ือ้ ทัง้น้ี เงนิจอง เงนิท าสญัญา และเงนิ
ดาวน์ โดยเฉลีย่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 10-20  ของมูลค่าขาย โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มี
เงนิมดัจ ารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้จ านวน 263.0 ลา้นบาท และ 101.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเงนิมดัจ ารบัและ
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ ณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 816 เนื่องจากมกีารเปิดจองโครงการใหม่เพิม่อกี 2 โครงการ 
คอื โครงการเนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 และโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพ 

เงินรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้างจากลูกค้า คือ เงินท าสญัญาค่าก่อสร้าง และเงินมดัจ าตามสญัญาว่าจ้าง
ก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 -30 ของมูลค่าสญัญาก่อสร้างทัง้หมด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มเีงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้างจากลูกคา้จ านวน 101.9 ลา้นบาท และ 56.5 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นเพิม่ขึน้จ านวน 45.4 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 80 จากปีก่อน จากการมยีอดขายทีร่อรบัรู้
รายได ้(Backlog) ของบา้นแบบสัง่สรา้งทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการเนอวานา บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์และโครงการเนอวา
นา บยีอนด ์สวนหลวง 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นหลกัๆ ประกอบดว้ยภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ มี

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจ านวน 18.2 ลา้นบาท และ 6.7 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 171 จากสิน้ปี 2559 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถอืหุน้รวม 4 ,704.1 ลา้นบาท และ 1,609.7 ลา้น
บาท ตามล าดบั ทัง้นี้ สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองมาจากสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัและสว่นเกนิทุนจากการซือ้ธุรกจิที่
เกดิจากการควบรวมกจิการกบับรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และมกีารเพิม่ทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัตามที่
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ นอกจากนี้ ส่วนของก าไรสะสม ยงัเพิม่ขึน้จากการเตบิโตของก าไรสุทธแิละผลประกอบการทีด่ี
ขึน้อกีดว้ย 
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ง) การวิเคราะหส์ภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ 

  งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

  ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 332.7 128.3 

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 31.9 (750.7) 

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (74.1) (17.0) 

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 905.9 724.1 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 863.7 (43.5) 

เงนิสดเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 35.6 - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 92.3 135.8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 991.6 92.3 

 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรับปี 2560  บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 31.9 ล้ำนบำท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นไปเพื่อ
กำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำยรวมทัง้กำรจ่ำยเงินมดัจ ำคำ่ที่ดินส ำหรับพฒันำในอนำคต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 74.1 ล้านบาท ส าหรับการลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวรเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิ และการลงทุนในระบบบรหิารจดัการทางบญัชแีละการเงนิ  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 905.9 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรบัจาก

เงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการจ านวน 2,417.1 ลา้นบาท เงนิสดจ่ายสทุธสิบืเนื่องจากการคนืหุน้กูท้ีค่รบ

ก าหนดช าระจ านวน 104 ลา้นบาท ทัง้นี้ในระหว่างปี 2560 บรษิทัฯ มกีารช าระคนืหนี้สนิจากสถาบนัการเงนิและกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทัง้สิน้ประมาณ 2,376.2 ลา้นบาท และเงนิรบัจากการเพิม่ทุนจ านวน 1,000 ลา้น

บาท 
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จ) การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
  

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.80 เท่า 2.95 เท่า 
อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 0.4 เท่า 0.3 เท่า 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 873 วนั 1,391 วนั 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขัน้ตน้ 31.3 % 30.6 % 
อตัราก าไรขัน้ตน้-รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 35.6 % 34.7 % 
อตัราก าไรขัน้ตน้-รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 21.6 % 16.5 % 
อตัราก าไรขัน้ตน้-รายไดจ้ากการขาย 8.0 % - % 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 8.4 % (1.8) % 
อตัราก าไรสุทธ ิ 8.2 % 3.2 % 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 7.0 % 3.0 % 
ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน  0.18 บาท/หุน้ 0.04 บาท/หุน้ 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 2.8 % 1.0 % 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 130.3 % 207.6 % 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ 0.4 เท่า 0.3 เท่า 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.1 เท่า 2.4 เท่า 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้* 0.4 เท่า 1.7 เท่า 

*หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย รวมถงึ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ สุทธิ, ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี , หนี้สนิตาม
สญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระในหนึ่งปี สุทธิ, หุ้นกู้ที่มกี าหนดช าระในหนึ่งปี สุทธิ, เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ, หุ้นกู้ สุทธ,ิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า
การเงนิ สุทธ ิ

 

ส าหรบัอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั ในปี 2560 อตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.80 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่
ประมาณ 2.95 เท่า สาเหตุเน่ืองมาจากเจา้หนี้ค่าทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้ จากการรบัโอนทีด่นิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่ 
เพื่อเตรยีมส าหรบัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย เมื่อเริม่พฒันาโครงการจะสามารถเบกิใชว้งเงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิเพื่อพฒันาโครงการได้ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 70  ทัง้นี้ โครงการน าร่อง เนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร์ -
พระราม 9 ก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันา โดยบริษัทวางแผนเปิดโครงการภายในครึ่งแรกของปี 2561 และยงัมอีีก 2 
โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการวางแผนพฒันา น่าจะเปิดโครงการไดใ้นปี 2561 เช่นกนั ส าหรบัอตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื
และระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่มกีารปรบัตวัดขีึน้ สบืเนื่องจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการ
ต่างๆ มจี านวนมากขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

ส าหรบัความสามารถในการท าก าไร อตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ในปี 2560 อยู่ทีร่อ้ยละ 31.3 เพิม่ขึน้ในอตัราทีไ่ม่สงู
นักเมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 30.6 ในปี 2559 แต่ในเชงิปรมิาณ เพิม่ขึน้สงูมากพอทีจ่ะท าใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงาน
พลกิกลบัเป็นบวกทีร่อ้ยละ 8.4 ไดจ้ากเดมิทีต่ดิลบรอ้ยละ 1.8  ทัง้ทีบ่รษิทัมคี่าใชจ้่ายเฉพาะกจิ อนัสบืเนื่องมาจากการ
ควบรวมกจิการกบับรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั อยู่ในปี 2560 ดว้ย สว่นอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เตบิโตขึน้
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กว่าสองเท่าจากรอ้ยละ 3.0 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 7.0 ในปี 2560 อนัเนื่องมาจากการเตบิโตอย่างกา้วกระโดดของก าไร
สทุธ ิ

ส าหรบัอตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราการหมุน

ของสนิทรพัย ์ณ สิน้ปี 2560 ปรบัตวัดขีึน้ อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัยอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 2.8 เพิม่ขึน้เกอืบสามเท่าตวั

จากปี 2559 ทีร่อ้ยละ 1.0 เช่นเดยีวกนักบัอตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ณ สิน้ปี 2560 ซึง่อยู่ที ่0.4 เท่า เพิม่ขึน้จาก 0.3 

เท่า ณ สิน้ปี 2559 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 207.6 เป็นรอยละ 130.3 ทัง้นี้ 

สบืเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยถ์าวร ไดแ้ก่ โรงงานและเครื่องจกัรเดมิของไดอจิากการควบรวมกจิการ  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิประกอบดว้ย อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ปรบัตวัลดลงจาก 

2.4 เท่า ณ สิน้ปี 2559 เป็น 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2560 และอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ อยู่

ที ่0.4 เท่า ลดลงจากปีก่อนที ่1.7 เท่า อนัเป็นผลจากการมฐีานทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้จากการควบรวมกจิการและเพิม่ทุนใน

ปี 2560 

จ) ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต 

1)  นโยบายของภาครฐั  

จากนโยบายของภาครฐัที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางราง และการตดัถนนเพิม่ เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บรษิัทฯ คาดว่าจะ

ไดร้บัประโยชน์จากการขยายการลงทุนดงักล่าว เนื่องจาก โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละทีด่นิรอการพฒันาของบรษิทัฯ 

สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในท าเลใกลแ้หล่งชุมชน สามารถเดนิทางเขา้ออกได้อย่างสะดวกรวดเรว็โดยใชถ้นนสายหลกั ทางด่วน 

และใกลร้ะบบขนสง่มวลชน ซึง่เป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคมกัใชต้ดัสนิใจเลอืกทีอ่ยู่อาศยั 

2)  สถานการณ์ทางการเมืองท่ียงัไมช่ดัเจน  

ความไม่มัน่ใจในสถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัไม่ชดัเจนและมคีวามยดืเยื้อ อาจส่งผลให้กจิกรรมการซื้อขาย

อสงัหารมิทรพัยช์ะลอตวัลง เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่คีวามไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง อาจชะลอการตดัสนิใจ

ซือ้อสงัหารมิทรพัย์ได้ อย่างไรกด็ ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิัทเป็นตลาดระดบักลาง -ระดบับน ซึง่ไดร้บัผลกระทบ

จากประเดน็น้ีไม่มากนกัเมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่น 

3)  แนวโน้มการปรบัตวัสูงขึน้ของต้นทุนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

ตน้ทุนหลกัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ต้นทุนค่าทีด่นิ และค่าวสัดุก่อสรา้ง มแีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ สบืเนื่องจากทีด่นิในท าเลทีน่่าสนใจ ใกลศู้นยก์ลางทางธุรกจิ หรอืเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกและระบบขนส่ง
มวลชนได้ง่าย มีอุปทานลดลง ส่วนวสัดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ปูนซเีมนต์ ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัของธุรกิจรบัจ้าง
ก่อสร้าง และธุรกจิผลติสนิค้าเพื่อขาย ซึ่งมแีนวโน้มที่ความต้องการใช้จะเพิม่สูงขึน้จากทัง้ภาครฐัและเอกชนในการ
ลงทุนระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานโครงการต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้  
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ดว้ยเหตุนี้ ทางบรษิทัฯ จงึคาดว่าจะมคีวามทา้ทายมากขึน้ในการบรหิารจดัการต้นทุน รวมทัง้กลยุทธก์ารตลาด
ทีจ่ะช่วยให้สามารถคงระดบัราคาขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืคงระดบัความสามารถในการท าก าไรใหม้ปีระสิทธภิาพได ้
โดยแผนธุรกจิทีว่างไวเ้พื่อรองรบัผลกระทบจากประเดน็ดงักล่าว ไดแ้ก่  

 การมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นระดบักลาง-บน ซึง่มกัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและความโดดเด่น
ของโครงการมากกว่าระดบัราคา  

 การร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายกับเจ้าของที่ดินในท าเลที่น่าสนใจ โดยบริษัทฯ ไม่
จ าเป็นตอ้งลงทุนค่าทีด่นิซึง่ต้องใชเ้งนิลงทุนจ านวนมาก และสามารถประหยดัต้นทุนทางการเงนิทีจ่ะเกดิขึน้
จากการตอ้งลงทุนในทีด่นิไวใ้นระยะเวลานาน ซึง่จะช่วยควบคุมก าไรขัน้ตน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีค่าดหวงัไวไ้ดด้ขี ึ้น 

 การรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถวางแผนการจดัหาวตัถุดบิ 
ทัง้ในดา้นราคาและปรมิาณไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมกีารท าสญัญาระยะยาวกบัผูข้าย นอกจากนี้ในส่วนของธุรกจิ
รบัจา้งก่อสร้าง บรษิทัฯ มนีโยบายการท าราคาต้นทุนแบบปัจจุบนัท าให้สามารถก าหนดราคาขายทีไ่ดอ้ตัรา
ก าไรตามทีว่างไว ้โดยสว่นใหญ่เป็นการผลติชิน้สว่นโครงสรา้งส าเรจ็รปูจากโรงงาน และน าไปตดิตัง้ทีห่น้างาน
จรงิ ใหใ้ชร้ะยะเวลาไม่นาน สามารถสง่มอบบา้นใหก้บัลกูคา้ไดท้นัตามก าหนดการ 

4)  การจดัหาเงินทุนจากสถาบนัการเงิน 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนในการจดัหาทีด่นิ การลงทุนพฒันาสาธารณูปโภค

และงานก่อสรา้งบา้นลูกคา้ในช่วงเริม่ต้นโครงการค่อนขา้งสงู บรษิทัฯ จงึจ าเป็นต้องมกีารใชว้งเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิเพื่อบรหิารจดัการโครงสร้างเงนิทุนและบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิที่เหมาะสม อย่างไรกด็ ี

ท่ามกลางปัจจยัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ การเมอืง ทัง้ในและต่างประเทศ อาจสง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิต่างๆ เริม่มี

ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อมากขึน้  
 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารวางกลยุทธเ์พื่อบรหิารจดัการความเสีย่งในประเดน็นี้โดย 1) การจดัหาทีด่นิซึง่มุ่งเน้นการ

เลอืกสะสมที่ดนิเฉพาะในท าเลที่มีศกัยภาพมากกว่าปรมิาณ และ 2) การมสีดัส่วนบ้านแบบสัง่สร้างซึ่งมี 2 สญัญา 

ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายทีด่นิ และสญัญาว่าจา้งสรา้งบา้น ในแต่ละโครงการฯ โดยลกูคา้ทีเ่ลอืกบา้นแบบสัง่สรา้งจะสามารถ

ปรบัเปลีย่นรายละเอยีดบางจุดตามต้องการได้ บรษิัทฯ จะไดร้บัช าระเงนิและรบัรูร้ายไดค้่าทีด่นิก่อนในวนัทีลู่กคา้รบั

โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ จากนัน้สว่นของค่าก่อสรา้งบา้นจะทยอยรบัช าระเป็นงวดตามสญัญาว่าจา้งสรา้งบา้น ท าใหบ้รษิทัฯ 

สามารถควบคุมการใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากในช่วงเริม่ตน้พฒันาโครงการได ้

  



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

หน้า 136 
 

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยส าหรบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นธุรกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
 

(1) รายละเอยีดของการช าระเงนิของโครงการทีด่ าเนินอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

 
 

มูลค่าที่ขายแล้ว

ช่ือโครงการ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละของ

มูลค่าที่ขายแล้ว

ล้านบาท ร้อยละของเงนิ

ที่ถงึก าหนด

ช าระสะสม

ล้านบาท ร้อยละของเงนิ

ที่ถงึก าหนด

ช าระสะสม

ล้านบาท ร้อยละของ

มูลค่าที่ขายแล้ว

เนอวานา บยีอนด์ ไลท์ พระราม 9 504.4                    504.4                    100.0                    504.4                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา ไอคอน พระราม 9 712.3                    712.3                    100.0                    712.3                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา บยีอนด์ พระราม 9 985.6                    985.6                    100.0                    984.4                    99.9                       1.2                         0.1                         -                         -                         

เนอวานา บยีอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 1 1,072.0                 1,072.0                 100.0                    1,071.0                 99.9                       1.0                         0.1                         -                         -                         

เนอวานา บยีอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 2 547.8                    547.8                    100.0                    526.9                    96.2                       20.8                       3.8                         -                         -                         

เนอวานา บยีอนด์ แอท บชี พทัยา 16.9                       16.9                       100.0                    16.9                       100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา บยีอนด์ สวนหลวง 603.9                    603.9                    100.0                    570.3                    94.4                       33.7                       5.6                         -                         -                         

เนอวานา ไอคอน วงแหวน พระราม 9 488.6                    488.6                    100.0                    488.6                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา อินโทร วงแหวน เกษตร-นวมินทร์ 302.3                    302.3                    100.0                    302.3                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เดอะ ทารา รามอินทรา 165.4                    165.4                    100.0                    165.4                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา คฟัเวอร์ ออ่นนชุ 544.1                    544.1                    100.0                    544.1                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา คลสัเตอร์ ราษฎร์พฒันา 43.7                       43.7                       100.0                    43.7                       100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา แอทเวิร์ค เกษตรนวมินทร์ 697.3                    697.3                    100.0                    695.6                    99.8                       1.7                         0.2                         -                         -                         

เนอวานา บยีอนด์ พระราม 2 239.5                    239.5                    100.0                    238.4                    99.5                       1.1                         0.5                         -                         -                         

เนอวานา ดีฟายน์ พระราม 9 425.5                    425.5                    100.0                    425.2                    99.9                       0.3                         0.1                         -                         -                         

เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา 350.3                    350.3                    100.0                    350.3                    100.0                    -                         -                         -                         -                         

เนอวานา แอทเวิร์ค ลาดพร้าว เกษตรนวมินทร์ 158.2                    158.2                    100.0                    132.8                    83.9                       25.4                       16.1                       -                         -                         

เนอวานา ไอคอน ป่ินเกล้า 4.6                         4.6                         100.0                    4.3                         93.4                       0.3                         6.6                         -                         -                         

บนัยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ -                         -                         - -                         -                         -                         -                         -                         -                         

รวม 7,862.5            7,862.5            100.0               7,777.0            98.9                 85.4                 1.1                   -                   -                   

เงนิที่ถงึก าหนดช าระสะสม เงนิที่ช าระแล้วสะสม เงนิที่ค้างช าระสะสม คงเหลือจ านวนที่ยังไม่ถงึก าหนด
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(2) รายละเอยีดคา้งช าระสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

 
 

จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท

เนอวานา บยีอนด์ ไลท์ พระราม 9 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เนอวานา ไอคอน พระราม 9 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เนอวานา บยีอนด์ พระราม 9 2                            1,171,904            -                        -                        -                        -                        2                            1,171,904            

เนอวานา บยีอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 1 11                          999,431               8                            455,392               -                        3                            544,039               

เนอวานา บยีอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 2 13                          20,833,036          8                            19,276,565          4                            1,556,431            1                            40                          

เนอวานา บยีอนด์ แอท บชี พทัยา -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เนอวานา บยีอนด์ สวนหลวง 15                          33,657,507          11                          24,775,670          1                            5,450,000            3                            3,431,837            

เนอวานา ไอคอน วงแหวน พระราม 9 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เนอวานา อินโทร วงแหวน เกษตร-นวมินทร์ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เดอะ ทารา รามอินทรา 1                            15,000                  -                        1                            15,000                  -                        

เนอวานา คฟัเวอร์ ออ่นนชุ 2                            34,000                  1                            18,000                  -                        -                        1                            16,000                  

เนอวานา คลสัเตอร์ ราษฎร์พฒันา -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เนอวานา แอทเวิร์ค เกษตรนวมินทร์ 1                            1,682,920            -                        -                        -                        -                        1                            1,682,920            

เนอวานา บยีอนด์ พระราม 2 3                            1,078,124            2                            152,224               -                        -                        1                            925,900               

เนอวานา ดีฟายน์ พระราม 9 6                            262,435               3                            237,582               3                            24,853                  -                        -                        

เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เนอวานา แอทเวิร์ค ลาดพร้าว เกษตรนวมินทร์ 2                            25,407,680          -                        -                        1                            (12,320) 1                            25,420,000          

เนอวานา ไอคอน ป่ินเกล้า 2                            300,150               1                            829,150               -                        -                        1                            (529,000)

บนัยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 3                            22,747                  3                            22,747                  -                        -                        -                        -                        

รวม 61                   85,464,934       37                   45,767,330       10                   7,033,964         14                   32,663,640       

ช่ือโครงการ
เงนิค้างช าระสะสม ค้างช าระ 1-3 เดือน ค้างช าระ 3-6 เดือน ค้างช าระ เกิน 6 เดือน
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บรษิัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอ
รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนี้บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ 

(2)   บรษิัทฯ ได้จดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บรษิทัฯ ได้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และ
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2561 ต่อผูส้อบบญัช ีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มลีายมอืชื่อของ นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร -นายนรศิ เชยกลิน่- 

2. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร -นายศรศกัดิ ์สมวฒันา- 

 
ผูร้บัมอบอ านาจ 

นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล   เลขานุการบรษิทั -นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล- 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

1 นายสุทธชิยั สงัขมณ ี
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  

61 -   ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติยกติตมิศกัดิ ์
  สาขาวชิาการจดัการเพือ่การพฒันา  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

-    ปรญิญาตร ีทางการเงนิ การบรหิารการเงนิ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บธ.ม.) 

-    หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่209/2558  

-    หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่118/2558 

-    หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
เอกชนและการเมอืง รุ่นที ่6 (ปรญิญาบตัร 
วปม.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรนกับรหิารยตุธิรรมทางการปกครอง
ระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่5  
ส านกังานศาลปกครอง 

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ที ่67 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน      

-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาลยั 
    การตลาดทุน รุ่นที ่22 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั 
 
2553  – ปัจจุบนั 
 
2557 – ก.ค. 2560 
 
2557 – 2559 
 
2557 – 2559 
2556 – 2558 
 
2555  – 2557 
 
2556  – 2557 
2556  – 2556 
2555  – 2556 

- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 
  การคลงัในคณะกรรมการ 
- กรรมการประจ าวทิยาลยั   
  พาณชิยศาสตร ์
- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 
  การคลงัในคณะกรรมการ 
- กรรมการ 
 
- ผูต้รวจราชการ 
- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 
  การคลงัในคณะกรรมการ 
- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 
  การคลงัในคณะกรรมการ 
- อธบิดกีรมสรรพากร 
- ผูต้รวจราชการ 
- รองอธบิดกีรมสรรพากร 

- ธนาคารออมสนิ  
 
- มหาวทิยาลยับรูพา 
 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย                                

- บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)  
  จ ากดั  (มหาชน) 
- กระทรวงการคลงั 
- บรษิทั ขนส่ง จ ากดั 
 
- บรษิทั ทุ่งคาฮาเบอร ์จ ากดั  
  (มหาชน) 
- กระทรวงการคลงั 
- กระทรวงการคลงั 
- กระทรวงการคลงั 
 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุบริษทัและเลขานุการบริษทั 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

2 นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - ปรญิญาโทเคหพฒันศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารสงูสุด (หลกัสตูร วตท. 
รุ่นที ่17) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันา
ธุรกจิอุตสาหกรรมและบรกิาร (วธอ.) 
รุ่นที ่3/2559 
สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 

- Directors Certification Program (DCP)       
รุ่นที ่35/2546 

- Finance for Non-Finance Director (FND) 
รุ่นที ่25/2549  

- Role of the Compensation Committee 
(RCC) รุ่นที ่14/2555 

- How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) รุ่นที ่2/2555 

- Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE) รุ่นที ่21/2557 

- Role of the Chairman Program (RCP)         
รุ่นที ่36/2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 –ปัจจุบนั 
 
2553 –ปัจจุบนั 
 
2557– 2559 

- กรรมการผูจ้ดัการ  
 
- กรรมการและกรรมการ          
  ผูจ้ดัการ  
- ประธานกรรมการ 
  บรหิารความเสีย่ง 

-  บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

-  บรษิทั บางกอก เทอรม์นิอล 
จ ากดั 

-  บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

2 นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 
(ต่อ) 
 
 
 
 

 - Boards that Make a Difference (BMD)       
รุ่นที ่1/2559 

- Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) รุ่นที ่1/2560   

- Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่นที ่25/2560   
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

3 ดร. ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  

   57 -   ปรญิญาเอก Ph.D. Management 
Science  

    Lancaster  University UK 
-   ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  
    บญัชบีณัฑติ   
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      
-   ประกาศนียบตัรชัน้สงูสอบบญัช ี     
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 
 
2555 - 2558 
2552 - 2555 

- รองอธกิารบดอีาวุโส 
  สายงานการเงนิและบรหิาร 
- ทีป่รกึษาอธกิารบด ี
- รองอธกิารบดสีายงาน  
  แผนงานและพฒันาองคก์ร 

  
 

- มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
- มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
- มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

4 นายนรศิ เชยกลิน่ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการบรหิาร   
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ    
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ    
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director  
    Certification Program (DCP) รุ่นที ่ 
    9/2545  
-   หลกัสตูร Organizational Risk   
     Management Program สถาบนัศศนิทร ์ 
     รุ่นที ่2/2547  
-   หลกัสตูร การบรหิารจดัการ 
    ดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่4/2556  
-   หลกัสตูร Corporate Financial  
    Strategies, Kellogg School of  
    Management  
    เมอืงชคิาโก ้สหรฐัอเมรกิา 
-   โครงการพฒันาผูบ้รหิารธุรกจิ    
    อสงัหารมิทรพัย ์  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2536  

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

- กรรมการ กรรมการบรหิาร        
  ความเสีย่ง กรรมการบรหิาร   
กรรมการการพัฒนาอย่ าง
ยัง่ยืน และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร  

- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
- บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จ ากดั 
- บรษิทั สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้  
   ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
- บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนด์ จ ากดั  
- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล   
   อนิเตอร ์จ ากดั  
- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล   
  จ ากดั  
- S Commercials (Singapore) Pte. Ltd. 
- FS JV Co Limited 
- FS Mezz Co Limited  
- FS Mid Co Limited   
- FS Senior Co Limited  
- บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์  
   อนิเตอร ์จ ากดั  

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 6 
 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

4 นายนรศิ เชยกลิน่ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   หลกัสตูรการสอบบญัช ีโดยคอมพวิเตอร ์
    อาเธอร ์แอนเดอรส์นั   
-   หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชทีัว่ไป    
    ส านกังานเอสจวี ีณ ถลาง กรุงเทพฯ และ  
    ส านกังานเอสจวี ีกรุงมะนิลา ฟิลปิปินส ์ 
-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู                                 
    สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร 
    วตท.) รุ่นที ่2 ปี 2549 
-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการ  
    บรหิารงานพฒันาเมอืง รุ่นที ่4 

  ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- S Hotels and Resorts (UK) Ltd. 
- S Hotels and Resorts (HK) Limited  
- บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั  
- S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. 
- Jupiter Hotels Holdings Limited  
- Jupiter Hotels Midco Limited 
- Jupiter Hotels Limited 
- Jupiter Hotels Wetherby Limited 
- Jupiter Hotels Management Limited 
- บรษิทั ศริธาร จ ากดั 
- บรษิทั อนิเตอรแ์อค็ซี ่จ ากดั 
- บรษิทั อนิทนนทค์ลบัรสีอรท์ จ ากดั 
- บรษิทั เอส เรสซเิดนเชยีล  
  ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- บรษิทั เอส 43 พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
- FS JV License Limited 
- FS Mid License Limited 
- The Hotelier Group Limited 
- Aston Hotels Limited 
- Aston Ventures Limited 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 7 
 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

4 นายนรศิ เชยกลิน่ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
2559 -2560 
2558 -2560 
 
2557-2560 
 
2555-2556 
2541-2556   

- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- นายกสมาคม 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- Aston Hotels (Sheffield) Limited 
- S Hotels and Resorts (SC)  

Company Limited 
- S Hotels and Resorts (Maldives) 

Private Limited 
- บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 
- สมาคมนกัศกึษาเก่าพาณชิยศาสตร ์
  และการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- บรษิทั เอส 36 พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

- บรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 
  จ ากดั (มหาชน) 
- สมาคมศนูยก์ารคา้ไทย 
- บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 

(มหาชน) 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครองลกัทรพัย ์
ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระ
แลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ  

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

5 นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

   43 - ปรญิญาโท Master of Science in Finance    
University of Colorado at Denver   
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบรหิาร  
- การเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director  

Certification Program (DCP) รุ่นที ่154/2554  
- Harvard Business School  
หลกัสตูร Designing and Executing Strategy  
CHINA (2012)  

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู                       
 “ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม” (นมธ.) รุ่นที ่8 /2559 

71,718,214 หุน้ 
รอ้ยละ 5.19 
 

(คู่สมรส ถอืหุน้  
จ านวน 3,111,810 หุน้   
รอ้ยละ 0.23 
 

และนิตบิุคคลที ่
เกีย่วขอ้งถอืหุน้ 
จ านวน 536,205 หุน้      
รอ้ยละ 0.04) 
 

หลานชายของ 
นายอนุชาต ิ
องัสุเมธางกรู 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2548 - 2560    

- ประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บรษิทั ดจี ิโฮม เซน็เตอร ์จ ากดั 
- บรษิทั เอน็วดีจี ีจ ากดั 
- บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 
- บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั 
- บรษิทั เนอวานา ย ูจ ากดั  
- บรษิทั เนอวานา คอนสตรคัชัน่     
จ ากดั 

- บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 
- บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั 
- บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 
- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       
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 ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมดของ

บรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

 
   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

ชือ่บรษิทั  
องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

   6 นายฐติ ิทองเบญจมาศ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

45 - Executive Master of Business 

Administration, San Francisco State 

University (Concurrent) สหรฐัอเมรกิา 
- Bachelor of Arts, University of 

California, Berkeley สหรฐัอเมรกิา 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

- กรรมการบรหิารและ  
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
  สายงานโครงการครอสโรด้ส ์
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน)  

 
- บรษิทั สยาม รสีอรท์ จ ากดั  
- บรษิทั เอม็เอช แอนด ์อาร ์แมน 
  (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
- บรษิทั เอม็เอช แอนด ์อาร ์เอเชยี 
  (อารโ์อเอช) จ ากดั 
- S Hotels and Resorts (SC)  
  Company Limited 
- S Hotels and Resorts (Maldives)    
  Private Limited 
- บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จ ากดั 
- บรษิทั สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้                           
  ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล  
  อนิเตอร ์จ ากดั       
- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล 
จ ากดั 

- S Commercials (Singapore) Pte.   
  Ltd. 
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 ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมดของ

บรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

 
     ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

ชือ่บรษิทั  
องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

  6 นายฐติ ิทองเบญจมาศ 
(ต่อ) 

    ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
2552-2559 

- กรรมการ 
 

- กรรมการ 
- Vice President, Chief    
 Finance & Controlling    

  Officer 

- บรษิทั เอส เรสซเิดนเชยีล ดเีวลลอปเมน้ท ์  
  จ ากดั 
- บรษิทั เอส 43 พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     
- Asia Pacific & China Mövenpick 
  Hotels & Resorts 
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 ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

  7  
 
นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช    
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

58 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
(การบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ) 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) ปี 2548 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 
 
2557 – 2560 
 
2553 - 2557 
 

 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
  การตลาด 
- Freelance Business      
  Strategist 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน)  

- 
 
- บรษิทั ซทีเีอช จ ากดั (มหาชน) 

  8 นายอนุชาต ิองัสุเมธางกรู 
รองกรรมการผูอ้ านวยการ 

56 -  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  
 เอกการจดัการ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

-  ปรญิญาตร ีคณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

-  หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่154/2554 

รอ้ยละ 2.4946 
(34,439,847 หุน้) 

 

น้าชายของ 
นายศรศกัดิ ์ 
สมวฒันา 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
2548 - 2560 

 

- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บรษิทั เนอวานา ย ูจ ากดั  
- บรษิทั เนอวานา คอนสตรคัชัน่   
  จ ากดั 
- บรษิทั เนอวานา พระราม 9   
  จ ากดั 
- บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั 
- บรษิทั เนอวานา                           
  ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

  9 ร.ต. สุรพงษ์ เจยีมอ่อน 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ 
สายงานปฏบิตักิารธุรกจิ 

   58 - ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า  
โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2551 - 2559 
 

- ผูอ้ านวยการอาวุโส  
   โรงงานผลติแผน่คอนกรตี   
   ส าเรจ็รปู 

- บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

10 นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ 
สายงานออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ ์ 

   48 -  MBA University of Colorado at Denver, 
USA  

- หลกัสตูร Director Certification  Program 
(DCP) รุ่นที ่154/2554  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 - 2560     
 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการ สายงาน
พฒันาธุรกจิ 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

11 นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ 
สายงานพฒันาโครงการ 

   52 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 
   รามค าแหง 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2537 - 2559    
 

- ผูช้่วยประธานฝ่ายพฒันา 
   ธุรกจิ  

- บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค 
จ ากดั (มหาชน) 

12 นายจริเดช นุตสถติย ์
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ
สายงานสนบัสนุนธุรกจิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
การเงนิ 

   48 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ  
   (การเงนิ) เนชัน่แนล ยนูิเวอซติี้ ซานดเิอโก    
   สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 
   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ซานดเิอโก  
   สหรฐัอเมรกิา 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2549 – 2555 
 
 
2546 – 2548 

- รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
สายงานวางแผนกลยุทธ ์ 

   และนกัลงทุนสมัพนัธ ์
- ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
 

- บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ 
จ ากดั 

 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จ ากดั (มหาชน) 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา การถอืครอง
หลกัทรพัยท์ี่

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชือ่บรษิทั  

องคก์ร หรอื หน่วยงานอื่นๆ  

 13 น.ส.ธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล 
เลขานุการบรษิทั  
 

   50 -   ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  
  สาขาการก ากบัดแูลกจิการ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
  สาขาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ  
  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

-   ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ  
  สาขาวรรณคดอีงักฤษ  
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

-   หลกัสตูร Internal Auditing Education  
  Partnership (IEAP) จากสภาวชิาชพีบญัช ี

-   หลกัสตูร Corporate Governance for  
    Executives 1/2014  
- หลกัสตูร Effective Minutes Taking  
   41/2011  
- หลกัสตูร Director Accreditation  
   Program (DAP) 41/2011  
- หลกัสตูร Company Secretary Program  
   20/2006 

รอ้ยละ 0.0043 
(60,000 หุน้) 

 
 

ไมม่ ี
 
 
 
 
 

 

2560 – ปัจจุบนั  
  
2553 - 2559 
 
 

  

 

- ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  

- ผูช้่วยผูอ้ านวยการ  
 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 
 และก ากบัดแูลการปฏบิตั ิ 

 

- บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
 
- บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั  
  (มหาชน) 
 
 

 

หมายเหต ุ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั เปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.3 เลขานุการบรษิทั  

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
  

  รายช่ือบริษทัย่อย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ล าดบั รายช่ือกรรมการในบริษทัยอ่ย 

บร
ษิทั

 ด
จี ิ
โฮ
ม 
เซ
น็เ
ตอ

ร ์จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เอ
น็ว

ดีจี
 ีจ
 าก
ดั/1  

บร
ษิทั

 เอ
เท
ค 
เอ
น็เ
ตอ

รไ์
พร

ส ์
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

 ค
วิเ
ทค

  โ
ปร

ดกั
ส ์
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ค

อน
สต

รคั
ชัน่

 จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ย

 ูจ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า พ

ระ
รา
ม 

9 
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

  เ
อน็

วดี
เีอ
 จ
 าก
ดั/2  

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ร

เิว
อร
 ์จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ด

เีว
ลล

อป
เม
น้ท

 ์จ
 าก
ดั 

1 นายนรศิ เชยกลิน่         X  

2 นายศรศกัดิ ์สมวฒันา X X X X X X X X /  

3 นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู     / / / /   

4 นางสาววชริาภรณ์ สกุลจนัทร ์ / /  /       

5 นายฑรูทว ีมงคลแสงสรุยี ์   /        

6 นายปารฉิตัร แยม้พนัธุ ์         /  

7 นายธติวิุฒ ิวมิุกตานนท ์ / / / /       

8 นายณรงคฤ์ทธิ ์สดุทองคง / / / /      // 

หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = ผูช้ าระบญัช ี  
/1 “บรษิทั เอน็วดีจี ีจ ากดั” เปลีย่นแปลงชื่อจากเดมิ “บรษิทั กนิซ่าโฮม จ ากดั”   
/2 “บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั” เปลีย่นแปลงชื่อจากเดมิ “บรษิทั ทรพัยธ์นารนิทร ์จ ากดั” 
 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 1 
 

 

 
 
 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือส านักงานภายนอก
ท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็น
ผูต้รวจสอบภายใน

ของบริษทัฯ 

 ท่ีอยู่ส านักงาน บคุคลท่ีได้รบัการ
มอบหมายให้ปฏิบติัเป็น
หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายใน 

คณุวฒิุทางการศึกษา / อบรม ประสบการณ์ท างาน 
 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

บรษิทั ควอนตัม้ พอยท ์
คอนซลัติ้ง จ ากดั 

เลขที ่256/194 
ซอยวชัรพล 
ซอย 3 แยก 1 
แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 
โทรศพัท ์
081- 841 -9763 
 

นายรกัษ์พล องัศุวทิยา 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ
ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน 

 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
หลุยสเ์ซยีนา ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Monroe Campus) 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ  
(สาขาการบญัช)ี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

- หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสถาบนักรรมการไทย 

- การอบรมภายในเรือ่งเทคนิคและ
เครือ่งมอืในการตรวจสอบเบือ้งตน้ 

- การอบรมภายในองคก์รเรือ่ง 
การบรหิารการตรวจสอบและ
เทคนิคการเป็นหวัหน้าทมี 

2554 – ปัจจุบนั 
 

2547- 2553 
 

2543 – 2546 
 

2540 – 2543 

- ผู้จ ัดการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน  

- ผู้จ ัดการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน
และปฏบิตักิาร 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

- บรษิทั ควอนตัม้ พอยท ์คอนซลัติ้ง จ ากดั  
 

- บรษิทั อารพ์เีจเอม็ โคช้ชิง้ จ ากดั 
 

- บรษิทั จาฟรา อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

 
- บรษิทั อนิโดไชน่า เฮลทแ์คร ์จ ากดั 

 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
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หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 

นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกาล  ด ารงต าแหน่ง หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

1. ก ากบัดแูล สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการอย่างถูกตอ้ง 
2. ใหค้วามเหน็แก่คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการเพื่อให้การประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ปฏบิตัิเป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎระเบยีบของ

หน่วยงานราชการ ตลอดจนตดิตามฝ่ายจดัการใหร้ะงบัการท ารายการหรอืการกระท าใดๆ ทีอ่าจฝ่าฝืน กฎหมายขอ้ก าหนด หรอืกฎระเบยีบดงักล่าว 
3. การเขา้ร่วมในการพจิารณาก าหนดและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัความเหมาะสม ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานของบรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าปฏบิตัติามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ ์หรอืขอ้

พงึปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 
4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็น ตลอดจนให้ความรู้และค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกบัวิธีปฏบิตัิงานเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ และ

หลกัเกณฑท์ีพ่งึตอ้งปฏบิตัต่ิางๆ 
 
หมายเหต ุ ประวตัขิองหวัหน้าก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั เปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1   
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั 

โครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์ารประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิ 

ราคาประเมนิ  
(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  
(ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านรตันาธเิบศร ์

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันาโครงการ

เพือ่การพกัอาศยั 

ถนนรตันาธเิบศร ์
ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมอืงนนทบุร ี
จงัหวดันนทบุร ี

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 
เพือ่ใชส้ าหรบัวตัถุประสงค์

สาธารณะ 

851.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 7-3-50.3 NVD /1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั KTB /2 

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านบางรกัใหญ่ 

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันาโครงการ

เพือ่การพกัอาศยั 

ถนนรตันาธเิบศร ์
ต าบลบางรกัใหญ่ 
อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุร ี

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 
เพือ่ใชส้ าหรบัวตัถุประสงค์

สาธารณะ 

414.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 4-1-98.2 NVD /1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั BAY /3 

แอทเวริค์ 
รามอนิทรา 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 
4 ชัน้ (พรอ้มชัน้ลอย) 

(โฮมออฟฟิศ) 
จ านวน 61 ยนูติ 

(รวมยนูติทีอ่ยู่ระหว่าง
ก่อสรา้ง) 

ถนนรามอนิทรา  
แขวงอนุสาวรยี์  

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 
เพือ่ใชส้ าหรบัวตัถุประสงค์

สาธารณะ 

377.1 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 9-0-31.9 NVD/1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั SCB /4 

 
 
   

/1 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
/2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
/3  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
/4  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 2 
 

โครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์ารประเมนิราคา
ทรพัยส์นิ 

ราคาประเมนิ  
(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  
(ไร-่งาน-
ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

เนอวานา บยีอนด ์
เกษตร-นวมนิทร ์

(เฟส 1) 

ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ านวน 6 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง) 

ถนนคลองล าเจยีก  
แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม 

กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

75.5 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 0-3-39.8  NVD /1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
บางส่วนกบั 

BAY /2 
เนอวานา บยีอนด ์
เกษตร-นวมนิทร ์

(เฟส 2) 

ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ านวน 19 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง) 

ถนนคลองล าเจยีก  
แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม 

กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

210.6 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 2-3-84.0 NVD /1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
บางส่วนกบั 

BAY /2  
เนอวานา บยีอนด ์

ศรนีครนิทร ์
ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ านวน 39 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง) 

ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  
แขวงหนองบอน  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาดของ
ทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ภีาระ

ผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบัวตัถุประสงค์
สาธารณะ 

319.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 6-0-10.4 NVD /1 

เป็นเจา้ของ
และจดจ านอง
กบั SCB/3 

เนอวานา บยีอนด ์
พระราม 2 

ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ านวน 65 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง)  
และทีด่นิว่างเปล่า 

ถนนพระราม 2  
แขวงแสมด า 

เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

1,361.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 24-0-32.2 NVD /1 

เป็นเจา้ของ
และจดจ านอง
กบัSCB/3 

 
 
 
 
   
/1  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
/2  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
/3  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 3 
 

  

โครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยส์นิที่
ประเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์ารประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิ 

ราคาประเมนิ 
(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  
(ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์

เนอวานา พารค์ 
สุขมุวทิ 77 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์
โฮม 2 ชัน้ จ านวน 
2 ยนูิต และทีด่นิ

ว่างเปล่า   

ถนนอ่อนนุช  
แขวงประเวศ 
เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

14.5 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 0-1-58.2 NVD /1 

 เป็นเจา้ของ และ
จดจ านองบางส่วน

กบั BAY /3 
ทีด่นิพรอ้ม 

โครงสรา้งอาคาร 
บรเิวณถนน 

สมเดจ็เจา้พระยา 
(บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์
รเิวอรไ์ซด ์แบงคอค) 

ก าลงัอยู่ใน
ระหว่างวางแผน
พฒันาโครงการ
อาคารชุดพกั

อาศยั 

ถนนสมเดจ็เจา้พระยา 
แขวงคลองสาน  
เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

851.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 5-1-10.0 NR /2 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 

TBANK /4 

 

ทีด่นิว่างเปล่า 
บรเิวณถนน 

ประเสรฐิมนูกจิ 
(แอทเวริค์ เลศิหลา้) 

ก าลงัอยู่ใน
ระหว่างวางแผน
พฒันาโครงการ 

ถนนประเสรฐิมนูกจิ  
(ทล. 351)  

แขวงคลองกุ่ม  
เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

531.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 11-0-25.0 NVD /1 

เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 

KBANK /5 

  
 
 
 
 
 
   
/1  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
/2  บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั   
/3  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
/4 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
/5  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 4 
 

 

โครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์าร
ประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

ราคาประเมนิ 
(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  
(ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์

สทิธกิารเช่าบนทีด่นิ
เขตสวนหลวง 

(เนอวานา ดฟีายน์  
พระราม 9) 

ทีด่นิว่างเปล่า 
(ทางส่วนบุคคล 
จดภาระจ ายอม) 

ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 

เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

64.7 บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
โดยนายวฒันา จ าปาวลัย์ 

30 ม.ิย. 2559 9-2-91.0 สทิธกิารเช่า 
คงเหลอืประมาณ 
44 ปี (นบัจาก  
ณ สิน้ปี 2559) 

เนอวานา ไอคอน 
วงแหวน-พระราม 9 

ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
2 ชัน้ จ านวน 3 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง) 

ถนนกรุงเทพ
กรฑีา แขวง
สะพานสูง  

เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 

เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

47.3 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดย นายวรศกัดิ ์โชตแิฉลม้สกุลชยั 

28 เม.ย.2560 0-2-72.9 NVD /1 

 เป็นเจา้ของ 

เนอวานา พระราม 9 
(เนอวานา บยีอนด ์ไลท ์

พระราม 9 และ 
เนอวานา ไอคอน 

พระราม 9) 

ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
3 ชัน้ หรอื 2  
จ านวน 8 ยนูิต  
(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง) 

ถนนกรุงเทพ
กรฑีา แขวง
สะพานสูง  

เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 

เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

118.0 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดย นายวรศกัดิ ์โชตแิฉลม้สกุลชยั 

28 เม.ย.2560 1-0-36.9 NR9 /2 

 เป็นเจา้ของ 

เนอวานา บยีอนด ์
แอท บชี พทัยา 

ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ านวน 8 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง)  
และทีด่นิว่างเปล่า 

ถนนสขุมุวทิ  
ต าบลนาจอมเทยีน 
อ าเภอสตัหบี  
จงัหวดัชลบุร ี

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิใน
สภาพทีไ่มม่ภีาระผกูพนั 

เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

134.2 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

9 พ.ค. 2560 3-0-15.0 NVD/NR9/NVDA/3 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
บางส่วนกบั 
LH Bank /4 

 
 
   
/1  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
/2  บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั   
/3  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  / บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั / บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั 
/4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 5 
 

 

โครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์ารประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิ 

ราคาประเมนิ 
(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  
(ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

เ น อ ว า น า  อิ น โ ท ร  
วงแหวน- เกษตรนวมนิทร ์

ทีด่นิพรอ้มบา้นแฝด 
2 ชัน้  

จ านวน 3 ยนูิต 

ถนนกาญจนาภเิษก 
ทล.9 

(ทางคู่ขนาน)  
แขวงคนันายาว 
เขตคนันายาว 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

16.3 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

28 เม.ย.2560 0-1-38.5 NVDA /2 

 เป็นเจา้ของ 

เนอวานา คฟัเวอร ์ 
อ่อนนุช 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 
2 ชัน้  

จ านวน 13 ยนูิต  

ถนนอ่อนนุช  
แขวงประเวศ 

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

39.4 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
โดย นายวรศกัดิ ์ 
โชตแิฉลม้สกุลชยั 

12 พ.ค. 2560 0-3-8.4 NVD /1 

 เป็นเจา้ของ 

เ น อ ว า น า  ค ลั ส เ ต อ ร์ 
รามค าแหง 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 
3 ชัน้ จ านวน 2 ยนูิต  
(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง) 

ถนนราษฎรพ์ฒันา 
แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

13.0 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
โดย นายวรศกัดิ ์ 
โชตแิฉลม้สกุลชยั 

28 เม.ย.2560 0-0-53.7 NVD /1 

 เป็นเจา้ของ 

เดอะ ธารา ทีด่นิพรอ้มบา้นเดีย่ว 
2 ชัน้ จ านวน 11 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง)  
และทีด่นิว่างเปล่า 

ถนนพระยาสุเรนทร์ 
แขวงบางชนั  

เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่าตลาด
ของทรพัยส์นิในสภาพทีไ่มม่ี
ภาระผกูพนั เพือ่ใชส้ าหรบั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

69.4 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดย นายวรศกัดิ ์โชตแิฉลม้
สกุลชยั 

28 เม.ย.2560 3-3-24.0 NVDA /2 

 เป็นเจา้ของ 

 
 
 
 
 
   
/1  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
/2  บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั   



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

หน้า 6 
 

 

โครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์าร
ประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

ราคาประเมนิ 
(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  
(ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

เนอวานา ดฟีายน์ 
พระราม 9 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 
ในอนาคต 3 ชัน้ 
จ านวน 51 ยนูติ 
(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง)   

ถนนรามค าแหง  
แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

เพือ่ประกอบการ
พจิารณาสนิเชือ่ 

521.4 บรษิทั โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

22 ม.ีค. 2560 6-0-14.0 NVD /1 

 เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบัLH Bank /4 

เนอวานา ดฟีายน์  
ศรนีครนิทร-์พระราม 9 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 
ในอนาคต 3 ชัน้ 
จ านวน 175 ยนูิต 
(รวมยนูติทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสรา้ง)   

ถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม ่
แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 

เพือ่ประกอบการ
พจิารณาสนิเชือ่ 

910.4 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

4 ธ.ค. 2560 19-0-75.7 NU /2 

 เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั BAY /5 

ทีด่นิว่างเปล่า 
บรเิวณถนน 

กรุงเทพกรฑีาตดัใหม ่
(SD4&5) 

ทีด่นิว่างเปล่า 
จ านวน 15 แปลง 

ถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม ่ 
แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 

เพือ่ประกอบการ
พจิารณาสนิเชือ่ 

3,318.8 บรษิทั ฟิวเจอร ์
แอพไพรซลั จ ากดั 

โดยนายภรูวิฒัน์ จริฐัติกิาล 

7 ก.ย. 2560 182-2-96.3 BLAND /3 

 เป็นเจา้ของ 

 
 
 
 
 
 
 
   
/1  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
/2  บรษิทั เนอวานา ยู จ ากดั   
/3  บรษิทั บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
/4   ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
/5   ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
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