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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) (NVD) เดมิชื่อ บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (DAII)  

 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกจํานวน 5 ลา้นบาท ซึง่ต่อมาบรษิทัฯ 

ไดจ้ดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์(MAI) เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2558 โดยมทีุนจดทะเบยีน 130 ลา้นบาท และทุนชาํระแลว้ 

130 ลา้นบาท  

 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2559 ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“เนอวานา”) และรบั

โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของเนอวานา มาเป็นของบริษัทฯ โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 

ทุนชาํระแลว้ จาก 130 ลา้นบาท มาเป็น 1,180.60 ลา้นบาท  

 ตามที่บรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที่ 23 กรกฎาคม 2558 

และต่อมาบรษิัทฯ ได้ยื่นคําขอให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พจิารณาอนุมตัิให้หลกัทรพัย์ของ NVD ซื้อขายใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) นัน้ ซึง่ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแลว้เหน็ว่า NVD มคีุณสมบตัคิรบถ้วน

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้มีตเิหน็ควรกําหนดใหห้ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของ NVD จํานวน 1,380,599,978 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาทรวม 1,380,599,978 บาท ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยจดัใหหุ้น้สามญัอยู่ในกลุ่ม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และใชช้ื่อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์่า "NVD" เช่นเดมิ ตัง้แต่

วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อขาย ได้แก่ การพฒันาที่ดินเพื่อการจดั

จําหน่ายทัง้ในโครงการจดัสรร และนอกโครงการจดัสรร การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยั ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม  

โฮม-ออฟฟิศ และคอนโดมเินียม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัดําเนินธุรกจิรบัจา้งการก่อสรา้งบา้นใหก้บัลูกคา้ ทัง้ในโครงการ

จดัสรรรที่บริษัทพฒันาเอง ที่ดินของลูกค้า และร่วมพฒันาโครงการกบัเจ้าของที่ดิน (Turnkey Solution) ประกอบกบั 

การขายสินค้าประเภทวสัดุก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ผลิตเองให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ รัว้สําเร็จรูป เสา-คาน-แผ่น 

คอนกรตีสาํเรจ็รูป และยงัเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายผลติภณัฑป์ระตู-หน้าต่างอะลูมเินียมสาํเรจ็รูปใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป ทําให้

บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยัอย่างครบวงจร 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหรอืกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในภาพรวม 
 
วิสยัทศัน์ (Vision) 

  สรา้งนิยามใหม่ของการใชช้วีติ 

พนัธกิจ (Mission) 

• เราจะเป็นผู้นําในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเขา้ใจถึงความ

ตอ้งการของลกูคา้ในทุกมติ ิ

• เราจะเตบิโตอย่างยัง่ยนื ผ่านการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์และทางเลอืกของการอยู่อาศยัแบบครบวงจร 

• เราจะเป็นองคก์รแห่งการสรา้งสรรค ์ทีมุ่่งเน้นการสง่มอบประสบการณ์ทีด่ต่ีอลกูคา้ 
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• เรามุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิอย่างคาํนึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มสรา้งผลตอบแทนกลบัสูผู่ม้สีว่นได้

เสยีทุกภาคสว่น 

พฤติกรรมหลกั (Core Competencies) 

• คดิต่างอย่างสรา้งสรรค ์

• ทาํงานอย่างประณีตดว้ยใจทีมุ่่งมัน่ 

• รบัผดิชอบต่องาน ต่อคาํมัน่สญัญา 

• มุ่งเน้นการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

นโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษทั 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิดงัน้ี 

เป้าหมายดา้นการดาํเนินธุรกจิ 

1) ธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัเพื่อขาย บรษิทัฯ เน้นการเปิดตวัโครงการทีม่ศีกัยภาพสงู โดยมกีารศกึษาสภาวะตลาด

และความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างละเอยีด จํานวนยูนิต และตวัโครงการจะถูกกําหนดใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากข้อมูลของการขายและการตลาด เน้นช่องทางการตลาดที่ก่อให้  

เกิดความมีประสทิธภิาพสงูสุดและมเีน้ือหาที่น่าสนใจ เน่ืองด้วยสภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามไม่แน่นอนและมี

ความผนัผวน บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารงานขาย งานก่อสรา้ง และการเงนิอย่างมวีนิยั 

2) ธุรกจิบา้นสาํเรจ็รูป บรษิทัมุ่งเน้นวจิยัและพฒันาผลติภณัฑก์ารก่อสรา้งบา้นสาํเรจ็รูป ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติ

ชัน้สงูจากโรงงานทกุชิน้ส่วนของตวับา้น มเีป้าหมายทีจ่ะออกแบบบา้นใหท้นัสมยัและมฟัีงกช์ัน่ทีต่อบสนองต่อ

ความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ 

3) ธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง และบรหิารงานโครงการกบัเจา้ของทีด่นิ บรษิทัฯ วางแผนทีจ่ะขยายการลงทุนในรปูใหม่  

ภายใต้แนวคดิ “Turnkey Solution” ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกบัเจา้ของที่ดนิ หรอืแลนด์ลอร์ด ทัง้น้ี ภายใต้การ

ร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ําเนินการพฒันาโครงการใหห้มดแบบครบวงจร ตัง้แต่

การออกแบบ การขาย การตลาด การก่อสรา้ง การโอนกรรมสทิธิ ์และบรกิารหลงัการขาย โดยโครงการจะใช้

แบรนดข์องเนอวานา ซึง่เจา้ของทีด่นิจะไดไ้ม่ตอ้งประสบกบัปัญหา และความวุ่นวาย ถอืว่าเป็นการพฒันาทีด่นิ

ให้มศีกัยภาพสูงสุด และเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ที่ดนิ โดยเจ้าของที่ดนิจะสามารถรบัรู้รายได้จากการ 

ทีล่กูคา้โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิก่อนการปลกูสรา้ง (สญัญาบา้นสัง่สรา้ง) ในสว่นของบรษิทัฯ กจ็ะสามารถเพิม่โอกาส

ในการพฒันาโครงการบนทาํเลศกัยภาพอกีดว้ย 

4) ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) บริษัทฯ มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยืน และลดการ 

ผนัผวนของรายได ้บรษิทัฯ จงึเริม่ทําธุรกจิเพื่อสรา้งรายไดป้ระจาํ เช่น อาคารทีจ่อดรถ อพารท์เมน้ท ์บรเิวณ

ซอยเฉยพ่วง ซึง่ใกลก้บัสาํนักงานใหเ้ช่าหลายอาคาร และทีจ่อดแลว้จรใกลร้ถไฟฟ้า สถานีจตุจกัร และรถไฟ 

ใตด้นิ สถานีหมอชติ นอกจากน้ีบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะลงทุนอื่นเพิม่เตมิ อาทเิช่น พืน้ทีส่าํนกังาน และพืน้ทีค่า้ปลกี 

เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหบ้รษิทัฯ มรีายไดห้ลากหลายช่องทางมากขึน้ 
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เป้าหมายดา้นการบรหิารงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดําเนินงานดว้ยความโปร่งใส และมธีรรมาภบิาล โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ ์

ทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งความเป็นธรรมและเสรมิสรา้งความเท่าเทยีมกนัระหว่างผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารจดัวาง

ระบบการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอสิระภายในและภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบรหิารงานและการดําเนินธุรกจิของ 

บรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้งและโปร่งใส 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี 2537 จดทะเบยีนก่อตัง้ บรษิทั ไดอจิ ิเฮา้ส ์จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิหล่อคานเสา

สาํเรจ็รูป ขายใหก้บัโครงการทัว่ไป โดยผูเ้ริม่ก่อตัง้หลกั คอื กลุ่มมปีระเสรฐิสกุล กลุ่มตณัศลารกัษ์ และกลุ่ม

มณีรตันะพร 

ปี 2538 บรษิัทฯ ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้วเป็น 30 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเติบโตของกจิการในธุรกจิ

คานเสาสาํเรจ็รปู  

ปี 2540 บรษิัทฯ ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้วเป็น 32.94 ล้านบาท เพื่อเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ

ในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2540 

ปี 2543 บรษิทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้เป็น 26.32 ลา้นบาท เพื่อลา้งขาดทุนสะสม และขยายสายการ 

ผลติไปสูต่ลาดรัว้สาํเรจ็รปู โดยบรษิทัฯ ไดว้จิยัและพฒันารัว้สาํเรจ็รปู “เฟนเซอร”์ นําเสนอสูต่ลาดเป็นรายแรก 

ปี 2544 บรษิทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้เป็น 12.50 ลา้นบาท เพื่อลา้งขาดทุนสะสม 

ปี 2546 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้เป็น 56 ลา้นบาท เพื่อมุ่งขยายธุรกจิเขา้สู่ตลาดรัว้สาํเรจ็รูป ภายหลงั

จากทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัการตอบรบัอย่างดจีากตลาด 

ปี 2547 จดัตัง้บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทน

ขายโครงสรา้งคาน เสา ผนงั สาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 80  

จดัตัง้บรษิทัย่อย คอื บรษิัท เอเทค เอน็เตอร์ไพรส ์จํากดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ 

เป็นตวัแทนจําหน่ายประตูหน้าต่างอะลูมเินียมจากโรงงานผูผ้ลติสญัชาตญิี่ปุ่ นโดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วน 

รอ้ยละ 80  

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 80 ลา้นบาท 

และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ไดอจิ ิคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2550 บริษัทฯ เริ่มเข้าดําเนินกิจการรับสร้างบ้าน ผ่านทางบริษัท คิวเทค โปรดักส์ จํากัด ภายใต้ชื่อ คิวเซฟ  

ไดมอนด ์

ปี 2551 ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ระหว่างกลุ่มมปีระเสรฐิสกุล กลุ่มตณัศลารกัษ์ และกลุ่มมณีรตันะพร สง่ผลให้

หลงัการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นครัง้น้ี กลุ่มตัณศลารกัษ์และกลุ่มมณีรตันะพร ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

คงเหลอืแต่กลุ่มมปีระเสรฐิสกุลเท่านัน้ 

ปี 2552 บรษิัท คิวเทค โปรดกัส ์จํากดั ได้เพิ่มทุนจดทะเบยีนเป็น 5 ล้านบาท และก่อตัง้บริษัทย่อย 3 บริษัท คือ  

1) บริษัท คิวเซฟ ไดมอนด์ จํากัด ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านกึ่งสําเร็จรูป 2) บริษัท กินซ่าโฮม จํากดั 

ประกอบธุรกจิรบัสรา้งบา้นสาํเรจ็รปูกนิซ่าโฮม และ 3) บรษิทั ควิเซฟ เฟรช จาํกดั ประกอบธรุกจิรบัสรา้งบา้น 

โดยแต่ละบรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท 
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ปี 2553 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดสาํนกังานขายสาํหรบัธุรกจิรบัสรา้งบา้น ทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สาขาพระราม 3 

ปี 2554 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดสาํนกังานขายสาํหรบัธุรกจิรบัสรา้งบา้นทีศ่นูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา สาขาบางนา  

ปี 2556 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

เดอืนกุมภาพนัธ ์บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้จาก 80 ลา้นบาท เป็น 90 ลา้นบาท โดยจดัสรร

ให้กับผู้ลงทุนกลุ่มหน่ึง ซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 20 ราย และผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่น้ี ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ กับ 

กลุ่มมปีระเสรฐิสกุล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมอีํานาจควบคุมบรษิทัฯ จํานวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท โดยบรษิทัฯ ไดนํ้าเงนิเพิม่ทุนดงักล่าวไปซือ้เครื่องจกัรผลติ FENZER รุ่น Sandy และซือ้ทีด่นิ

เพื่อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการขยายโรงงานและศนูยก์ระจายสนิคา้ 

 เดอืนธนัวาคม บรษิัทฯ ไดม้กีารขายหุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อย คอื บรษิัท ควิเซฟ เฟรช จํากดั ซึ่งบรษิทัฯ  

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 เน่ืองจากไม่ได้มีการดําเนินธุรกิจใดๆ จึงขายหุ้นทัง้หมดให้กับบริษัท  

ดคีอรป์ กรุ๊ป จาํกดั ในราคาตามมลูค่าทางบญัช ี 

ปี 2557 เดอืนสงิหาคม บรษิัทฯ ได้ลงทุนเปิดสํานักงานขายสําหรบัธุรกจิรบัสร้างบ้านที่ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา 

สาขาศาลายา 

 เดอืนตุลาคม ได้มกีารปรบัโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ เพิม่ทุนชําระแล้วจาก 90  

ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้จํานวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (มูลค่ายุตธิรรม

หุน้ละ 3.61 บาท) เพื่อชําระค่าหุน้ของบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จํากดั จาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 10 บาท (มูลค่ายุตธิรรมหุน้ละ 144.68 บาท) ซึง่คดิเป็นสดัส่วนจํานวนหุน้รอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน

และทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จํากดั จากนางสาววชริาภรณ์ สกุลจนัทร ์นายสุภกณิห ์

อาจวงษา และนางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ซึง่คดิเป็นอตัราส่วนการแลกเปลีย่น (Swap Ratio) เท่ากบั 100 : 3 

(100 หุน้ของ บมจ. ไดอ ิกรุ๊ป ต่อ บจก.ควิเทค โปรดกัส ์3 หุน้) ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาอตัราส่วน

การแลกเปลี่ยนหุ้นดงักล่าวและเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม จากการปรบัโครงสร้างของกลุ่มบรษิัทฯ ดงักล่าว 

ทาํใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทั ควิเทค โปดกัส ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ 

เดอืนตุลาคม บรษิทัฯ ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั จากนายฑรูทว ีมงคลแสงสรุยี ์จาํนวน 

40,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เน่ืองจากราคาตามมูลค่าทางบญัชขีองบรษิัท เอเทค เอน็เตอร์ไพรส ์

จํากดั น้อยกว่าศูนยบ์าท จากการปรบัโครงสร้างของกลุ่มบรษิทัฯ ดงักล่าว ทําให้บรษิทัฯ ถือหุ้นของบรษิทั  

เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 100 

ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 30 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน

เป็นครัง้แรก 

ปี 2558 เดอืนตุลาคม ได้เปิดบรษิัท แอเรยีว้าว โดยถือหุน้ในสดัส่วน ร้อยละ 50 โดยร่วมทุนกบับรษิัท เอเจนซี่ฟอร์ 

เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั เพื่อพฒันาเวบ็ไซต์ ซื้อ ขาย เช่า อสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ระบบ ทําให้บรษิทัฯ  

มชี่องทางการใชส้ือ่ออนไลน์ในการขยายธุรกจิต่อไป 

เดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ ไดข้ายบรษิทั ควิเซฟ ไดมอนด ์จํากดั ในราคา Book Value และไดเ้ปิดธุรกจิรบัสรา้ง

บา้นกึง่สาํเรจ็รปู ในชื่อ กนิซ่าโฮม ดาํเนินการโดยบรษิทั กนิซ่าโฮม จาํกดั 

ปี 2559 เดอืนพฤษภาคม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโชวร์มู กนิซ่าโฮม บนถนนประดษิฐม์นูธรรม เพื่อเป็นโชวร์มูและสาํนกังาน

ขายใหล้กูคา้ไดส้มัผสับา้นกนิซ่าโฮม ของจรงิ 
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เดอืนกรกฎาคม บรษิัทฯ ได้เปิดตวัโชวร์ูป กนิซ่าโฮม ตําบลมาบข่า อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เพื่อรองรบั

ลกูคา้รบัสรา้งบา้นในภูมภิาคตะวนัออก 

เดอืนตุลาคม บรษิทัฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั แอเรยีวา้ว จาํกดั ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 50 

ใหแ้ก่บรษิทั ดคีอรป์ กรุ๊ป จํากดั ในราคา 500,000 บาท ซึง่มูลค่าทางบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 เป็น

เงนิ 490,117.09 บาท 

เดอืนธนัวาคม บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 130 ลา้นบาท เป็น 1,180.6 ลา้นบาท  

ปี 2560           เดอืนมกราคม บรษิทัฯ เพิม่ทุนชําระแลว้ จํานวน 1,050.6 ลา้นหุน้ โดยเพิม่ทุนจากหุน้ของบรษิทั เนอวานา  

ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั จํานวน 800 ลา้นหุน้ และทีด่นิจาํนวน 2 แปลง (ทีด่นิย่านรตันาธเิบศร ์และทีด่นิย่าน

บางรกัใหญ่) จาก บรษิทั สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) จํานวน 250.6 ลา้นหุน้ ทําใหทุ้นจดทะเบยีนและทุน

ชาํระแลว้ของบรษิทัฯ เป็นจาํนวน 1,180.6 ลา้นบาท  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัการเพิม่ทุนชาํระแลว้ 
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 

 

เดอืนเมษายน ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM) บรษิทัฯ เปลีย่นชื่อบรษิทัฯ จากเดมิ บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) เป็น บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) พรอ้มทัง้เปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยจ์าก DAII เป็น 

NVD และมมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจาํนวน 225 ลา้นหุน้ โดยแบ่งเป็นการเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดัจาํนวน  

200 ล้านหุ้น และการออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ให้แก่กรรมการและพนักงานจํานวน 25 ล้านหุ้น 

(ESOP-Warrant-1) 

เดอืนมถุินายน บรษิทัฯ เริม่รบัโอนกจิการทัง้หมดจากบรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั และเปิดขาย

โครงการเนอวานา บยีอน พระราม 2 เฟส 2 บา้นเดีย่วสองชัน้รปูแบบใหม่ของบรษิทัฯ 

เดอืนกรกฎาคม บรษิทัฯ จดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ จาก 1,180.6 ลา้นบาท เป็น 1,380.6 ลา้นบาท จากการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน และรองรบัการแปลงสภาพ ESOP-Warrant-1 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัการเพิม่ทุนชาํระแลว้ 
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. ผูถ้อืหุน้บุคคลในวงจาํกดั - - 200.00 14.49 

รวม 1,180.60 100.00 1,380.60 100.00 
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เดอืนกนัยายน บรษิทัฯ เปิดขายอย่างไม่เป็นทางการ  (Soft Launch)  สาํหรบัโครงการบนัยนัทรเีรสซเิดนท์  

รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินียมรมิแมน้ํ่าเจา้พระยาใหก้บัลูกคา้เดมิของบรษิทัและบรษิทัฯ 

ในเครอื 

ปี 2561 เดือนกุมภาพนัธ์ บริษัทฯ เปิดขายโครงการบนัยนัทรีเรสซิเดนท์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพอย่างเป็นทางการ 

(Grand Opening) ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2561 ทีผ่่านมา 

เดอืนมนีาคม บรษิทัฯ เปิดขายโครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 อย่างไม่เป็นทางการ  (Soft 

Launch)  บรเิวณถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกล้า (ตดัใหม่) เป็นโครงการทาวน์โฮม 3-3.5 ชัน้ จํานวน 173 ยูนิต 

โดยเปิดใหล้กูคา้เขา้ชมบา้นตวัอย่าง ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้เป็นอย่างด ีทาํใหส้ามารถปิดการขายบ้าน

ในโซนแรกภายในวนัเดยีว 

เดอืนพฤษภาคม ตามทีบ่รษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที ่

23 กรกฎาคม 2558 และต่อมาบรษิทัฯ ได้ยื่นคําขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯพจิารณาอนุมตัิให้หลกัทรพัย์ของ 

NVD ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) นัน้ ซึง่ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแลว้เหน็ว่า 

NVD มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็น

หลักทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดงันัน้จึงเห็นควรกําหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ NVD จํานวน 

1,380,599,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรวม 1,380,599,978 บาท ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) โดยจดัใหหุ้น้สามญัอยู่ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

และใชช้ื่อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์่า "NVD" เช่นเดมิ ตัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

และในเดอืนเดยีวกนั บรษิัทได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 1,380,599,978 บาท เป็น 1,681,719,973 บาท เพื่อ

รองรบัการแปลงสภาพ ESOP และ NVD-W1 

เดอืนมถุินายน บรษิัทฯ ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิจํานวน 1,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิแบบมหีลกัประกนั มลูค่า 1,000 ลา้นบาท อายุ  2 ปี และหุน้กูช้นิด

ระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิแบบไม่มหีลกัประกนั มูลค่า 200 ล้านบาท อายุ 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินงาน การขยายกจิการ การลงทุน และ/หรอืชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ รวมถงึ

การชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ 

และในเดอืนเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ถอือยูใ่นบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

จาํนวน 595,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.89 ของทุนจดทะเบยีนของแลนดี ้ซึง่เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืตัง้แต่

ปี 2549 ก่อนการควบรวมกับบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยขายให้กับบริษัท มาสเตอร์  

แอนด์ มอร์  จํากัด ในราคาหุ้นละ 41.9745 บาท หรือคิดเ ป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น  25,000,000 บาท  

โดยวตัถุประสงคเ์ป็นการขายเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการบรหิารจดัการ ซึง่เป็นไปตามแผนบรหิาร

การลงทุนของบรษิทัฯ ขณะทีแ่ผนการใชเ้งนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของบรษิทัฯ ทัง้น้ีสดัส่วน

การถอืหุน้ของบรษิทัก่อนการขายเงนิลงทุน รอ้ยละ 14.89 และหลงัการขายเงนิลงทุนรอ้ยละ 0.00 

เดอืนกรกฎาคม บรษิทัฯ เพิม่หลกัทรพัย์ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 

จํานวน 276,119,950 หน่วย ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามอตัราส่วนการถอืหุน้ โดยมี

อายุ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเริม่ใชส้ทิธวินัแรก 31 พฤษภาคม 2562 และใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย

ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2564 ในราคาการใชส้ทิธ ิ8 บาทต่อหุน้ โดยเริม่ทําการซือ้ขายในวนัที ่24 กรกฎาคม 

2561 
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เดือนสงิหาคม บรษิัทฯ ได้เข้าลงนามในสญัญาร่วมทุนกบับริษัท DH Asia Investment Orchid PTE LTD. 

(บรษิัทย่อยในเครือของ DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.) และ บริษัท คลงัสนิค้านานากิจ จํากดั 

เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2561 ("สญัญาร่วมทุนฯ") เพื่อร่วมกนัจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนสาํหรบัการพฒันาโครงการบา้น

เดี่ยว ("บริษัทร่วมทุน") ภายใต้ชื่อโครงการ “เนอวานา บียอนด์ กรุงเทพกรีฑา” (ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นชื่อ

โครงการ “เนอวานา บยีอนด์ พระราม 9 – กรุงเทพกรฑีา) บนที่ดนิเน้ือที่ประมาณ 27 ไร่ บนถนนกรุงเทพ

กรฑีาตดัใหม่ (ถนนศรนีครนิทรร่์มเกลา้) โดยมมีูลค่าโครงการประมาณ 2,600 ลา้นบาท มูลค่าเงนิลงทุนรวม

ประมาณ 1,633 ลา้นบาท แบ่งเป็นทีด่นิ 756 ลา้นบาท และค่าพฒันา 877 ลา้นบาท 

เดอืนตุลาคม บรษิทัฯ ไดร่้วมลงทุนกบัเจา้ของทีด่นิโดยการดําเนินธุรกจิแบบ “Turnkey Solution” ในจงัหวดั

อุดรธานี บรเิวณหนองประจกัษ์  บนพืน้ที ่10 ไร่ พฒันาโครงการบา้นเดีย่ว สงู 3 ชัน้ จํานวน 40 ยูนิต ราคา 

25-50 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยได้เปิดขายรอบวีไอพีไปแล้วเมื่อวนัที่ 13 

ตุลาคม 2561 ทีผ่่านมา ซึ่งได้รบัความสนเป็นอย่างมาก มยีอดขายแล้วจํานวน 9 ยูนิต คดิเป็นมูลค่า 240  

ลา้นบาท และจะมกีารเปิดตวัอย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2562 

ทัง้น้ีภายใต้การร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ําเนินการพฒันาโครงการใหห้มดแบบ

ครบวงจร ตัง้แต่ การออกแบบ การขาย การตลาด การก่อสรา้ง การโอนกรรมสทิธิ ์และบรกิารหลงัการขาย 

โดยโครงการจะใชแ้บรนดข์องเนอวานา ซึง่เจา้ของทีด่นิจะไม่ตอ้งประสบกบัปัญหาและความวุ่นวาย เป็นการ

พฒันาทีด่นิใหม้ศีกัยภาพสูงสุดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัทีด่นินัน้ ๆ ซึ่งเจ้าของทีด่นิจะสามารถรบัรู้

รายไดจ้ากการทีล่กูคา้โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิก่อนการปลกูสรา้ง (เป็นสญัญาบา้นสัง่สรา้ง) 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นดงัน้ี 

 

  
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยใน

เครอืบรษิัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) โดยบรษิัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบรษิัทจํานวน 51.56%  

ซึง่ประกอบธุรกจิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั คอื กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิของกลุ่ม

บรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเพื่อแบ่งแยก

ขอบขา่ยในการดาํเนินธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ ดงัน้ี 
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รายการ บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) บริษทั สิงห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

กาํหนดใหม้กีารแบ่งแยกธุรกจิ

ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. 

สงิห ์เอสเตท 

ดาํเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

- ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกั

อาศยั โดยเน้นลกูคา้ระดบัตํ่ากว่า Luxury 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

- ธุรกจิขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 

ดาํเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

- ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพกั

อาศยัประเภทคอนโดมเินียม ในเน้นลูกค้า

ระดบั Luxury/1 และระดบั Super Luxury/2 

และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั

ประเภทแนวราบ โดยเน้นลูกค้าระดับ 

Luxury/3 

- ธุรกจิโรงแรม 

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (เช่น 

พืน้ทีค่า้ปลกีใหเ้ช่า อาคารสาํนกังาน) 

การแบ่งแยกการจดัการ มทีมีผูบ้รหิารและพนกังานแยกออกจากกนั 

คณะกรรมการบรษิทั/4 ประกอบดว้ย 

1. นายสทุธชิยั สงัขมณี 

2. นายอภมิุข สขุประสทิธิ ์

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช 

4. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

5. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ 

7. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์

8. นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 

ผูบ้รหิารของบรษิทั/5 ประกอบดว้ย 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 

2. นายสรุพงษ์ เจยีมอ่อน 

3. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 

4. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์

5. นายจริเดช นุตสถติย ์

มทีมีผูบ้รหิารและพนกังานแยกออกจากกนั 

นโยบายการจดัซือ้ทีด่นิ ไม่แขง่ขนักนัในการจดัซือ้ทีด่นิ/6  ไม่แขง่ขนักนัในการจดัซือ้ทีด่นิ 

ไม่มีนโยบายช่วยเหลือทาง 

การเงนิ 

ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุน

ของบรษิทัฯ 

ขึน้กบัความสามารถในการจดัหาเงนิทุนของ

บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ซึง่เน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Super Luxury จาํนวน 1 โครงการ 

โดยผ่านบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จํากดั ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 69.99 กบับรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จํากดั (“บพี”ี) โดยถอืหุน้รอ้ยละ 30 ทัง้น้ี บพีเีป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์โดยมนีายปารฉิตัร แย้มพนัธ ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และมี

อํานาจควบคุมบรษิัท ทัง้น้ี บรษิัทฯ จะไม่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัอื่นทีเ่น้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury และ Super Luxury 

เพิม่เตมิ 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)   

    

หน้า 10 

 

 
/1  อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury โดยทัว่ไปแล้วหมายถงึ คอนโดมเินียมทีม่รีาคาขาย

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

ขายตัง้แต่ 300,000 บาทต่อตารางเมตร ขึน้ไป 
/3 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัประเภทแนวราบ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Luxury โดยทัว่ไปแลว้หมายถงึ สิง่ปลูกสรา้งพรอ้มทีด่นิทีม่รีาคาขาย

ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทต่อยูนิต ขึน้ไป 
/4  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณ ี

 

2. นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช 

4. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายนรศิ เชยกลิน่* กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. นายณฐัวฒุ ิมธัยมจนัทร*์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

8. นายนางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน์* กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยนื และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

                     หมายเหตุ   * เป็นกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 /5   ผูบ้รหิารของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายสุรพงษ์ เจยีมออ่น ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานปฏบิตักิารธรุกจิ 

3. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการ 

4. นายรณชยั ไตรยสุนนัท ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์

5. นายจริเดช นุตสถติย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานสนบัสนุนธรุกจิและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

  

                     หมายเหตุ   ไมม่ผีูบ้รหิารทา่นใดทีเ่ป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

/6   การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ในเบื้องต้นจะมกีารพจิารณาศกัยภาพของทีด่นิว่าสามารถพฒันาโครงการประเภท

ใด และเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายระดบัใด เพราะการซือ้ทีด่นิทกุครัง้ NVD จะตอ้งมกีารจดัทาํ feasibility study ในกรณีทีท่ีด่นิแปลง

นัน้ เหมาะสมที่จะพฒันาโครงการทีอ่ยู่ในระดบัต่ํากว่า luxury ทาง NVD จะซื้อมาเพื่อพฒันาโครงการ สําหรบัในกรณีที่ทีด่นิมรีาคาสูง  

ทาง NVD จะไม่ซื้อ เน่ืองจากไม่สามารถนํามาพฒันาโครงการในระดบัต่ํากว่า luxury ได้ เพราะไม่คุ้มทุน และ NVD เน้นกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายที่ต่ํากว่า luxury อยู่แล้ว ดงันัน้ ที่ดินย่านใจกลางเมอืง ซึ่งมเีน้ือที่ไม่มากนัก จงึไม่เหมาะที่จะนํามาพฒันาโครงการทีต่ํ่ากว่า 

luxury ได ้ดงันัน้ NVD จงึไมเ่น้นซือ้ทีด่นิย่านใจกลางเมอืง เชน่ อโศก สุขมุวทิ เป็นตน้  ในทางกลบักนั S ทาํสนิคา้ตลาดบน (Luxury and 

Super Luxury) ดงันัน้ S จะไมซ่ือ้ทีด่นิย่านชานเมอืง เพราะ S เจาะกลุม่ลูกคา้ตลาดบนเทา่นัน้ ดงันัน้ทีด่นิที ่S สนใจซือ้ส่วนใหญ่ เป็นยา่น

ใจกลางเมอืง ซึง่มรีาคาแพง และทาํเลเหมาะสําหรบัสนิคา้ระดบับนเทา่นัน้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายไดจ้าํแนกตามกลุ่มธุรกจิตัง้แต่ปี 2559 – 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ ดาํเนินการโดย 

การถือหุ้น 

ของบริษทั 

(รอ้ยละ) 

ประจาํปีส้ินสุด ประจาํปีส้ินสุด ประจาํปีส้ินสุด 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

(เพือ่ขาย) 

        

- ประเภทบา้นเดีย่ว บมจ. เนอวานา ไดอ ิ

บจก. เอน็วดีเีอ 

บจก. เนอวานา  

พระราม 9 

100.0 

99.9 

99.9 

 

396.5 

 

29 

 

566.9 

 

22 

 

486.3 

 

16 

 

- ประเภททาวน์เฮาส ์ บมจ. เนอวานา ไดอ ิ

บจก. เนอวานา ย ู

100.0 

99.9 

161.7 12 501.9 20 403.6 14 

- ประเภทโฮมออฟฟิศ บมจ. เนอวานา ไดอ ิ 100.0 100.3 7 404.2 16 292.4 10 

- ประเภทคอนโดมเินี่ยม บจก.เนอวานา  

รเิวอร ์

69.9 - - - - 673.7 23 

- อื่นๆ* บมจ. เนอวานา ไดอ ิ

บจก. เอน็วดีเีอ 

บจก. เนอวานา 

พระราม 9 

100.0 

99.9 

99.9 

 

385.8 29 460.5 18 615.5 21 

2) ธุรกจิรบัก่อสรา้งบา้น 

 

บจก. เนอวานา  

คอนสตรคัชัน่ 

บจก.เอน็วดีจี ี

บจก.ดจี ิโฮม 

บจก.ควิเทค  

โปรดกัส ์

99.9 

 

99.9 

99.9 

99.9 

 

304.1 

 

 

23 

 

 

451.5 

 

 

18 

 

358.0 

 

 

12 

 

 

 

3) ธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้ง**         

- ร ัว้สาํเรจ็รปู บจก. ควิเทค  

โปรดกัส ์

99.9 - - 148.6 5 103.8 3 

- ประตู หน้าต่าง    

  อลมูเินยีม 

บจก. เอเทค  

เอน็เตอรไ์พรส ์

99.9 - - 21.5 1 18.3 1 

- อื่นๆ บจก. ควิเทค  

โปรดกัส ์

บจก.เนอวานา  

คอนสตรคัชัน่ 

99.9 - - 2.5 0 3.7 0 

รวม 1,348.4 100 2,557.6 100 2,955.3 100 

หมายเหต ุ งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 แสดงฐานะการเงนิรวมกลุ่มเนอวานาไดอิเข้ามาในการจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบังวดตัง้แต่วนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 

2560 (วนัที่เข้าทํารายการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลบั) และนํามาแสดงเปรียบเทียบเป็นงบการเงินรวมที่แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ

แสดงผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของกลุ่มเนอวานา 

                      *  ในปี 2560 บรษิทั ขายทีด่นิที่ไมส่ามารถนํามาพฒันาโครงการได ้ซึ่งตัง้อยู่ที่บรเิวณถนนประเสรฐิมนูกจิ (เกษตร-นวมนิทร)์ และในปี 2561 บรษิทัฯ ขายที่ดนิที่

ไม่สามารถนํามาพฒันาโครงการได ้ซึง่ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ (ตดัใหม่)  

                    ** รายไดธุ้รกจิขายวสัดุก่อสรา้ง เป็นรายไดข้องบรษิทัย่อยในกลุ่มไดอ ิกรุ๊ป เท่านัน้ ดงันัน้ ในปี 2559 ไดแ้สดงตวัเลขเฉพาะของกลุ่มเนอวานา จงึทําให้ไม่มรีายได้

จากธุรกจิการขายวสัดุก่อสร้าง ทัง้นี้เป็นไปตามการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลบัและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรวม

ธุรกจิ  



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)   

    
 

หน้า 12 

 

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 

กลุ่มบรษิทั เนอวานา ไดอ ิมกีารประกอบธุรกจิหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการขาย (2) ธุรกจิรบัก่อสรา้งบา้น และ (3) ธุรกจิอื่นๆ อาท ิธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้งและรัว้สาํเรจ็รูป  ธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการเช่า และบรหิารงานก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่นนอกจากบ้าน สําหรบัธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการขาย บรษิัทฯ ได้แบ่งการพฒันาโครงการเป็นแบรนด์ต่างๆ ตามรูปแบบของผลติภณัฑ ์ราคา 

และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแต่ละทําเล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และความชดัเจนในการ

พฒันาโครงการ พรอ้มทัง้การรบัรูข้องแบรนด์ในสายตาของลูกคา้มากขึน้ ทัง้น้ีลกัษณะของผลติภณัฑ์ของแต่ละกลุ่ม

ธุรกจิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.1.1) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(เพื่อขาย) 

 

ระดบัราคา 
ประเภท 

บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส ์ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม 

Super Luxury    
 

Luxury     

High-End     

 

จากการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยั พบว่าในแต่ละทาํเล ผูบ้รโิภคจะมกีาํลงัซือ้

ทีแ่ตกต่างกนั โดยบรษิัทฯ มทีศิทางในการกําหนดตําแหน่งของสนิคา้ และกลุ่มลูกคา้ทีช่ดัเจน ดงันัน้บรษิทัฯ จงึเลอืก

พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายในหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมผีลติภณัฑ์ ทัง้บ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งครอบคลุมระดบัราคาตัง้แต่กลุ่ม  

High-End ขึน้ไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลกูคา้หลกั ทีต่้องการความแตกต่างของทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ส่ใจใน

ทุกรายละเอยีด โดยมรีายละเอยีดของโครงการในแต่ละประเภท ดงัน้ี 

1)  โครงการบ้านเดี่ยวภายใต้ แบรนด์ เนอวานา บียอนด์ บ้านเดี่ยว 3 ชัน้ และเนอวานา ไอคอน บ้านเดี่ยว 2 ชัน้  

ซึง่เน้นการออกแบบทีแ่ตกต่าง ใส่ใจในทุกรายละเอยีด เพื่อสรา้งความแตกต่าง โดยคํานึงถงึประสบการณ์การอยู่

อาศยัเป็นหลกั รวมทัง้มทีาํเลทีต่ัง้อยู่ในเมอืง ตอบรบัต่อกลุ่มลกูคา้ ใหไ้ดอ้ยู่อาศยัในสงัคมสว่นตวั ไดพ้กัผ่อนอย่าง

แท้จรงิ เป็นเสมอืนที่สงบที่ซ่อนเร้นอยู่ในเมอืง ซึง่ในปี 2562 บรษิัทฯ มแีผนเปิดตวับา้นเดีย่ว เนอวานา บยีอนด ์

โฉมใหม่ ที่จะปรบัทุกมุมมองการใช้ชีวติแบบเดมิๆ ด้วยการออกแบบประสบการณ์การอยู่อาศยัที่โดดเด่น และ 

เตมิเตม็จนิตนาการของลกูคา้ ภายใตค้อนเซปท ์“Live Beyond The Norm” 
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2)  โครงการทาวน์โฮม พฒันาภายใต้แบรนด์ เนอวานา ดฟีายน์ ทาวน์โฮมที่เป็นไดม้ากกว่าบ้านเดี่ยว ที่ใส่ใจในทุก

รายละเอยีด ทาํเลในเมอืง ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ ทีต่อ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยทีม่ากกว่าอยู่คอนโดมเินียมใน

ทําเลที่ไม่แตกต่างกนั เน้นออกแบบให้มีความแตกต่าง ทําใหผู้้อยู่อาศยัรูส้กึโปร่งโล่ง มากกว่าอยู่บ้านเดี่ยวด้วย 

ช่อง เปิดที่มากกว่า ซึ่งในปี 2561 บรษิัทไดเ้ปิดตวัโครงการ เนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 โครงการ

แรกบนถนนตัดใหม่ศรนีครนิทร์-ร่มเกล้า และได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดี สามารถทํายอดขายได้กว่า 30 ยูนิต

ภายใน 2 วนั โดยสิน้สดุปี 2561 มยีอดขายแลว้รอ้ยละ 84 ของจาํนวนยนิูตรวมในเฟสที ่1  

3)  โครงการโฮมออฟฟิศ พัฒนาภายใต้ แบรนด์ เนอวานา แอทเวิร์ค เป็นโฮมออฟฟิศที่ใส่ใจในรายละเอียด  

ถูกออกแบบใหม้พีืน้ทีท่ํางานทีแ่ตกต่างจากสาํนักงานทัว่ไป ทําใหป้ระสบการณ์การทํางานของพนกังานไม่น่าเบื่อ 

ทําให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ ภายใต้คอนเซปท์ “@WORK Create 

Your Own Culture” โดยทีเ่จา้ของธุรกจิสามารถสรา้งวฒันธรรมองคก์รในแบบทีเ่ป็นตวัของตวัเองไดท้ีน่ี่ อกีทัง้ดว้ย

ทาํเลศกัยภาพ ทาํใหเ้หมาะกบัการลงทุนสาํหรบัเจา้ของธุรกจิ ในปี 2561 โครงการ เนอวานา แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-

เกษตรนวมนิทร ์ไดเ้ปิดตวัสนิคา้รูปแบบใหม่ เป็นโฮมออฟฟิศแบบ Single Unit มพีืน้ทีใ่ชส้อยขนาดใหญ่กว่า 500 

ตารางเมตร ทัง้พื้นทีท่ํางาน พื้นที่จอดรถ 6 คนั อกีทัง้ยงัมลีฟิทโ์ดยสารภายในอาคาร ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัที่ดจีาก

เจา้ของธุรกจิทีต่อ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยขนาดใหญ่ 

4)  โครงการคอนโดมเินียมระดบัซุปเปอรล์กัซช์วัรี ่ภายใตช้ือ่แบรนด ์บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ โครงการ

คอนโดมเินียมสูง 45 ชัน้ ติดโค้งน้ําเจ้าพระยา ย่านคลองสาน ห่างจากสาทรเพียง 10 นาที อยู่ในทําเลที่เงยีบสงบ 

เป็นเสมือนที่พกัผ่อนที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง แต่หลกีหนีจากชวีิตที่วุ่นวาย มีระดบัราคาขายเฉลี่ย 350,000 บาทต่อ

ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปท์ “The sanctuary for your soul” ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้พักผ่อนอย่างแท้จริง ในสงัคม

ส่วนตัวเพียง 133 ยูนิต สําหรับโครงการน้ีได้รับผลตอบรบัเป็นอย่างดี มียอดขายแล้วกว่า 60% จากทัง้ลูกค้า

ภายในประเทศ และลกูคา้ต่างชาต ิทาํใหเ้หน็ถงึมาตรฐานของสนิคา้ว่ามศีกัยภาพทีต่อบรบัต่อความต้องการของกลุ่ม

ลกูคา้ระดบับนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โครงการน้ีมมีูลค่าโครงการกว่า 6,500 ลา้นบาท คาดว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

100% ภายในเดอืนมนีาคม 2562 ซึง่ในปี 2561 มกีารโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใหก้บัลูกคา้แลว้บางสว่น ซึง่กลุ่มลูกคา้

ใหผ้ลตอบรบัทีด่กีบัคุณภาพของสนิคา้ และบรกิารทีไ่ดร้บั 
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โครงการเพื่อขายในปัจจบุนั 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

โครงการ 
ประเภท

โครงการ 

กรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดิน 

พืน้ท่ี 

โครงการ 

(ไร่) 

จาํนวน

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 

 

2,619 32% 18% 

เนอวานา บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

12-2-69 58 990 91% 93% 

เนอวานา บยีอนด ์ 

เกษตร-นวมนิทร ์เฟส 1 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

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

เนอวานา บยีอนด ์ 

เกษตร-นวมนิทร ์เฟส 2 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

8-1-13 37 717 94% 95% 

เนอวานา บยีอนด ์ 

แอทบชี พทัยา 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

บจก.เนอวานา 

พระราม 9 

บจก.เอน็วดีเีอ  

4-2-41 21 424 33% 5% 

เนอวานา ไอคอน  

วงแหวน-พระราม 9 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

8-0-25.1 36 513 100% 100% 

เนอวานา ไอคอน ป่ินเกลา้* บา้นเดีย่ว บจก.สนิหริญั n/a 28 192 42% 4% 

เนอวานา บยีอนด ์อุดรธานี* บา้นเดีย่ว บจก.ฉตัรชยั  

ดเีวลลอปเมน้ท ์

n/a 40 530 7% 12% 

เดอะธารา รามอนิทรา บา้นเดีย่ว บจก.เอน็วดีเีอ 8-3-81 53 279 89% 72% 

เนอวานา แอทเวริค์  

รามอนิทรา 

โฮมออฟฟิศ บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

 

9-0-31.9 61 1,045 99% 52% 

เนอวานา แอทเวริค์  

ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์

โฮมออฟฟิศ บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

7-1-1 56 1,053 97% 38% 

เนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 ทาวน์เฮาส ์ บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

5-2-85 51 612 99% 99% 

เนอวานา ดฟีายน์  

ศรนีครนิทร-์พระราม 9 

ทาวน์เฮาส ์ บจก.เนอวานา 

ย ู

19-0-75.7 175 1,797 41% 40% 

คฟัเวอร ์อ่อนนุช ทาวน์เฮาส ์ บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

17-0-73 194 550 100% 99% 

คลสัเตอร ์รามคาํแหง ทาวน์เฮาส ์ บมจ.เนอวานา 

ไดอ ิ

14-2-44.5 20 103 99% 50% 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ รเิวอรไ์ซด ์

กรุงเทพ 

คอนโดมเินยีม บจก. เนอวานา  

รเิวอร ์

5-1-10 133 6,575 74% 45% 

*หมายเหตุ เป็นโครงการร่วมทุนกบัเจา้ของทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการ 
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นอกจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยูอ่าศยัแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารพฒันาทีด่นิเพื่อขายทัง้ใน

โครงการจดัสรร และนอกโครงการจดัสรร ซึ่งบรษิัทฯ ได้พฒันาที่ดนิเพื่อขายตัง้แต่บรษิัทประกอบธุรกจิด้านพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งมรีะยะเวลามากกว่า 10 ปี และการพฒันาที่ดนิเพื่อขายถือเป็นธุรกจิปกติของบรษิัท และบรษิัท 

ยงัคงมนีโยบายทีจ่ะพฒันาทีด่นิเพื่อขายต่อไปในอนาคต การพฒันาทีด่นิเพื่อขายแบ่งออกเป็น 

1.   การขายทีด่นิสาํหรบัในโครงการจดัสรร บรษิทัฯ ไดท้ําการพฒันาทีด่นิพรอ้มสาธารณูปโภค ยื่นผงัโครงการ 

เพื่อขออนุญาตจดัสรรที่ดินต่อคณะกรรมการจดัสรรที่ดิน ทําการจัดสรรที่ดินแบ่งขายให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป  

โดยบรษิทัฯ จะทาํสญัญาจาํนวน 2 ฉบบั โดยแบ่งเป็น สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ และสญัญาว่าจา้งปลกูสรา้ง ในสว่นของ

สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายไดเ้ป็นรายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย ส่วนสญัญาว่าจา้งก่อสรา้ง 

บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายไดเ้ป็นค่างานบรกิารงานก่อสรา้ง โดยจะรบัรูต้ามความคบืหน้างานก่อสรา้ง  

2.  การขายที่ดินสําหรบันอกโครงการจดัสรร บรษิัทฯ จะดําเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย ซึ่งถือว่าเป็นการ

บรหิารจดัการพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากบรษิทัฯ ซื้อทีด่นิขนาดใหญ่จากเจา้ของคนเดยีว ซึ่งทีด่นิไม่มคีวาม

ต่อเน่ืองกนั ไม่สามารถนํามาพฒันาโครงการได้ หรอืที่ดินมีหน้ากว้างติดถนนเกนิไป ไม่เหมาะต่อการนํามาพฒันา

โครงการ รวมถึงตําแหน่ง ขนาด และรูปร่างของที่ดินที่ไม่มีศกัยภาพในการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยั 

บรษิทัฯ จงึพฒันาทีด่นิและจดัจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกทีส่นใจ  

สาํหรบัการอนุมัติการขายที่ดิน เป็นไปตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดไว้ ซึ่งบรษิัทฯ  

มนีโยบายการขายที่ดนิที่ไม่ตํ่ากว่าราคาประเมนิของผู้ประเมนิอสิระ ซึ่งผูป้ระเมินอสิระจะต้องเป็นผู้ประเมนิที่ได้รบั

ความเหน็ชอบจากทางสาํนกังาน ก.ล.ต.  

2.1.2) ธรุกิจรบัก่อสรา้งบา้น 

สาํหรบัธุรกจิรบัสรา้งบา้น บรษิัทฯ ไดแ้บ่งประเภทธุรกจิออกเป็น 2 ส่วน คอื ธุรกจิรบัก่อสรา้งบา้นใหก้บัลูกค้า

รายย่อย ภายใตแ้บรนด ์“บา้นเนอวานา” ทีจ่ะรองรบักลุ่มลูกคา้ทีต่้องการสรา้งบา้นแบบเนอวานา ทีม่กีารออกแบบที่ด ี

เน้นประสบการณ์การใชง้านจรงิของลกูคา้ ทาํใหบ้า้นอยู่สบาย สวยงาม และแตกต่าง ซึง่บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการ

ทาํบา้นสัง่สรา้งมากว่า 10 ปี ทาํใหส้ามารถออกแบบบา้นไดต้รงตามความต้องการของลกูคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ ไม่ต่างจาก

การใชส้ถาปนิกออกแบบบา้น ซึง่ลกูคา้จะไดร้บับา้นทีอ่ยู่ในงบประมาณ และราคาทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยใชเ้ทคโนโลยกีาร

ก่อสรา้งจากประเทศญี่ปุ่ น ที่มมีาตรฐานเสมอืนบา้นในโครงการของเนอวานา บนทีด่นิของลูกคา้เอง และโมเดลธุรกจิ

ใหม่ “NVD Turnkey Solution” เพื่อร่วมพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัระดบัคุณภาพกบัเจา้ของทีด่นิในทาํเลศกัยภาพ  

ภายใต้การร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ เนอวานา ไดอ ิจะเป็นผูด้าํเนินการพฒันาโครงการใหห้มดแบบ

ครบวงจร ตัง้แต่ การออกแบบ การขาย การตลาด การก่อสรา้ง โอนกรรมสทิธิ ์และบรกิารหลงัการขาย ซึง่โครงการจะ

ใช้โปรดกัซแ์บรนด์ของเนอวานา โดยการจะเลอืกใช้แบรนด์ใดนัน้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของทําเล และกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย โดยเจ้าของที่ดินจะไม่ต้องเจอกบัปัญหาและความวุ่นวายในการพฒันาโครงการ และไม่ต้องลงทุนสร้าง     

แบรนดส์นิคา้ใหม่ อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาที่ดนิให้มศีกัยภาพสูงสุดและเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัทีด่นิ ซึง่เจา้ของ

ทีด่นิจะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการทีล่กูคา้โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิก่อนการปลกูสรา้ง (เป็นสญัญาบา้นสัง่สรา้ง) ในสว่นของ

บรษิทัฯ จะสามารถเพิม่โอกาสในการพฒันาโครงการบนทําเลศกัยภาพ ซึง่หาไดย้ากและมรีาคาแพงในปัจจุบนั อกีทัง้

ยงัไม่ต้องใช้เงนิจํานวนมากในการลงทุนพฒันาโครงการ โดยบรษิทัฯ จะมรีายได้จากการแบ่งผลกําไร และค่าบรหิาร

และพฒันาโครงการกบัเจา้ของทีด่นิ นอกจากนัน้ ตวัโครงการเองจะไดร้บัความเชื่อถอืจากกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์

อนัดกีบัเจา้ของทีด่นิ ทาํใหส้ามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 
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2.1.3) ธรุกิจขายวสัดกุ่อสรา้ง และธรุกิจอ่ืนๆ 

1) ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและรัว้สําเร็จรูป เป็นการทําธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างในโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรพัย์ของบริษัทย่อยในเครือ งานก่อสร้างในโครงการที่บริษัทฯ ไปรบัจ้างก่อสร้างและบริหารงานขาย 

(Turnkey Solution) บรษิัทฯ พฒันาสนิคา้รัว้สาํเรจ็รูปภายใต้แบรนด์ เฟ็นเซอร ์(FENZER) ซึ่งเป็นรัว้สาํเรจ็รูปทีผ่ลติ

ดว้ยระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (pre-stressed concrete) ตามหลกัมาตรฐาน ACI code และ ISO9100:2008 

ประกอบด้วยแผ่นคอนกรตีผวิเรยีบเนียนทัง้สองดา้น เสา แผ่นทบัหลงั บวัหวัเสา และฐานราก เพื่อจดัจําหน่ายใหก้บั

โครงการ และบุคคลทัว่ไป 

2) ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า บริษัทฯ มีการทําธุรกิจที่สร้างรายได้ประจําอย่างสมํ่าเสมอ 

(Recurring Income) ไม่ว่าจะเป็น การพฒันาทีจ่อดรถเพื่อเช่า ในทําเลศกัยภาพใกลอ้าคารสาํนักงาน และระบบขนส่ง

มวลชน ซึ่งปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารที่จอดรถบรเิวณซอยเฉยพ่วง ใกล้อาคารซนัทาวเวอร์ส และ

รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชติ และ รถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจกัร 

3) ธุรกจิบรหิารงานก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่นๆ บรษิัทฯ มกีารทําธุรกจิบรหิารงานก่อสร้างอาคาร

ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารกระจายสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต บรเิวณพื้นที่ห่างไกล (Telecom 

Sector) หรอืการบรหิารงานก่อสรา้งอาคารรสีอรท์ทีป่ระเทศมลัดฟีส ์ในโครงการ Cross Road ของบรษิทั สงิห ์เอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1) กลยุทธท์างการตลาด และข้อได้เปรียบในการแข่งขนั 

กลยุทธท์างการตลาด และขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ทีส่าํคญั โดยแบ่งตามภาคธุรกจิ ดงัน้ี 

1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ทาํเลทีต่ัง้โครงการ 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในการเลือกทําเลที่ตัง้โครงการ เน่ืองจากทําเลเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์โดยทําเลทีต่ัง้ที่เลอืกจะต้องใกล้แหล่งคมนาคมที่สาํคญั สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก ใกล้ถนนหลกัและ

ทางด่วน อยู่ในย่านชุมชน มรีะบบสาธารณูปโภครองรบัอย่างทัว่ถงึ หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล และสถาบนัการศกึษา 

เพื่อการอยู่อาศยั และคุณภาพชวีติทีด่ขีองลกูคา้ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกทําเลบรเิวณถนนหลกั อาทเิช่น ถนนพระราม 9 

ถนนพระราม 2 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ถนนประเสรฐิมนูกจิ ถนนรามอนิทรา และถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ เป็นต้น 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการแนวราบใหม่จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเนอวานา ดีฟายน์ ศรี

นครนิทร-์พระราม 9 ซึง่มมีลูค่าโครงการรวม 1,797 ลา้นบาท เมื่อเดอืนมนีาคม นบัเป็นโครงการแรกทีเ่ปิดตวับนทาํเลที่

ดทีีสุ่ดในโซนตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ตดิถนนตดัใหม่ ศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ เป็นถนนใหญ่ขนาด 10 ช่องจราจร  

ที่เชื่อมต่อเข้า-ออก เมอืงได้อย่างสะดวก อกีทัง้ยงัใกล้สิง่อํานวยความสะดวกมากมาย รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าใน

อนาคต สายสเีหลอืง และสายสสีม้ ซึง่โครงการไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดอีย่างลน้หลามจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ

เปิดตวัคอนโดมเินียมหรรูะดบัซุปเปอรล์กัซช์วัรีโ่ครงการแรกของบรษิทัฯ คอื โครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์

กรุงเทพ จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 6,575 ลา้นบาท ทีท่ําเลที่ตัง้อยู่รมิแม่น้ําเจ้าพระยา บนทําเลที่เงยีบ

สงบเหมาะแก่การพกัผ่อนย่านเจรญินคร ใกลห้า้งไอคอนสยาม ซึ่งสามารถเขา้เมอืงถงึย่าน CBD ได้ในเวลาไม่ถึง 10 

นาท ีซึง่ไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีากกลุ่มลกูคา้คนไทย และชาวต่างชาต ิ



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)   

    
 

หน้า 17 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิมากนัก เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นระดบัไฮเอนดข์ึน้

ไป ซึง่เน้นซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออยู่อาศยัจรงิ และเพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อน 

การออกแบบบา้นทีเ่น้นรายละเอยีด 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการออกแบบบา้นเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อย่างแทจ้รงิ โดยใสใ่จในทุก

รายละเอยีดในการออกแบบ การจดัวางฟังกช์ัน่การใชง้านภายในตวับา้นเป็นสดัส่วนอย่างลงตวั การเขา้ถงึของแสงแดด 

และการถ่ายเทอากาศภายในบา้น ทาํใหบ้า้นของเนอวานา มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยรปูทรงของบา้นทีแ่ตกต่างกบัคู่แข่ง 

มคีวามเฉพาะตวัทัง้ภายนอกตวับ้าน และการจดัวางพื้นที่ภายในตวับ้าน นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัให้ให้ความสําคญักบั

รายละเอยีดเรื่องของวสัดุทีเ่ลอืกใช ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าลกูคา้สามารถใชง้านไดจ้รงิ ทคีวามสวยงาม คงทนและดแูลรกัษาได้

ง่าย รวมไปถงึสาธารณูปโภคต่างๆของโครงการทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หอ้ย่างด ีเพื่อสง่เสรมิคุณภาพการใชช้วีติทีด่ขีองลกูคา้ 

อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารเซน็ต์สญัญาร่วมทุนพฒันาโครงการร่วมกบักลุ่มบรษิทั ไดวะ เฮา้ส ์บรษิทัรบัสรา้งบา้น

อนัดบั 1 ของญี่ปุ่น นอกจากร่วมลงทุนในโครงการแล้ว ยงัมกีารร่วมมอืพฒันาด้านนวตักรรม เสรมิความแขง็แกร่ง  

ดา้นการก่อสรา้ง และงานควบคุมคุณภาพ เพื่อใหโ้ครงการพฒันาขึน้ไปอกีระดบั เกดิเป็น NDD Innovation (Nirvana 

Daii Daiwa Innovation) คอื แนวคดิ และนวตักรรมจากความร่วมมอืของเนอวานา ไดอ ิและ ไดวะ เฮา้ส ์อาท ิการยก

พืน้ชัน้ 1 ขึน้สงู เพื่อเพิม่พืน้ทีใ่นงาน service ของระบบต่างๆ ซึง่น่ีเป็นเพยีงส่วนหน่ีงในการพฒันาร่วมกนัของทัง้สอง

บรษิทั เพื่อตอบโจทยข์องลกูคา้เป้าหมาย 

บรษิทัฯ ไดใ้ชอ้งคค์วามรูใ้นดา้นงานก่อสรา้ง ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งทีถู่กตอ้งและครบถ้วน ในการ

ส่งมอบสนิค้าใหถ้งึมอืลูกคา้ไดอ้ย่างมคุีณภาพ และตรงต่อเวลา เน่ืองจากบรษิทัฯ มโีรงงานผลติชิ้นส่วนสาํเรจ็รูปเป็น

ของตนเอง ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาในการผลติได้ อกีทัง้บรษิัทฯ ได้ว่าจ้างบรษิัทรบัเหมา

ก่อสรา้งที่มปีระสบการณ์ในการทํางาน ซึง่ไดร้บัการควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้งจากวศิวกรที่มคุีณภาพ ทําใหไ้ดร้บั

สนิค้าที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้การพฒันาโครงการที่ผ่านมาของบรษิัทฯ สามารถส่งมอบบ้านให้กบัลูกค้าได้ตรงตาม

กําหนดระยะเวลา และบรหิารการเงนิและต้นทุนการก่อสร้างอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถึงสรา้งความพึงพอใจให้กบั

ลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี  

การวางภาพลกัษณ์บรษิทั 

บรษิทัฯ ไดว้างภาพลกัษณ์และกาํหนด Positioning สนิคา้ของบรษิทัฯ อย่างชดัเจน โดยบรษิทัฯ เน้นการพฒันา

อสงัหารมิทรพัยแ์นวราบ ทําเลทีต่ัง้ในเมอืง และอยู่ในย่านชุมชน โดยมขีนาดโครงการทีไ่ม่ใหญ่เกนิไป เน้นความเป็น

สงัคมสว่นตวั ดว้ยการออกแบบบา้นทีใ่สใ่จในรายละเอยีดเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างแทจ้รงิ 

ดงันัน้ ในมุมของการวางโครงสร้างการบรหิารภาพลกัษณ์บรษิัท เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) จะเป็นการพฒันา

ภาพลกัษณ์จากแกนหลกัของบรษิัทที่ยดึถือมาโดยตลอด คอืเรื่องของการใหค้วามสําคญักบัในทุกรายละเอยีด ซึ่งจะ

สรา้งความพเิศษในการอยู่อาศยั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทาํเล คุณภาพสนิคา้ การออกแบบทีแ่ตกต่างทีต่อบรบัต่อความ

ต้องการของแต่ละบุคคล ส่งผลถึงความสุขในการใช้ชวีติของลูกค้า รวมถึงเติมเต็มทุกความต้องการของผู้อยู่อาศยั 

ดงันัน้ การวางแผนกลยุทธท์างดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นการตลาดจงึสอดคลอ้งไปในทางเดยีวกนัดว้ย 

การร่วมมอืกบัพนัธมติรทีด่ ี

บรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัพนัธมติรของบรษิัทในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อนําจุดแขง็ของ 

แต่ละบรษิทั มาพฒันาสนิคา้และบรกิาร และส่งมอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหก้บัลกูคา้ ทัง้พนัธมติรภายในประเทศ ทีม่แีนวคดิไป

ในทางเดียวกนั หรอืพันธมิตรที่มีชื่อเสยีงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น บนัยนัทรี กรุ๊ป เครือโรงแรม 5 ดาว หรือ บรษิัท
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ออกแบบชื่อดังระดับโลก ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ภายใต้แบรนด์ บันยันทร ี 

เรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ เพื่อออกแบบโครงการทีต่อบรบัต่อความต้องการของลูกคา้ ทีต่้องการความสงบในการ

พกัผ่อน เน้นความเป็นส่วนตัว ส่งเสรมิด้วยการออกแบบที่เน้นเสน้สายที่สื่อถึงความสงบในแบบ Minimal Modern 

Style ในรูปแบบ Interlocking เล่นระดับสอดคล้องไปกบัสายน้ําแห่งวฒันธรรมของประเทศไทย รวมถึงยังได้ร่วม

ดาํเนินงานก่อสรา้งโครงการโดย บรษิทั บวคิ-ไทย จาํกดั บรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงในวงการก่อสรา้ง และมผีลงานเป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล จะเห็นได้ว่าบรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัรายละเอียดในการใช้ชวีิตของลูกค้า โดยได้ใช้จุดแขง็ของ

บรษิทัในการพฒันา เพื่อต่อยอดสนิคา้และบรกิาร ทําใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีต่รงใจ ซึง่น่ีจะเป็นพืน้ฐานทีม่ ัน่คงทีจ่ะเพิม่

ศกัยภาพ และความสามารถของบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

2) ธุรกจิรบัก่อสรา้งบา้น 

บรษิทัฯ ได้พฒันาแบรนดร์บัสรา้งบา้นใหม่ “บ้านเนอวานา” โดยใชจุ้ดแขง็ และขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทัในเรื่อง

ความต้องการของกลุ่มลูกคา้ และการออกแบบทีค่ํานึงถงึผูอ้ยู่อาศยัโดยใส่ใจในทุกรายละเอยีด โดยไดพ้ฒันาธุรกจิรบั

สรา้งบา้นรูปแบบใหม่ทีแ่ตกต่าง มดีไีซน์ทีโ่ดดเด่น เน้นฟังกช์ัน่การใชง้านของผูอ้ยู่อาศยั และยงัคงจุดแขง็ของการรบั

สร้างบ้านแบบเดิมไว้ คือเรื่องของการบรกิารที่ดี สนิค้าที่มีความแขง็แรง ความทนทาน และความรวดเรว็ของการ

ก่อสรา้ง โดยปรบัรูปแบบสนิคา้ใหต้อบรบัต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบั mid-range ถงึ high-end โดยมกีลยุทธท์ีส่าํคญั

คอื การใชส้าํนักงานขายของโครงการบา้นจดัสรรทุกโครงการของเนอวานา ไดอ ิเป็นสาํนักงานขายของธุรกจิรบัสรา้ง

บา้นดว้ย ทาํใหธุ้รกจิรบัสรา้งบา้นมสีาํนักงานขายมากถงึกว่า 10 แห่งทัว่กรุงเทพหมานคร ซึง่เป็นมติใิหมข่องบรษิทัรบั

สรา้งบา้นทีม่บีา้นตวัอย่างจรงิทุกแบบใหด้ใูหล้กูคา้สมัผสัก่อนตดัสนิใจ  

สําหรบัธุรกิจ “NVD Turnkey Solution” นัน้เป็นการเพิ่มโอกาสของบรษิัทฯ ในการพฒันาโครงการบนทําเล

ศกัยภาพทีห่าไดย้ากในปัจจุบนั เพราะทีด่นิในเมอืงมเีหลอืจาํนวนน้อย อกีทัง้เจา้ของทีด่นิไม่ต้องการขาย หรอืมคีวาม

ต้องการพัฒนาโครงการเอง บรษิัทเนอวานา ไดอิ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาน้ี จึงได้เสนอโมเดลการร่วมทุนธุรกิจแบบ 

Turnkey Solution เพื่อดงึดูดความสนใจจากเจ้าของที่ดนิให้มาพฒันาโครงการร่วมกนั ซึ่งในปี 2561 ได้มีการเซน็ต์

สญัญาตกลงร่วมทุนในโมเดลธุรกจิ JV Solution จํานวน 2 โครงการ คอืที่ดนิกลางเมอืง จงัหวดัอุดรธานี และ ที่ดิน

บรเิวณใจกลางเมอืงกรุงเทพมหานคร โซนตะวนัออก ย่านพฒันาการ 

3) ธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้ง และธุรกจิอืน่ๆ 

การทําธุรกจิประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย ธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้งและรัว้สาํเรจ็รูป  ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อเช่า ธุรกิจบรหิารงานก่อสร้าง โดยธุรกิจขายวสัดุก่อสร้างและรัว้สําเรจ็รูป เป็นการทําธุรกิจเพื่อสนับสนุนงาน

ก่อสรา้งในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัย่อยในเครอื งานก่อสรา้งในโครงการทีบ่รษิทัฯ ไปรบัจา้งก่อสรา้ง

และบรหิารงานขาย (Turnkey Solution) เพื่อเป็นการเพิ่มกําลงัการผลิตชิ้นส่วนของโรงงานคอนกรตีสําเร็จรูปให้มี

ประสทิธิภาพสูงสุด โดยบรษิัทฯ มีโรงงานเพียงแห่งเดยีว ที่อําเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ผลติสนิค้าประเภทรัว้

สําเร็จรูป และผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) ซึ่งมีกําลังการผลิตเต็มที่ 62,000 ตันต่อปี และ 60,000 ตันต่อปี 

ตามลําดบั โดยในปี 2561 บรษิัทฯ ผลิตสนิค้าประเภทรัว้สําเรจ็รูป เป็นจํานวน 24,000 ตนัต่อปี และผลิตคอนกรีต

สําเร็จรูป (Precast) จํานวน 27,000 ตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70 จากปี 2560 ทัง้น้ี  

การประกอบธุรกจิอื่นๆ ของบรษิัท เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการผลติของโรงงาน และเป็นการทําธุรกจิเพื่อเพิ่ม

รายไดป้ระจําอย่างสมํ่าเสมอของบรษิทัฯ ซึง่ถอืว่าเป็นการกระจายความเสีย่งทางธุรกจิ และลดความผนัผวนของรายได้

ในระยะยาว 
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2.2.2) ลกัษณะของกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 

การพจิารณาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย บรษิทัฯ ไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ความตอ้งการของลกูคา้ใน

แต่ละทําเล ก่อนที่จะซือ้ทีด่นิ และกําหนดรปูแบบการพฒันาโครงการ รวมถงึการวาง Positioning ของผลติภณัฑ์ จงึทํา

ใหโ้ครงการทีผ่่านมา บรษิทัฯ สามารถปิดการขายโครงการไดต้ามแผนทีว่างไว ้รวมถงึการรกัษาระดบักาํไรของบรษิัทฯ 

ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนด 

ทัง้น้ี โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ ไดป้รบัแบรนดห์ลกั ตามลกัษณะรูปแบบโครงการ และกลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมาย กาํหนดกลยุทธ ์ดงัน้ี 

 

แบรนด ์/ 

รปูแบบการพฒันา

โครงการ 

กลุ่มลูกค้า 
ระดบัรายได้ต่อเดือน 

(บาท/เดือน) 
ระดบักลุ่มลูกค้า 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์/ 

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 

กลุ่มผูป้ระสบความสาํเรจ็ใหม ่

120,000-200,000 ระดบักลาง – กลางบน 

(Mid-Scale) 

เนอวานา ดฟีายน์ / 

ทาวน์โฮม 

ผูบ้รหิารในองคก์ร / กลุ่ม Startup 

กลุ่มผูป้ระสบความสาํเรจ็ใหม ่

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) การจดัจาํหน่าย และช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บรษิทัฯ ไดม้กีารออกแบบประสบการณ์ของลกูคา้ใหม้คีวามแตกต่างทัง้กระบวนการ ตัง้แต่ก่อนเขา้ชมโครงการ 

ดว้ยสือ่ต่างๆ ทีส่ ือ่สารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทกุรายละเอยีดทีล่กูคา้สมัผสั ไม่ว่าจะเป็นสือ่ออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์โซเชยีล

มเีดยี สื่อออฟไลน์ เช่น ป้ายโฆษณา บูธประชาสมัพนัธ์ สื่อสิง่พมิพ์ สื่อวทิยุ สื่อ SMS หรอืคอลเซน็เตอรข์องบรษิัท  

ซึง่เมื่อลูกค้าเขา้ชมโครงการ จะพบกบัสนิคา้และบรกิารทีต่รงกบัสิง่ที่บรษิทัฯ สื่อสารออกไป ไม่วาจะเป็นรายละเอยีด

ต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นบ้าน Nirvana รวมถึงแนวคดิของแบรนด์ที่สื่อสารออกไป หรอืบรกิารที่น่าประทบัใจจาก

พนักงานทุกคนทีส่าํนักงานขาย โดยบรษิทัฯ มทีมีงานขายเป็นของตนเอง และมหีน่วยงานพฒันาการขาย ทีจ่ะอบรม 

และพฒันาทกัษะของพนักงานขายใหม้คีวามเป็นมอือาชพี และมปีระสทิธภิาพ โดยการเพิม่ความรู ้ความเขา้ใจในตวั

สนิคา้และบรกิาร รวมถงึแนวคดิของโครงการ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประสบการณ์ทีด่เีมื่อเยีย่มชมโครงการและตดัสนิใจซือ้ 

หรอืกลบัมาใหม่อกีครัง้เมื่อยงัไม่ตดัสนิใจในครัง้แรก ประสบการณ์ทีด่ขีองลกูคา้ยงัถูกออกแบบจนถงึเมื่อลกูคา้ตดัสนิใจ

ซื้อ  ระหว่างก่อสร้าง และสุดท้ายเป็นลูกบ้าน Nirvana ลูกค้ากจ็ะได้รบัประสบการณ์ที่ดีจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ไม่ว่าจะเป็นทมีบรกิารลูกคา้ ทมีงานก่อสรา้ง ทมีงานโฮมแคร ์(งานบรกิารลกูคา้หลงัการขายและสง่มอบบา้น) เป็นต้น 

อกีทัง้ยงัมสี่วนงานลูกคา้สมัพนัธ ์ทีจ่ะคอยสนบัสนุน และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูบา้นเนอวานาทุกครอบครวัตลอด

มา ไม่ว่าจะเป็นการทํากจิกรรมในชุมชนตามเทศกาลต่างๆ การร่วมกบัลูกบา้นในการทํากจิกรรมตอบแทนสงัคม หรอื

กจิกรรมขอบคุณลกูบา้นประจาํปีของบรษิทัฯ 
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บรษิทัฯ ยงัมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายอย่างต่อเน่ือง ทัง้การกระตุน้ยอดขายผ่านการใหข้องแถมทีต่รงตาม

ความต้องการของลูกค้า หรอื การลดราคาเพื่อดงึดูดความสนใจ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการปิดการขายได้ดขีึน้ อกีทัง้

บรษิัทฯ ยงัมกีารจ่ายเงนิพเิศษ (incentive) ให้กบัทมีขายเพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจในการทํางานเมื่อได้เป้าขายตาม

กาํหนด 

ทัง้น้ี สําหรบัโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ รเิวอร์ไซด์ กรุงเทพ บรษิัทฯ ได้เลอืกใช้ตวัแทนขายมอือาชพีที่มี

ชื่อเสยีง และมคุีณภาพมาร่วมงานในการขายของโครงการเพื่อใหต้อบรบักบัสนิคา้ และกลุ่มลกูคา้ของโครงการ 

 

2.2.4) ภาวการณ์แข่งขนัภายในอตุสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

1) ภาพรวมเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองในอตัราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยมีแรง

ขบัเคลื่อน จากการลงทุนของภาครฐัในโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ อาท ิสายสเีหลอืง 

สายสีส้ม หรือสายสีทอง ที่เข้าสู่ข ัน้ตอนการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น อีกทัง้ยังมีการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ออีซี)ี และการย้ายฐานการผลติมายงัไทยของธุรกจิต่างชาติทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสงคราม

การคา้ 

อย่างไรกต็าม ในปี 2562 ยงัคงมปัีจจยัทีท่า้ทายภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทย ทัง้ในเรื่องของการส่งออก 

ทีแ่มว้่าคาดการณ์ว่าจะขยายตวัได ้แต่จะมปัีจจยัจากต่างประเทศทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ได ้โดยเฉพาะ

นโยบายภายใต้การนําของประธานาธบิดสีหรฐัฯ ทีส่่งผลใหเ้กดิความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกจิโลก ซึง่กระทบต่อ

ความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกจิไทย หรอืแม้แต่ปัจจยัที่เกดิจากการเลอืกตัง้ โดยเฉพาะนโยบายที่จะเกดิขึน้ภายหลงัการ

เลอืกตัง้ ทีค่าดว่าจะกระทบต่อการใชจ้่ายในภาคครวัเรอืนของประชาชนโดยรวม 

2) ภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

สาํหรบัในปี 2561 ตลาดอสงัหาริมทรพัย์ปรบัตวัดขีึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดขี ึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปลายปี 

2560 ซึ่งมีการชะลอตัวลงในช่วงปลายปีจากการปรบัขึ้นของดอกเบี้ย รวมถึงกฎหมายภาษีที่ดินที่ทําให้ต้นทุน

ผูป้ระกอบการสูงขึน้ แต่จากการมขี่าวเรื่องมาตรการควบคุมสดัส่วนการปล่อยสนิเชื่อต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan To 

Value) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เสมือนเป็นการกระตุ้นตลาดอสงัหารมิทรพัย์ ทําให้มียอดขาย และยอดโอน

กรรมสทิธิเ์พิม่ขึน้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ต่อเน่ืองมาถงึไตรมาส 1 ปี 2562 

ภาพรวมธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพักอาศยั ยงัคงมีการเปิดตัวต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาทัง้ในมุมของ

จาํนวนโครงการ จาํนวนหน่วย และมลูค่า โดยมกีารปรบัตวัของมลูค่าสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 29 จากมลูค่ารวมทัง้สิน้ 441,661

ลา้นบาท ในปี 2560 เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 568,819 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากภาวะต้นทุนทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

ทัง้ราคาทีด่นิ และค่าก่อสรา้ง 

ในปี 2561 ผู้ประกอบการเน้นพฒันาสนิค้ากลุ่ม กลาง-บน มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Luxury สงัเกตได้จาก

โครงการคอนโดมเินียมทีเ่ปิดขายใหม่หลายโครงการทีม่รีาคาสงูขึน้ และเน้นเจาะกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาตมิากขึน้ อกีทัง้

ยงัมสีดัส่วนการพฒันาโครงการแบบ Mixed Use เพิม่ขึน้เพื่อตอบรบักบัไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกคา้รุ่นใหม่ อกีทัง้ยงัเป็น

การกระจายความเสีย่งในการพฒันาโครงการของผูป้ระกอบการอกีทางหน่ึง 

ผูป้ระกอบการหลายรายมกีารร่วมทุนกบับรษิัท ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อเป็นการขยายขดีความสามารถใน

การลงทุน รวมถงึเป็นการขยายกลุ่มลกูคา้เพิม่ขึน้ โดยมกีารนําเทคโนโลยเีพื่อการใชช้วีติ และอยู่อาศยัมาใชใ้นโครงการ

มากขึน้เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 
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สาํหรบัภาพรวมตลาดคอนโดมเินียม อุปทานรวมในปี 2561 มจีํานวนมากขึน้ ในขณะทีจ่าํนวนโครงการเสนอ

ขายใหม่นัน้ตํ่าลงกว่าปี 2560 ซึง่เป็นผลมาจากการทีผู่้ประกอบการเน้นพฒันาโครงการในระดบักลาง-บน เพิม่ขึน้อกี

ครัง้ 

ภาพรวมตลาดแนวราบนัน้มอุีปทานมากขึน้จากจํานวนทาวน์เฮาสท์ีเ่ปิดขายใหม่ บา้นเดีย่วมอุีปทานทีล่ดลง 

แต่ถา้วเิคราะหจ์ากมลูค่าแลว้ บา้นเดีย่วจะมสีดัสว่นมลูค่าทีส่งูขึน้ เหตุผลจากการทีเ่น้นพฒันาโครงการทีม่รีะดบัราคาสงู

เพิม่ขึน้นัน่เอง 

3) ภาวการณ์แขง่ขนัของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัในปี 2562 คาดว่าตลาดอสงัหารมิทรพัย์จะชะลอตวัเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2561 ด้วยปัจจยัลบหลายด้าน อาท ิสถาบนัการเงนิที่เขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อรายย่อย กําลงัซื้อจากตลาด 

กลาง-ล่างยังไม่ดีขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสัญญาณการปรับตัวของดอกเบี้ยในปี 2562 จากที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีส่ง่สญัญาณเตรยีมปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย 2 ครัง้ในปีน้ี 

อกีทัง้ยงัมมีาตรการควบคุมสดัสว่นการปล่อยสนิเชื่อต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan To Value) ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ที่คาดว่าจะกระทบต่อภาพรวมอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอน เน่ืองจากกําลังซื้อจากนักลงทุน

อสงัหารมิทรพัยจ์ะลดลง ปัจจยัภายในประเทศอกีเรื่องหน่ึงคอืเรื่องของเศรษฐกจิ และการเมอืง ซึ่งจะต้องรอประเมนิ

หลงัจากการเลือกตัง้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กบันโยบายของรฐับาลเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการกระตุ้น

อสงัหารมิทรพัย ์

อกีทัง้ปัจจยัลบจากเศรษฐกจิในต่างประเทศเรื่องสงครามการคา้ระหว่างประเทศจนี และประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ทําใหเ้ศรษฐกจิโลกนัน้ไดร้บัผลกระทบ รวมถงึมาตรการชะลอการลงทุนอสงัหารมิทรพัย์ในต่างประเทศของรฐับาลจนี 

อาจสง่ผลใหก้ลุ่มลกูคา้ประเทศจนีทีล่งทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยเกดิการชะลอตวัลง รวมถงึอสงัหารมิทรพัย์

ทีซ่ือ้เพื่อลงทุนเอาไวน้ัน้อาจจะไม่โอนกรรมสทิธิ ์

ในปี 2562 เน่ืองจากราคาที่ดนิในเมอืงนัน้มรีาคาแพงมากขึน้ แนวโน้มการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในปีน้ีจงึ

น่าจะม ีLeasehold Property เกดิเพิม่ขึน้ อกีทัง้ตลาดโดยรวมเริม่ยอมรบั และใหค้วามสนใจสนิคา้ประเภทน้ี เน่ืองจาก

มีทําเลที่ดี และราคาที่ตํ่ากว่า ซึ่งบรษิัทเนอวานา ไดอิ ได้มองเห็นถึงปัญหาในการได้มาซึ่งทําเลศกัยภาพในเมือง

ดงักล่าว จงึไดส้รา้งโมเดลธุรกจิรูปแบบใหม่คอืการร่วมทุนแบบ Turnkey Solution เพื่อตอบรบัความต้องการทัง้ในแง่

ของบรษิทัเองในการหาทีด่นิทําเลทีด่ ีรวมถงึสภาพคล่องในการลงทุน ตอบรบัในแง่ของเจา้ของทีด่นิเองทีส่ามารถเพิม่

ศกัยภาพของทีด่นิตวัเอง และตอบรบัในแง่ของผู้บรโิภคที่จะได้มโีอกาสในการมทีี่อยู่อาศยัในทําเลที่ดทีี่สุดในราคาที่

เหมาะสม ทาํใหเ้ป็นโมเดลธุรกจิทีด่ต่ีอทุกภาคสว่น 

นอกจากนัน้คาดว่าแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศยัทําเลรมิแม่น้ําเจ้าพระยา ย่านเจรญินครจะดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง  

จากการเปิดหา้ง ไอคอนสยาม รวมทัง้รถไฟฟ้าสายสทีองที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งนัน้เหน็เป็นรูปเป็นร่าง ทําให้ราคา

อสงัหารมิทรพัย์ที่จะเปิดใหม่ในย่านน้ีจะมรีาคาสูงขึน้มากตามราคาที่ดนิที่ปรบัตัวสูงขึน้ ทัง้น้ี บนัยนัทร ีเรสซิเดนซ ์ 

รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ โครงการ Branded Residences ระดบั Super Luxury จากเนอวานา ไดอ ิทีลู่กคา้ไดร้บักรรมสทิธิ ์

แบบ Freehold Property จะไดร้บัประโยชน์จากเหตุผลดงักล่าว ซึง่โครงการน้ีลูกคา้ชาวไทย และชาวต่างประเทศให้

การตอบรบัเป็นอย่างด ีโดยลกูคา้ส่วนใหญ่ซือ้ไวเ้พื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อนรมิแม่น้ํา ในทาํเลเมอืง ทีห่าไม่ไดแ้ลว้ในตลาด 

ปัจจุบนัโครงการมกีารโอนกรรมสทิธใ์หล้กูคา้ไปแลว้บางสว่น และโครงการจะเสรจ็สมบรูณ์ในไตรมาส 1 ของปี 2562 

แนวโน้มการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ในปีน้ี คาดว่าจะได้เห็นผู้ประกอบการเน้นปรบัรูปแบบให้ตรงตาม 

ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวยั หรอื กลุ่มรกัสุขภาพ ทัง้แบบ Active และแบบ  

Passive เทรนดก์ารดงึนักลงทุนต่างชาติเขา้มาร่วมลงทุนพฒันาโครงการน่าจะเติบโต และเหน็ไดอ้ย่างต่อเน่ืองจากปี 
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2561 โดยบรษิัทเนอวานาไดอิ จะเปิดตัวโครงการที่ร่วมทุนกบักลุ่มบรษิัท ไดวะ เฮ้าส ์ผู้นําเรื่องการสร้างบ้านจาก

ประเทศญีปุ่่ น ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2562 ซึง่ไม่เป็นเพยีงการลงทุนร่วมกนัเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นการนํา Innovation และ 

Technology ทีเ่ป็นจุดแขง็ของทัง้สองบรษิทัมาร่วมกนัพฒันาโครงการน้ีดว้ย 

นอกจากน้ี เทรนด์การพฒันาโครงการ Mixed Use ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความ

สะดวกสบายในการใชช้วีติจะมมีากขึน้ ซึง่ในปีน้ีบรษิทัฯ เตรยีมพฒันาโครงการย่านกรุงเทพกรฑีา บนพืน้ทีก่ว่า 200 ไร่

ใหเ้ป็นเสมอืนเมอืง Mixed Use ทีล่กูคา้สามารถใชช้วีติอย่างครบวงจรไดท้ีน่ี่ โดยมอีงคป์ระกอบของสนิคา้ทีห่ลากหลาย

เพื่อรองรบักบัไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยู่อาศยัทุกเพศ ทุกวยั 

 ทัง้น้ี แนวทางการเลอืกเซก็เมนตแ์ละทาํเลเพื่อพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทัฯ จะเลอืกพฒันาในทาํเลที่

มศีกัยภาพและเซก็เมนตท์ีอ่ยูใ่นระดบัไฮเอนด ์ โดยเน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีอ่ยูใ่นระดบักลางบน – บน (Up Scale)  

เพื่อลดปัญหาการปฏเิสธการใหส้นิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัจากสถาบนัการเงนิ  

การแขง่ขนัในตลาดทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมนัน้มคีู่แข่งหลายราย ซึง่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาด

หลกัทรพัยค์รองสดัส่วนการตลาดสงูกว่ารอ้ยละ 60 ดว้ยความไดเ้ปรยีบในดา้นการลงทุน และศกัยภาพในการดําเนิน

ธุรกจิ จากภาวะสถานการณ์ทัง้ทางดา้นต้นทุนทีป่รบัตวัสงูขึน้และการใหส้นิเชื่อสาํหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 

รวมทัง้สถานการณ์การขายโดยรวมที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวมากนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถและความมี

ประสทิธภิาพ ทัง้ในด้านการเงนิ การพฒันาโครงการ และการตลาด รวมทัง้การศกึษาความต้องการผู้บรโิภคอย่าง

จรงิจงั จงึจะสามารถชงิสว่นแบ่งการตลาดไดม้ากขึน้  

หากพจิารณาสภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ เชื่อว่าทาํเลทีต่ัง้โครงการของบรษิทัฯ เป็นโครงการที่

ตัง้อยู่บนทําเลทีม่ศีกัยภาพ ทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีส่งู เช่น พืน้ทีพ่ฒันารถไฟฟ้าสายสทีอง สายสเีหลอืง และสายสสีม้ 

นอกจากน้ี โครงการของบรษิทัฯ ยงัเน้นการออกแบบทีม่กีารใสใ่จในทุกรายละเอยีด เพื่อสรา้งนิยามใหม่ของการใชช้วีติ 

(Re-Define Living Solutions)  

จากการพฒันาผลติภณัฑ์ที่มรีูปแบบเฉพาะตวั เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระดบักลางบน - บน  

ทําใหร้ะดบัราคาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของบรษิทั ระดบัราคาอยู่ในช่วง 12-30 ลา้นบาท สาํหรบับา้นเดีย่ว 

ระดบัราคาอยู่ในช่วง 7-15 ลา้นบาท สําหรบัทาวน์เฮ้าส ์และระดบัราคาอยู่ในช่วง 8-20 ลา้นบาท สําหรบัโฮมออฟฟิศ 

และเมื่อพจิารณาจากรปูแบบของผลติภณัฑแ์ละระดบัราคาแลว้ สามารถระบุคู่แขง่ของบรษิทัฯ ไดด้งัน้ี 

ชื่อบรษิทั ชื่อย่อ ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะการแขง่ขนั 

บริษัท  แสนสิริ จํากัด 

(มหาชน) 

SIRI ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดย

แบ่งเป็น ธุรกจิเพื่อขาย โดยพฒันา

โครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบและแนวสงู 

และธุรกจิเพื่อใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

และอาคารพาณิชย ์ซึง่เป็นโครงการที่

ขายสทิธกิารเช่า และธุรกจิบรกิาร

อสงัหารมิทรพัย ์โดยแบง่เป็นธุรกจิ

บรหิารงานขายโครงการ ธุรกจินายหน้า 

และบรกิารดา้นการบรหิารและจดัการ

โครงการอสงัหารมิทรพัย ์

 

ลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มี

ความคลา้ยคลงึกบั SIRI ในรปูแบบ

ของบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ และ 3 ชัน้ อาทิ

เช่น โครงการนาราสริ ิพระราม 2 

ราคาเริม่ตน้ 19 ลา้นบาท และ

โครงการเศรษฐสริ ิกรุงเทพกรฑีา 

ราคาเริม่ตน้ 8.59 ลา้นบาท ซึง่

เทยีบเคยีงกบัโครงการเนอวานา    

บยีอนด ์พระราม 2 และเนอวานา 

ไอคอน วงแหวน-พระราม 9 

ตามลาํดบั 
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ชื่อบรษิทั ชื่อย่อ ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะการแขง่ขนั 

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั (มหาชน)  

AP ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย 

โครงการทีพ่ฒันาประกอบไปดว้ย  

ทาวน์เฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และคอนโดมเินียม 

ซึง่มทีาํเลทีต่ัง้ในเขตชมุชน เมอืงหรอืใกล้

ศนูยก์ลางทางธุรกจิ สามารถเดนิทางได้

สะดวก และเน้นแบบบา้นทีต่รงกบัความ

ตอ้งการผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม  

ลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มี

ความคลา้ยคลงึกบั AP ในรปูแบบของ

ทาวน์เฮา้ส ์3 ชัน้ และโฮมออฟ-ฟิศ 3 

ชัน้ อาทเิช่น โครงการบา้นกลางเมอืง 

The Edition พระราม 9-อ่อนนุช ราคา

เริม่ตน้ 6.49 ลา้นบาทและ โครงการ 

District เอกมยั-รามอนิทรา ราคา

เริม่ตน้ 7.9 ลา้นบาท ซึง่เทยีบเคยีง

กบัโครงการเนอวานา ดฟีายน์ 

พระราม 9 และเนอวานา แอดเวริค์ 

ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์ตามลาํดบั 

 

บริษัท เอสซี แอสเสท 

ค อ ร์ป อ เรชั ่น  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

SC พฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างครบวงจร

ประกอบดว้ย ธุรกจิเพื่อขาย เชน่ บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์และอาคารชุดพกัอาศยั 

ธุรกจิเพื่อใหเ้ช่า และธุรกจิทีป่รกึษาและ

บรหิารงานดา้นการบรหิาร เทคนิค

วศิวกรรม และระบบงานสนบัสนุน 

ลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มี

ความคลา้ยคลงึกบั SC ในรปูแบบของ

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 3 ชัน้ และโฮม 

ออฟฟิศ อาทเิช่น โครงการแกรนด ์

บางกอก บลเูลอวารด์ พระราม 9 

ราคาเริม่ตน้ 25.9 ลา้นบาท และ

โครงการเฮดควอเทอรส์ เอกมยั-

ลาดพรา้ว  ซึง่เทยีบเคยีงกบัโครงการ

เนอวานา บยีอนด ์ไลท ์พระราม 9 

และเนอวานา แอดเวริค์ ลาดพรา้ว - 

เกษตร-นวมนิทร ์ตามลาํดบั 

 

บรษิทั อนนัดา  

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน) 

ANAN พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภท

คอนโดมเินียมตดิสถานีขนสง่มวลชน

ระบบรางในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

และบา้นจดัสรรแนวราบ นอกจากน้ียงั

ประกอบธุรกจิภายใตบ้รษิทัย่อยอืน่ๆ 

ไดแ้ก่ ธุรกจิศนูยอ์อกกาํลงักาย (sport 

club) ธุรกจิการเป็นตวัแทนการซือ้ขาย

หอ้งชุด ธุรกจิรบับรหิารโครงการ

อสงัหารมิทรพัยใ์หก้บันิตบิุคคลบา้น

จดัสรร และนิตบิุคคลอาคารชุด ธุรกจิ

สนามแขง่รถ พรีะ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

เซอรก์ติ และธุรกจิสนามแขง่รถโก-คารท์ 

 

 

ลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  

มคีวามคลา้ยคลงึกบั ANAN ใน

รปูแบบของบา้นเดีย่ว 3 ชัน้ และ

ทาวน์เฮา้ส ์ 3 ชัน้ อาทเิช่น โครงการ

อารเ์ทล เกษตรนวมนิทร ์ราคาเริม่ตน้ 

17 ลา้นบาท และโครงการอารเ์ดน้ 

พฒันาการ ราคาเริม่ตน้ 7.89 ลา้น

บาท ซึง่เทยีบเคยีงกบัโครงการ    

เนอวานา บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์

และเนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9  

ตามลาํดบั 
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ชื่อบรษิทั ชื่อย่อ ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะการแขง่ขนั 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์

จาํกดั (มหาชน) 

LH พฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่อาศยั  

โดยขายบา้นจดัสรรพรอ้มทีด่นิ ทัง้บา้น

เดีย่ว ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม 

โครงการสว่นใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ  

และตามจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น เชยีงใหม่ 

นครราชสมีา ขอนแก่น ภูเกต็ เป็นตน้ 

ลกัษณะผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  

มคีวามคลา้ยคลงึกบั LH ในรปูแบบ

ของบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ อาทเิช่น  

โครงการนนัทวนั และมณัฑนา  

เป็นตน้  

 

2.3   การจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริการ 

1) การจดัหาทีด่นิและเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ 

การจดัหาที่ดนินับเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นปัจจยั

สาํคญัที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยั และถือว่าเป็นต้นทุนหลกัในการพฒันาดําเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญัในการคดัเลอืกทีด่นิทีม่ศีกัยภาพนํามาพฒันาโครงการ โดยพจิารณาจากทําเลที่ตัง้ 

การเขา้ถงึทีด่นิ การมรีะบบสาธารณูปโภคของรฐับาลรองรบั ผงัเมอืง ขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย ทศิทางการเตบิโตของ

แหล่งทีอ่ยู่อาศยั และแหล่งชุมชน ในการคดัเลอืกทีด่นิสาํหรบัพฒันาโครงการ บรษิทั มฝ่ีายพฒันาธุรกจิ เป็นหน่วยงาน

หลักในการสรรหาที่ดิน โดยทํางานร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขาย และ 

ฝ่ายการตลาด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัย และแบรนด์ที่เหมาะสมกับทําเลนัน้ๆ  

โดยพจิารณาความเป็นไปไดท้างดา้นกฎหมาย ผงัเมอืง ความเป็นไปไดท้างด้านการก่อสรา้ง การประมาณการต้นทุน 

ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ความเป็นไปได้ทางการเงนิ อตัราผลตอบแทน  และความเป็นไปได้ทางด้านตลาด 

เพื่อกาํหนดแบรนดส์นิคา้ และราคาขายใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายในบรเิวณนัน้ๆ โดยการสรรหาทีด่นิมขีอ้มูล

จากเครอืขา่ยนายหน้าทีเ่ป็นพนัธมติรกบับรษิทัมายาวนาน และจากการสาํรวจของฝ่ายพฒันาธุรกจิ นอกจากน้ียงัมกีาร

เปิดรบัขอ้มลูทีด่นิ ผ่านเวบ็ไซต ์และผ่านระบบคอลเซน็เตอรเ์พื่อเพิม่ความสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

 

2) การจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง 

บริษัทฯมีข ัน้ตอนในการจดัซื้อวสัดุก่อสร้างที่โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อให้ได้วสัดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีตาม

มาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้ในราคาทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ บรหิารความเสีย่งโดยใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการเป็นผูจ้ดัหา

วสัดุก่อสร้างที่มีความผนัผวนและความสูญเสยีที่ไม่แน่นอน โดยกําหนดราคาในสญัญาว่าจ้างรบัเหมาก่อสรา้งแบบ

เบด็เสรจ็ (Turnkey contract) อกีทัง้ยงัสามารถควบคุมคุณภาพ รูปแบบ และเวลาไดด้กีว่าอกีดว้ย สว่นบรษิทัจะจดัซือ้

วสัดุก่อสรา้งบางประเภททีม่สีาํคญั ราคาสงู และมลีกัษณะเฉพาะ เช่น สขุภณัฑ ์วสัดุกรุผวิ ประตู-หน้าต่าง เพื่อเป็นการ

ลดภาระของผู้รบัเหมาอกีทางหน่ึง โดยขัน้ตอนการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง บรษิัทจดัให้มกีารเปิดซองประมูลราคาหลาย

รายการ เพื่อให้มีการแข่งขนัในด้านราคาและคุณภาพได้ การจดัซื้อวสัดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงทําให้บริษัทฯ  

ไดร้าคาทีต่ํ่ากว่าผูร้บัเหมาจดัซือ้เอง เน่ืองจากมกีารสัง่ซือ้ในปรมิาณมาก วสัดุทีบ่รษิทัสัง่ซือ้สว่นใหญ่ใชใ้นขัน้ตอนแยก

จากขัน้ตอนการทํางานของผู้รบัเหมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทฯ จงึสามารถควบคุมงานก่อสรา้งให้เป็นไปตาม

แผนงานก่อสรา้งทีว่างไว ้นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมแีผนรองรบัการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้ง โดยการกาํหนดราคาส่ง

มอบล่วงหน้า การจดัซือ้ในระยะยาว  และมรีะยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสรา้งอยู่ในช่วงเวลา 30 - 60 วนั ทัง้น้ีบรษิทัฯ 

ไม่ไดพ้ึง่พาผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสรา้งรายใดรายหน่ึงเป็นพเิศษ ทําใหไ้ม่มปัีญหาการขาดแคลนวสัดุทีผ่่านมา โดยบรษิทัฯ 

มหีลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้ผลติและผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถหาวสัดุไดต้รงตามมาตรฐาน 

ตามปรมิาณ และสามารถสง่มอบไดท้นัตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนดได ้
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3) การจดัหาผูร้บัเหมา 

การดําเนินการก่อสร้าง บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ร ับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นผู้ดําเนินการ  

โดยบรษิทัฯ จะควบคุมแผนงาน และคุณภาพงานก่อสรา้งโดยการจดัใหม้ผีูจ้ดัการโครงการ วศิวกรควบคุมงานประจํา

โครงการ วศิวกรควบคุมคุณภาพ เพื่อคอยดูแล และตรวจสอบงานของผูร้บัเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ  

ที่กําหนดไว้ โดยการคดัเลอืกผู้รบัเหมาใหม่ บรษิัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบตัิเบื้องต้น ประสบการณ์ ผลงาน และ

คุณภาพทีผ่่านมา รวมถงึฐานะการเงนิของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ความมัน่ใจใหบ้รษิทัฯ ว่าจะสามารถดําเนินงานก่อสรา้งให้

แลว้เสรจ็ตามกาํหนดเวลา และคุณภาพทีม่มีาตรฐาน สาํหรบัผูร้บัเหมารายเดมิทีเ่คยรบังานกบับรษิทัฯ มาแลว้ บรษิทัฯ

จะมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของผูร้บัเหมาไวเ้ป็นฐานขอ้มูล เช่น ขอ้มูลการทํางาน คุณภาพงาน การประเมนิผลงาน เป็นต้น 

เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าจ้างในครัง้ถัดไป สําหรบัการพัฒนาโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และ 

โฮมออฟฟิศ บรษิัทฯ จะจดัหาผู้รบัเหมารายย่อยหลายรายในการดําเนินการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความยดืหยุ่น และ

สามารถปรบัแผนงานการก่อสรา้งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างทนัท่วงท ีแต่การพฒันาโครงการประเภท

แนวสงู คอนโดมเินียม บรษิทัฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมารายใหญ่เพยีงรายเดยีว และทาํสญัญาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ เพื่อให้

สามารถควบคุมต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีการรบัสมัคร

สมัภาษณ์ผู้รบัเหมารายใหม่ๆ ที่มศีกัยภาพที่ดีจํานวนมาก เกบ็ไว้เป็นคู่ค้าขึน้ทะเบยีน โดยการคดัเลอืกผู้รบัเหมา 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อวางนโยบายการจดัหา และพจิารณาคุณสมบตัขิองผูร้บัเหมาในแต่ละรายตาม

ความเหมาะสมของงาน เพื่อรองรบัการขยายตวัของบรษิทัฯ ในอนาคตต่อไป 

4) เทคโนโลยกีารก่อสรา้ง 

เน่ืองจากบรษิัทฯ มโีรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสาํเรจ็รูปเป็นของตนเอง บรษิัทฯ จงึได้ปรบัรูปแบบการก่อสรา้ง

บา้นจากการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ (ก่ออฐิฉาบปูน) เป็นการก่อสรา้งบา้นแบบกึง่สาํเรจ็รปู และการก่อสรา้งแบบสาํเรจ็รูป 

โดยใช้เทคโนโลยกีารก่อสรา้งด้วยระบบผนังคอนกรตีสําเรจ็รูป จากโรงงานหล่อคอนกรตีอดัแรงซึ่งเป็นโรงงานของ

บรษิัทฯ ผลิตผนังคอนกรตีและชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปจากโรงงานแล้วขนส่งมาติดตัง้ที่หน้างาน โดยระยะเวลา

ก่อสร้างโดยรวมในการก่อสร้างประมาณ 120 วนั วิธกีารก่อสร้างด้วยระบบน้ี จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการ

ก่อสรา้ง ควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้ง อกีทัง้ยงัช่วยลดการพึง่พาแรงงาน และสามารถตอบสนองการเตบิโตของธุรกจิได้

อย่างทนัท่วงท ีสําหรบังานก่อสร้างบ้านกึ่งสําเรจ็รูป บรษิัทจะส่งปรมิาณและรูปแบบเสาและคาน เพื่อให้โรงงานวาง

แผนการผลติ และจดัส่งโครงสรา้งเสาและคานไปยงัสถานทีก่่อสรา้ง ให้ผู้รบัเหมาช่วง (Sub-Contractor) เป็นผู้ตดิตัง้

โครงสรา้งสาํเรจ็รูป ซึ่งทมีงานก่อสรา้งของบรษิทัฯ จะควบคุมการประกอบโครงสรา้ง การติดตัง้โครงหลงัคาสาํเรจ็รูป

และก่ออฐิฉาบปูน รวมทัง้เขา้ไปควบคุมการก่อสรา้งส่วนทีเ่หลอืใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดเวลา เพื่อส่งมอบงานใหลู้กคา้

ตามกาํหนด จากความพรอ้มในดา้นเทคโนโลยกีารผลติและระบบการบรหิารจดัการก่อสรา้ง จะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถ

สง่มอบบา้นทีม่คุีณภาพใหก้บัลูกคา้ไดท้นัตามกําหนด และยงัคงรกัษาจุดแขง็ในการออกแบบบา้นทีม่ฟัีงกช์ัน่ใชส้อยได้

อย่างลงตวั 

5) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุ

ให้กบัลูกค้า โดยผ่านการออกแบบทัง้ภายนอกและภายในที่มีลกัษณะเฉพาะ มีพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชัน่การใช้งาน 

ที่ลงตวั ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สาํคญัของบรษิัทฯ โดยบรษิัทให้ความสําคญัในการสรา้งสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในการ

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการอยู่

อาศยั และพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสํารวจความต้องการของลูกค้าโดยตรง จากการ

สอบถามโดยผ่านฝ่ายขายและการตลาดโครงการ ฝ่ายพฒันาโครงการ ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์และฝ่ายบรกิารลกูคา้หลงัการ

ขาย เพื่อนําขอ้มลูมาวเิคราะห ์และนําไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ทัง้ทางดา้นภาพลกัษณ์ของอาคาร 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)   
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การจดัวางพื้นที่ใช้สอยภายใน ตําแหน่งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ ขนาดของพื้นที่ และความต้องการอื่นๆ เพื่ออํานวย

ความสะดวกด้านต่างๆ ให้กบัลูกค้าอย่างเหมาะสมตามความต้องการ นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการ

พฒันา เพื่อต่อยอดทางธุรกจิ และบรกิารอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบต่างๆ เช่น อพารท์เมน้ทใ์หเ้ช่า งานบรกิารทีจ่อดรถ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างครบวงจร  

6) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั ประเภทหมู่บา้นจดัสรรของบรษิทัทีผ่่านมา จะมขีนาดพืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ไร่ ซึง่ไม่

อยู่ภายใต้ขอ้บงัคบักฎหมายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม แต่การก่อสร้างอาคารทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม บริษัทฯ

ดําเนินการก่อสร้างภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนด 

หลกัเณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิและแนวทางในการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยโครงการ

ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร หรอื การก่อสรา้งอาคารสงูตัง้แต่ 23 เมตร หรอื 80 หน่วยขึน้ไป จะต้องมกีารจดัทํา

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามกฎหมาย 

แต่อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของสิง่แวดล้อม ทัง้ในระหว่างการก่อสร้าง และหลงัการ

ก่อสรา้ง เช่น มผี้าใบคลุมในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องการเศษวสัดุก่อสรา้งตกหล่นลงมา ระบบการบําบดัน้ําเสยี

ส่วนกลางของโครงการ สาํหรบัโครงการประเภทหมู่บ้านจดัสรรผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและ

สาธารณูปโภคโครงการทีส่าํคญัคอื การระบายน้ําเสยีของโครงการ บรษิัทจงึจดัให้มถีงับําบดัน้ําเสยีในบา้นแต่ละหลงั 

และสโมสรสว่นกลาง โดยน้ําเสยีจากบา้นแต่ละหลงัและสโมสรจะไดร้บัการบาํบดัก่อนทีจ่ะลงสูแ่หล่งน้ําสาธารณะ  

นอกจากน้ี การผลติรัว้สาํเรจ็รูป โครงสรา้ง เสา คาน ผนัง สาํเรจ็รูป และการก่อสรา้งบา้นสาํเรจ็รปูของบรษิัทฯ 

ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างมีนัยสําคญั ซึ่งบรษิัทฯ ได้ปฏบิตัิตามกฎหมายดา้นสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งอย่าง

เคร่งครดัมาโดยตลอด ทําใหน้ับตัง้แต่บรษิัทฯ เปิดดําเนินการมา บรษิัทฯ ไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัการ

สรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืการปรบัจากหน่วยงานของรฐัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

2.4   งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัฯ มงีานก่อสรา้งบา้นทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ ซึง่ประกอบดว้ย  

1) ลกูคา้ทีอ่ยู่นอกโครงการ ซึง่เป็นการรบัจา้งสรา้งบา้นใหก้บัลูกคา้แต่ละราย โดยอยู่ระหว่างดําเนินการคดิเป็น

มูลค่างานที่ยงัไม่ได้รบัรูร้ายได้ (Backlog) มูลค่า 157.8 ล้านบาท โดยระยะเวลาการก่อสร้างบ้านเฉลี่ยของบรษิัทฯ  

จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เดอืนสําหรบับ้านสําเรจ็รูป และ 6-8 เดอืนสําหรบับ้านกึ่งสําเรจ็รูป โดยนับจากวนัที่เริม่ตอก

เสาเขม็  

2) ลกูคา้ทีอ่ยู่ในโครงการของกลุ่มเนอวานา ซึง่อยูใ่นระหว่างดาํเนินการทัง้หมด จาํนวน 140 ยนิูต คดิเป็นมลูค่า

งานที่ยงัไม่ได้รบัรูร้ายได ้(Backlog) มูลค่ารวม 3,748 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) ที่พกัอาศยัแนวสงู (คอนโดมเินียม) 

จํานวน 85 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2,962 ล้านบาท และ (2) ที่พักอาศัยแนวราบจํานวน 55 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 786  

ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัตารางดา้นล่างน้ี 
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โครงการของเนอวานา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภทโครงการ ความคืบหน้าของการขาย งานท่ียงัไม่ส่งมอบ มูลค่าโครงการ

คงเหลือ  

(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง  

(ร้อยละของมลูค่าตามบญัชี) จาํนวนหน่วย

ทัง้หมด 

จาํนวนหน่วย

คงเหลือ 2 

จาํนวนหน่วย มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ทีพ่กัอาศยัแนวราบ 

เนอวานา บยีอนด ์ไลท ์พระราม 9 พระราม 9 บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 39 - - 31 - 100 

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 - 601 34 90 

เนอวานา บยีอนด ์แอท บชี พทัยา พทัยา ชลบุร ี บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 21 20 - 11 404 55 

เนอวานา บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ ศรนีครนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 58 16 5 119 193 92 

เนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 พระราม 2 บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 120 102 6 120 1,773 76 

เนอวานา ไอคอน วงแหวน-พระราม 9 วงแหวน-พระราม 9 บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 36 1 - - 11 99 

เดอะ ธารา รามอนิทรา รามอนิทรา บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 53 14 1 8 58 94 

เนอวานา คฟัเวอร ์ออ่นนุช ออ่นนุช ทาวน์โฮม  194 1 - - 6 100 

เนอวานา คลสัเตอร ์รามคาํแหง  รามคาํแหง ทาวน์โฮม 2-3 ชัน้ 20 11 - - 59 98 

เนอวานา ดฟีายน์ พระราม 9 รามคาํแหง ทาวน์โฮม  51 3 1 12 71 99 

เนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 ศรนีครนิทร-์รม่เกลา้ ทาวน์โฮม 175 143 32 286 1,471 35 

แอทเวริค์ รามอนิทรา รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ 61 37 2 29 655 94 

แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์ เลศิหลา้ โฮมออฟฟิศ 56 37 8 147 650 96 

รวม 1,103 387 55 786 5,411  

ทีพ่กัอาศยัแนวสงู 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ คลองสาน คอนโดมเินียม 133 48 85 2,962 3,556 45 
         

รวมทัง้หมด 1,238 437 140 3,748 8,967  

 

                                                 
1 รายไดจ้ากบ้านสัง่สรา้งทีย่งัไม่รบัรูเ้นื่องจากอยู่ระหวา่งงานก่อสรา้ง 
2 จาํนวนหน่วยคงเหลอืทีย่งัไม่ไดข้าย และยงัไม่ไดด้าํเนินการก่อสรา้ง โดยทีบ่รษิทัมนีโยบายแบ่งการขายเป็นเฟส และสอดคลอ้งกบังานก่อสรา้งบ้านและการก่อสรา้งสาธารณูปโภค โดยบรษิทัจะวางแผนการขายเป็น 3 ระยะ โดยในเฟสแรก บรษิทัจะเปิดการขาย โดยตัง้

ราคาขายใหส้ามารถแขง่ขนัได้ เพื่อเป็นการจงูใจลกูคา้ใหเ้ขา้ชมโครงการ โดยบรษิทัจะเปิดการขายเฟส 2 เมื่อยอดขายในเฟส 1 มมีากกวา่ 70% ของจาํนวนยนูิตในเฟส 1 และเปิดขายในเฟส 3 เมื่อมยีอดขายมากกวา่ 60% ของจาํนวนยนิูตรวมทัง้โครงการ 
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3.  การบริหารความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง 

กรอบการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ตระหนักว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงของการ

กาํกบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งเป็นพื้นฐานสาํคญัที่ช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธท์ี่กําหนดไว ้ทัง้น้ี 

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในเรื่องของการกํากับดูแล กลยุทธ ์ 

การกาํหนดวตัถุประสงค ์และการดาํเนินธุรกจิ  

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํานโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่กาํหนดกรอบการปฏบิตังิานและกระบวนการ เพื่อใชใ้นการ

บรหิารความเสีย่งของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดนํ้าแนวทางของ the COSO Enterprise Risk Management Framework 

มาปรบัใช้ในการระบุและประเมนิความเสี่ยงของกจิกรรมทางธุรกจิที่บรษิัทฯ ดําเนินการ เพื่อจดัทําแผนการจดัการ

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

โครงสรา้งการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อทํา

หน้าที่กาํหนดนโยบาย กรอบการดําเนินงาน รวมทัง้ติดตาม กลัน่กรอง ให้ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะงานด้านการ

บรหิารความเสีย่งในระดบัองคก์ร ตลอดจนพจิารณาเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ ของบรษิทัฯ และพจิารณาแนวทางในการ

บรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้ เพื่อให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานใน

ฐานะเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลและบรหิารความเสีย่งทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ  

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 

วฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบที่สาํคญัของกรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทฯ ทัง้น้ี 

บรษิัทฯมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงให้มคีวามเข้มแขง็ทัว่ทัง้องค์กร และมุ่งหวงัให้พนักงาน 

มคีวามตระหนักรู้ถึงความเสีย่งในการปฏบิตัิงาน และรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี 

บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงานมทีศันคติและพฤตกิรรมในการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม เพื่อให้เกดิวฒันธรรมการ

บรหิารความเสีย่งทีด่ ีโดยมแีนวทางการดาํเนินการดงัน้ี 

• กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง วตัถุประสงค ์กรอบการบรหิารความเสีย่ง และแนวทางการบรหิาร

ความเสีย่ง 

• นําแนวทางไปปฏบิตัแิละตดิตามความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในระดบัคณะกรรมการ ระดบับรหิาร และ

ระดบัปฏบิตักิาร 

• สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการฝึกอบรม เป็นตน้  
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ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เชื่อมัน่ และเปิดขายโครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่ แต่ทศิทางการแขง่ขนัในตลาดทีอ่ยู่อาศยัคงเป็นไปอย่างรุนแรง นอกจากน้ี 

การขยายตวัของจํานวนทีอ่ยู่อาศยัคงคา้งยงัเป็นปัจจยักดดนัใหผู้้ประกอบการตัง้เป้าหมายการเปิดขายโครงการทีอ่ยู่

อาศยัใหม่อย่างระมดัระวงั จากรายงานของศนูยว์จิยักสกิรไทย พบว่า จํานวนทีอ่ยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในพืน้ที ่กรุงเทพฯ 

และปรมิณฑลในปี 2561 อยู่ทีป่ระมาณ 100,000-108,000 หน่วย ขยายตวัรอ้ยละ 0-2 จากปี 2560 สาํหรบักลยุทธข์อง

ผูป้ระกอบการใน ปี 2561 น่าจะยงัเป็นการลงทุนพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัตามพืน้ทีเ่สน้ทางขนสง่มวลชน โดยความ

คืบหน้าของการขยายเส้นทางโครงการขนส่งมวลชน ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้

ผู้ประกอบการสามารถพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัใหม่ ปัจจยัทัง้หลายเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อภาคอสงัหารมิทรพัย์

โดยตรง  

ทัง้น้ี ดว้ยความเชีย่วชาญและอยู่ในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์านาน บรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการสรรหา

ทาํเลทีเ่หมาะสมทีอ่ยู่ตดิกบัพืน้ทีเ่สน้ทางขนสง่มวลชน ประกอบกบัการพฒันาสนิคา้ทีม่คีวามโดดเด่นในเรื่องของพืน้ที่

ใชส้อยและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะในดา้นของการดไีซน์ทีเ่น้นเรื่องฟังกช์ัน่ทีแ่ตกต่างเพื่อเกดิประโยชน์สงูสุด

แก่ลูกคา้ จากการทีบ่รษิทัฯ ทําบา้นแบบบา้นสัง่สรา้ง ซึง่เป็นช่องทางทีไ่ดเ้ปรยีบในการเขา้ถงึความต้องการของลูกคา้

อย่างแท้จรงิ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างหรอืผลิตสนิค้าที่ตรงใจลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสามารถเสนอทางเลอืกทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากบา้นในโครงการจดัสรร คอื การรบั

สรา้งบา้น โดยใชแ้บบบา้นของเนอวานาบนทีด่นิของลกูคา้เอง ซึง่สามารถกระตุ้นยอดขายไดด้ใีนช่วงทีล่กูคา้ชะลอการ

ตัดสนิใจ หรอืมองหาสนิค้าที่ตอบสนองความต้องการในราคาที่ย่อมเยาว์ลง ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทฯ  

เน้นเรื่องการบรหิารการเงนิอย่างมวีนิยั โดยทีบ่รษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน 1.60 เท่า ซึง่ยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ํ่า 

2.  ความเส่ียงจากความเขม้งวดด้านสินเช่ือของสถาบนัการเงิน  

        เน่ืองจากปัจจุบนัระดบัหน้ีครวัเรอืนในประเทศไทยมอียู่ในระดบัสงู ประกอบกบัธนาคารพาณิชยม์คีวามเขม้งวด

ในเรื่องของการปล่อยสนิเชื่อที่อยู่อาศยัมากขึน้  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดบักลางถึงระดบัล่าง ส่งผลให้กําลงัซื้อและ

ความสามารถในการชําระหน้ีลดลง และมาตรการควบคุมคุณภาพสนิเชื่อที่อยู่อาศยัจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มี

ผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 กย็งัคงเป็นปัจจยัเสีย่งต่อธุรกจิภาคอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกนั 

เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัราคาทีเ่น้นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางขึน้ไป ซึง่มกีําลงัซือ้และมี

ความสามารถในการผ่อนชําระเงนิกูม้ากกว่ากลุ่มระดบักลางถงึระดบัล่าง รวมทัง้กลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มทีซ่ือ้

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัจรงิ ไม่ใช่เพื่อการลงทุน จงึทําให้อตัราการปฏเิสธให้เงนิกู้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  

อยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บรษิัทฯ เน้นใหม้กีารพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งต้นของลูกค้า 

ทุกราย ส่งเอกสารให้ทางธนาคารพิจารณาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเร็วกว่าแผนงานปกติ และเน้นการทํางานร่วมมือกับ

ธนาคารอย่างใกลช้ดิ ทัง้น้ี เพื่อลดจาํนวนการยกเลกิการซือ้เน่ืองจากการขออนุมตัสินิเชื่อไม่ผ่าน อกีทัง้ยงัเน้นเรื่องการ

ตดิตามสถานการณ์ยอดหน้ีเสยี กบัธนาคารพาณิชยใ์กลช้ดิอกีดว้ย  
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3. ความเส่ียงจากการคํา้ประกนับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  

บรษิทัฯ ไดม้กีารคํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 4,896 ลา้นบาท ทัง้น้ี

บรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการคํ้าประกนัการชําระคนืหน้ีใหก้บัเจา้หน้ี อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยต้องจดัหาเงนิกูย้มื

และวงเงินสินเชื่อเพื่อวตัถุประสงค์ในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทย่อย  

โดยบรษิทัฯ มนีโยบายที่ใหค้วามสําคญัในการควบคุมและตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยอย่างใกลช้ดิ เช่น 

การสง่ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ การตดิตามผลงานรายเดอืนหรอืรายสามเดอืน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัย่อยมผีลกําไร

จากการประกอบการ และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถชําระคนืหน้ีใหก้บัเจา้หน้ี

ไดต้ามแผน ดงันัน้ ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัใหก้ารคํ้าประกนัเงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อยจงึอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัยด้์านการบริหารจดัการ 

1. ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

เน่ืองจากบรษิัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) (“S”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งดําเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งมกีารกําหนดกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อแบ่งแยกขอบขา่ยกนั

ให้ชดัเจน เพื่อป้องกันประเด็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยที่บรษิัทฯ และ S มีการแบ่ง Segment กนัอย่าง

ชดัเจน โดย S ทําธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury และระดบั Super Luxury 

ธุรกจิโรงแรม และธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร ในขณะทีบ่รษิทัฯ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยจะทําธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกั

อาศยัโดยเน้นกลุ่มลกูคา้ระดบัตํ่ากว่า Luxury ซึง่เป็น Segment ทีบ่รษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญและเลง็เหน็ว่ามศีกัยภาพ

ในการเตบิโต 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทฯ ได้พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพักอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม 

โครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Super Luxury จํานวน 1 โครงการเท่านัน้ 

ผ่านบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จํากดั ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ และบรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 69.99 และร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ตามลําดับ ทัง้น้ี บริษัทฯ จะไม่พัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการพักอาศัยอื่นที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury และ Super Luxury เพิ่มเติมหลงัจบ

โครงการบันยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็นและความ

สมเหตุสมผลของการเขา้ทาํรายการต่างๆ ตดิตาม กาํกบัดูแล และตรวจสอบอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า จะไม่มคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หากจาํเป็น บรษิทัฯ จะทําการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุน โดย

บรษิทัฯจะดําเนินการใหค้ณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาอนุมตันิโยบายการแบ่งแยกธุรกจิ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทัฯ และ S 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1   ลกัษณะสาํคญัของทรพัยสิ์นท่ีใช้ประกอบธรุกิจ 

โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตเ้นอวานา 

โครงการ ประเภทโครงการ ทีต่ ัง้ 

ขนาดทีด่นิทัง้

โครงการ 

 (ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 

(จดจํานองทัง้หมด/

บางส่วน ไวก้บั) 

เนอวานา บยีอนด ์ 

เกษตร-นวมนิทร ์ 

(เฟส 1) 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนคลองลาํเจยีก แขวงนวลจนัทร์ 

เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

20-1-16 เป็นเจา้ของ BAY 1 

เนอวานา บยีอนด ์ 

เกษตร-นวมนิทร ์ 

(เฟส 2) 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนคลองลาํเจยีก แขวงนวลจนัทร์ 

เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

8-1-13 เป็นเจา้ของ BAY 1 

เนอวานา บยีอนด ์

แอท บชี พทัยา 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ซอยนาจอมเทยีน 12 ถนนสุขุมวทิ 

(ทล. 13) ตําบลนาจอมเทยีน  

อําเภอสตัหบี 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 ตําบลบางบอน,แสมดํา(บางบอน) 

อําเภอบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 

40-3-84.7 เป็นเจา้ของ SCB 3 

เนอวานา ไอคอน  

วงแหวน-พระราม 9 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยกรุงเทพกรฑีา 32  

ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 

8-0-25.1 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เดอะ ธารา  

รามอนิทรา 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยพระยาสุเรนทร ์35  

ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั  

เขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 

8-3-81 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา คฟัเวอร ์

อ่อนนุช 

ทาวน์โฮม ซอยอ่อนนุช 65 (ซอยพฒันาชุมชน)   

ถนนอ่อนนุช (สุขมุวทิ 77)  

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

17-0-73 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

เนอวานา คลสัเตอร ์

รามคาํแหง 

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 

เนอวานา ดฟีายน์  

ศรนีครนิทร-์พระราม9 

ทาวน์โฮม 3 ชัน้ แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 

กรุงเทพฯ 

19-0-75.7 เป็นเจา้ของ BAY 1 

แอทเวริค์ รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 

9-0-31.9 เป็นเจา้ของ KK 4 
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โครงการ ประเภทโครงการ ทีต่ ัง้ 

ขนาดทีด่นิทัง้

โครงการ 

 (ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 

(จดจํานองทัง้หมด/

บางส่วน ไวก้บั) 

แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-

เกษตรนวมนิทร ์

โฮมออฟฟิศ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 7-1-1 เป็นเจา้ของ KBANK 50

1 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์ 

รเิวอรไ์ซด ์แบงคอค 

คอนโดมเินียม แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 

5-1-10.0 เป็นเจา้ของ TBANK 6 

 

สําหรบัปี 2561 บรษิทัและบรษิัทย่อยไม่มกีารลงทุนในโครงการอื่นเพิม่เติม ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารประเมนิราคา

ทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นการพจิารณาขอสนิเชื่อโครงการ โดยผูป้ระเมนิราคาทีอ่ยู่ในบญัชคีวามเหน็ชอบของสาํนักงาน ไดแ้ก่ 

บรษิทั 15 ที่ปรกึษาธุรกจิ จํากดั บรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท์ จํากดั บรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จํากดั 

บรษิัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซลัแตนท์ จํากดั และ บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซลั จํากดั (ตามเอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ) 

 

หมายเหตุ การวเิคราะหคุ์ณภาพลูกหน้ี นโยบายการรบัรูร้ายได ้การวเิคราะหค์วามเพยีงพอ และเหมาะสมของทรพัยส์นิ 

อธบิายไวใ้นสว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน หวัขอ้ที ่3.2 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

  

                                                 
1  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
2  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) 
3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
4  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
5  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
6  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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4.2  เครือ่งหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ และทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 เครื่องหมายการคา้สาํคญั ลขิสทิธิ ์หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

รปูแบบเครือ่งหมาย/

ลิขสิทธ์ิ 
ช่ือเจา้ของ 

ประเภทสินค้า/

บริการ 

เลขทะเบียน/ 

ประเทศท่ีจด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุม้ครอง 

1. เครื่องหมายการคา้ 

“เฟนเซอร”์ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) รัว้ 

ประเภท 19 

ค135300 

ประเทศไทย 

19 มถุินายน 2563 

2. เครื่องหมายการคา้ 

“WOODTEX” 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) รัว้ 

ประเภท 19 

ค135301 

ประเทศไทย 

6 กนัยายน 2563 

3. เครื่องหมายการคา้ 

“QTECH” 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) โครงสรา้งอาคารทาํ

จากคอนกรตี

ผสมเสรจ็ 

(ประเภท 19) 

ค192733  

ประเทศไทย 

19 พฤษภาคม 2566 

4. เครื่องหมายบรกิาร 

“@WORK” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 

(ประเภท 36) 

บ66368 

ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

5. เครื่องหมายบรกิาร 

“BEYOND” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 

(ประเภท 36) 

บ66364 

ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

6. เครื่องหมายบรกิาร 

“BEYOND LITE” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 

(ประเภท 36) 

บ66367 

ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

7. เครื่องหมายบรกิาร 

“COVER” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 

(ประเภท 36) 

บ66366 

ประเทศไทย  

18 พฤษภาคม 2568 

8. เครื่องหมายบรกิาร 

“ICON”  

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 

(ประเภท 36) 

บ66365 

ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

9. เครื่องหมายบรกิาร 

“GINZA” 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จาํกดั ก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั 

(ประเภท 37) 

161104016 

ประเทศไทย 

12 กนัยายน 2569 

10. เครื่องหมายบรกิาร 

“The GINZA” 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จาํกดั การจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์

(ประเภท 36 ) 

161104015  

ประเทศไทย 

12 กนัยายน 2569 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 การลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ ยงัไม่มนีโยบายชดัเจนในการร่วมทุน แต่บรษิทัฯ มแีนวทางใน

การดําเนินธุรกจิ ในกรณีถ้าบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยร่วมลงทุนในการดาํเนินธุรกจิ บรษิทัฯ จะพจิารณาจากอตัราผลกาํไร

ขัน้ตน้ หรอืมลูค่าโครงการเป็นหลกั โดยจะพจิารณาร่วมทุนในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัอตัราผลกาํไรขัน้ตน้มากกว่ารอ้ยละ 

30 หรอืมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท และเป็นการลงทุนในสดัส่วนที่มากพอใหบ้รษิทัฯ เขา้ร่วมบรหิารจดัการ

และกาํหนดแนวทางของธุรกจิดงักล่าวได ้ 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในคดทีี่อาจมผีลกระทบด้านลบ 

ต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่จีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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6. ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

ชื่อบรษิทั บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ NVD 

ประเภทธุรกจิ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

หมายเลขทะเบยีนบรษิทั 0107547000851 

ทุนจดทะเบยีน 1,681,719,973 บาท 

ทุนชาํระแลว้ 1,380,599,978 บาท 

ประเภทและจาํนวนหุน้ หุน้สามญัจาํนวน 1,405,599,978 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

สถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดรีงัสติ  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

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

สถานทีต่ัง้สาํนกังานสาขา (1) เลขที ่97 หมู่ 1 ถนนบา้นแหลมกระเจา ตําบลลาํลกูบวั อาํเภอดอนตูม  

จงัหวดันครปฐม 73150 

สถานทีต่ัง้สาํนกังานสาขา (2) เลขที ่687 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โฮมเพจ www.nirvanadaii.com 
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ข้อมลูทัว่ไปของนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(บาท) 

ชนิด 

ของหุ้น 

มูลค่าท่ี

ตราไว้

หุ้นละ 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น

ท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 

(หุ้น) 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(รอ้ยละ) 

บริษทัยอ่ย  

บริษทั ดีจิ โฮม เซน็เตอร ์

จาํกดั 

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 จาํกดั 

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 เนอวานา  

คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

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 ์จาํกดั 

123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ 

ชัน้  11 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

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

ทะเบียน 

(บาท) 

ชนิด 

ของหุ้น 

มูลค่าท่ี

ตราไว้

หุ้นละ 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น

ท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 

(หุ้น) 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(รอ้ยละ) 

บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์

จาํกดั 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั ้น  11 ถ นนวิภ าวดี รังสิต 

แขวงจอมพ ล เขตจ ตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

ขายสนิคา้ 

 

10,000,000 สามญั 10 1,000,000 99.99 

บริษทั เนอวานา ยู จาํกดั 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั ้น  11 ถ นนวิภ าวดี รังสิต 

แขวงจอมพ ล เขตจ ตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

80,000,000 สามญั 100 800,000 99.99 

บริษทั เนอวานา พระราม 9 

จาํกดั 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั ้น  11 ถ นนวิภ าวดี รังสิต 

แขวงจอมพ ล เขตจ ตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

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

บริษทั เอน็วีดีเอ จาํกดั 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั ้น  11 ถ นนวิภ าวดี รังสิต 

แขวงจอมพ ล เขตจ ตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

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

ทะเบียน 

(บาท) 

ชนิด 

ของหุ้น 

มูลค่าท่ี

ตราไว้

หุ้นละ 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น

ท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 

(หุ้น) 

สดัส่วน

การถือหุ้น  

(รอ้ยละ) 

บริษทั เนอวานา ริเวอร ์

จาํกดั 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั ้น  11 ถ นนวิภ าวดี รังสิต 

แขวงจอมพ ล เขตจ ตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

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

บริษทั เนอวานา ไดวะ  

ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั ้น  11 ถ นนวิภ าวดี รังสิต 

แขวงจอมพ ล เขตจ ตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์ 02-105-6789 

โทรสาร: 02-105-6787 

พฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

421,000,000 สามญั 100 4,210,000 49.00 

 

บคุคลอ้างอิงอ่ืน 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991 

นายทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 02-638-8000 โทรสาร : 02-657-3333 

ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 

1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 02-296-2000 ต่อ 50604 โทรสาร : 02- 683-1297 

ผูส้อบบญัช ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

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 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 1,681,719,973 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

1,681,719,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 1,380,599,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จาํนวน 1,380,599,978 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

7.2  ผูถื้อหุ้น 

(1)  รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ก) โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 ลาํดบัแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัน้ี 

ลาํดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 

1 บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) /1 711,855,320 51.56 

2 นางวฒันา สมวฒันา/2 132,336,114 9.59 

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 41,653,164 3.02 

5 นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู 34,455,247 2.50 

6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 31,323,600 2.27 

7 N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,679,800 2.15 

8 นายมนตช์ยั ลศีริกุิล 24,080,300 1.74 

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED  

20,000,000 1.45 

10 นายฐานิศร คสูวุรรณ 18,800,729 1.36 

11 อื่นๆ  261,049,475 18.91 

รวม 1,380,599,978 100.00 

หมายเหตุ  /1  บรษิัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

 /2    นางวฒันา สมวฒันา เป็นมารดาของนายศรศกัดิ ์สมวฒันา ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มอีทิธพิลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการ หรอืการดําเนินงานของ

บรษิทัอย่างมนียัสาํคญั  

  บรษิทั สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมผีูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิทั จาํนวน 3 

ท่าน คอื นายนรศิ เชยกลิน่  นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์  และ นายณัฐวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 9 

ท่าน ซึ่งบรษิัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถควบคุม กําหนดนโยบายการจดัการ หรอืการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ ได ้

(2)  ขอ้ตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มผีลกระทบต่อการออกและเสนอขาย

หลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษิทั 

  -ไม่ม-ี 

ทัง้น้ี บรษิัทฯ และบรษิัทแม่ คือ บรษิัท สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) มีการดําเนินธุรกิจด้านอสงัหารมิทรพัย์

เช่นเดยีวกนั ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัแม่ ไดม้กีารกาํหนดนโยบายเพื่อ

แบ่งแยกขอบขา่ยในการดาํเนินธุรกจิอย่างชดัเจน (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ” 

ในสว่นของ 1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่) 

7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

(1) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering)  

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 มมีติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) โดยมสีาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

ผูอ้อก บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ชื่อ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั 

(มหาชน)  ครัง้ที ่1 (NVD-W1) (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1”) 

ชนิด ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

จาํนวนทีอ่อก ไม่เกนิ 276,119,995 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คดิมลูค่า) 

วธิกีารจดัสรร บรษิทัฯ จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรที่ หุ้นสามญัเดมิจํานวน  

5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่มรีายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในวนักําหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิได้รบัจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 

ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2561  

ทัง้น้ี ในการคํานวณสทิธทิีจ่ะได้รบัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 แต่ละรายนัน้ 

หากเกดิเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้  
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อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 จํานวน 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เวน้แต่

กรณีมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบัสทิธ ิตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนด

ว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธแิละผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะ

ซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (NVD-W1) 

(“ขอ้กาํหนดสทิธฯิ ”) 

ราคาการใชส้ทิธ ิ 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรบัราคาการใช้สทิธติามเงื่อนไขในการปรบัสทิธิ

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธฯิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ วนัที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่

คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอบหมาย โดยบรษิทัฯ คาดวา่จะ

ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ไดภ้ายในเดอืนกรกฎาคม 2561 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดยบรษิัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคญัแสดง

สทิธ ิNVD-W1 ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญั 

แสดงสทิธ ิNVD-W1 ได้ในวนัทําการสุดท้ายของเดอืน พฤษภาคม และ พฤศจกิายน 

ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

(“วนักําหนดการใชส้ทิธ”ิ) โดยวนักําหนดการใช้สทิธคิรัง้แรกคาดว่าจะเป็นวนัทําการ

สุดท้ายของเดอืนพฤษภาคม 2562 และวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย คือ วนัที่

ใบสําคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 3 ปีนับจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดยหากวนั

กาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ใหเ้ลื่อนวนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้

สดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการถดัไป 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง

ในการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะตอ้ง 

แจ้งความจํานงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 (“ความ

จํานงในการใช้สทิธ”ิ) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทํา

การก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิ

ครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 

ภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

การแจง้ความจาํนงในการใช้

สทิธ ิ

เมื่อผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธไิดแ้จ้งความจํานงในการใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของ

บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 แล้ว การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ

ดงักล่าวไม่สามารถเพกิถอนได ้

จาํนวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไว้

เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ

ไม่เกนิ 276,119,995 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ย 

ละ 19.99 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ. วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 

นายทะเบยีนของใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้โดยชอบ  

ใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ

บรษิทัฯ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิ

จากการใชส้ทิธติามใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ 1.   ผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

หากมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-

W1 ครบทัง้จํานวน 276,119,995 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

NVD-W1 ดงักล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ สทิธอิอกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดมิของ

บรษิทัฯ จะลดลงในสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 16.42* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรบัสาํหรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-

W1 (จํานวน 276,119,995 หุน้) หารดว้ยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ณ. วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 (จํานวน 1,380,599,978 

หุ้น) (2) จํานวนหุ้นรองรบัสําหรบัการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-

Warrant-1 (จํานวน 25,000,000 หุ้น) และ (3) จํานวนหุ้นรองรบัสําหรบัการใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 (จาํนวน 276,119,995 หุน้) 

                                            จํานวนหุน้รองรบัสาํหรบัการใชส้ทิธติาม 

                                             ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 
Control Dilution =    _________________________________________________________ 
                       จํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได ้+  จาํนวนหุน้รองรบัสาํหรบั +     จาํนวนหุน้รองรบั    

                        แลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ     การใชส้ทิธติามใบ              สาํหรบัการใชส้ทิธ ิ

                                                     สาํคญัแสดงสทิธ ิ                 ใบสาํคญัแสดง     

                                                    ESOP- Warrant-1                สทิธ ิNVD-W1 
 
        รอ้ยละ 16.42      =                              276,119,995  
                                           ______________________________________ 

                                    1,380,599,978 +  25,000,000  + 276,119,995 
 

2.   ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บรษิทั (Price Dilution) 

หากมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ NVD-

W1 ครบทัง้จาํนวน 276,119,995 หน่วย ราคาหุน้ของบรษิทัฯ จะยงัคงไม่ไดร้บั

ผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคาการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี ่ 8.00 บาทต่อ

หุน้ สงูกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 4.40 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาหุน้ถวั

เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีท่าํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัทาํการตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 (ระหว่างวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์

2561 ถงึวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2561) 

เหตุในการออกหุน้ใหม่เพื่อ

รองรบัการปรบัสทิธ ิ

เมื่อมกีารดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการ 

ปรบัสทิธติามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 

11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ

การอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่

เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มกีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

การปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ

บรษิัทฯ จะต้องดําเนินการปรบัราคาการใช้สทิธแิละ/หรืออตัราการใช้สทิธิ เมื่อเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
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(ข) เมื่อบรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนทัว่ไป 

และ/หรอืบุคคลในวงจาํกดัในราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ซึง่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 

90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

(ค) เมื่อบรษิทัฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื

ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลในวงจาํกดั โดยทีห่ลกัทรพัยน์ัน้ ใหส้ทิธทิีจ่ะแปลง

สภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั(เชน่หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอื

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั) โดยทีร่าคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่

เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าวตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของ

บรษิทัฯ 

(ง) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

สาํหรบัการดาํเนินงานในระยะเวลาบญัชใีดๆ 

(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละ

ผลประโยชน์อนัพงึได ้โดยทีเ่หตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ (ก) - (จ)  

บรษิทัฯ จะพจิารณาเพื่อกาํหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการ

ใชส้ทิธใิหม ่(หรอืปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 แทนอตัราการใช้

สทิธ)ิ อย่างเป็นธรรม 

ทัง้น้ี คาํจาํกดัความ สตูรการคาํนวณเพื่อการปรบัสทิธ ิตลอดจนรายละเอยีดเพิม่เตมิ

อื่นๆ จะเป็นไปตามทีจ่ะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธฯิ 

วตัถุประสงคข์องการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและ

ประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะพงึ

ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้ 

สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี 

เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงนิของ

บรษิัทฯ ในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสํารองเงนิไว้ใช้เป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัทฯ และ/หรอืเพื่อชําระหน้ีของบรษิทัฯ เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อ

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1  

ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึ

ไดร้บัจากการเพิม่ทุน 

เงินทุนที่ได้รบัจากการเพิ่มทุนจะช่วยลดภาระหน้ีสิน เสริมสภาพคล่องและความ

แขง็แกร่งทางโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และเป็นแหล่งเงนิทุนสาํหรบัการลงทุนต่างๆ เพื่อขยายธุรกจิของบรษิทัฯ

ในอนาคต ซึง่เป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดด้ยีิง่ขึน้ในระยะยาว 

เงื่อนไขอื่นๆ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่

คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอบหมาย มีอํานาจในการ (1) 

กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อนัจําเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 เช่น วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 รายละเอยีด

และขัน้ตอนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิและวนัครบ

อายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลงและลง

นามในแบบคําขออนุญาต สญัญา และเอกสารอื่นใดทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นคาํขออนุญาต คาํขอผ่อน

ผนั เอกสารและหลกัฐานที่เกีย่วขอ้งต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 และการนําใบสําคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ดําเนินการอื่นใดตามที่

จาํเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ในครัง้น้ี 
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 ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เนอวานา 

ไดอิ จํากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สําหรบัผลประกอบการงวด 9 เดือน  

โดยพิจารณาจากงบสอบทานระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้หมดจํานวน 1,380,599,978 หุ้น ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น  

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 151,865,997.58 บาท 

 จากการจ่ายเงนิปันผลในครัง้น้ี ไม่สง่ผลกระทบต่ออตัราการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เน่ืองจากเงื่อนไขการปรบัสทิธใิบสําคญั

แสดงสทิธติามทีก่ล่าวในขอ้ 5 (จ) ของขอ้กําหนดสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จํากดั(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) กําหนดว่า บริษัทฯจะดําเนินการปรบัราคาการใช้สทิธแิละ/หรอือตัราการใช้สทิธ ิ  

“เมื่อบรษิทัฯจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ สาํหรบัการ

ดาํเนินงานในระยะเวลาบญัชใีดๆ” ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มกีารปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

เนอวานา ไดอ ิจาํกดั(มหาชน) ครัง้ที ่1 (NVD-W1) ทัง้น้ี ราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธยิงัคงเดมิ กล่าวคอื 

 ราคาการใชส้ทิธ ิ : 8 บาทต่อหุน้ 

 อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ 

 

 (2) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 มมีติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

ประเภทและชนิด ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน

ขอ้กาํหนดสทิธ ิ

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

วนัออกและเสนอขาย 15 สงิหาคม 2560 

จาํนวนทีอ่อกและเสนอขาย 25,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 25,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

• ปีที ่1 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 

ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้

• ปีที ่2 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 5.37 บาท 

• ปีที ่3 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 5.91 บาท 

• ปีที ่4 และปีที ่5 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 

6.50 บาท 

ทัง้น้ี  เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ

วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก 31 สงิหาคม 2561 

วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 14 สงิหาคม 2565 
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จาํนวนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 

25,000,000 หน่วย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ บรษิทัฯ จะไม่นําใบสาํคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เนอวานา 

ไดอ ิจํากดั(มหาชน) (“บรษิัท”) ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561 สาํหรบัผลประกอบการงวด 9 เดอืน โดย

พจิารณาจากงบสอบทานระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดจาํนวน 1,380,599,978 หุน้ ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ รวมเป็น

เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 151,865,997.58 บาทนัน้ 

 จากการจ่ายเงนิปันผลในครัง้น้ี ไม่สง่ผลกระทบต่ออตัราการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท เนอวานา ไดอ ิจํากดั(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) เน่ืองจากเงื่อนไขการปรบัสทิธิ

ใบสําคญัแสดงสทิธติามที่กล่าวใน ขอ้ 2.6 (จ) ของขอ้กําหนดสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท 

เนอวานา ไดอ ิจํากดั(มหาชน) ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) กําหนดว่า เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรา

รอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ สําหรบัการดําเนินงานในรอบระยะเวลา

บญัชใีดๆ สาํหรบังบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ ตลอดอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ดงันัน้ บรษิัทฯจงึไม่มกีารปรบัสทิธขิอง

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) ทัง้น้ี ราคา

การใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธยิงัคงเดมิ กล่าวคอื 

 ราคาการใชส้ทิธ ิ : 5.37 บาทต่อหุน้ 

 อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ 

 ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (ESOP-Warrant-1) มจีาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ ์25 ลา้นหน่วย 

มจีาํนวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธคิงเหลอื 25 ลา้นหุน้ 

(3) หุน้กู ้

บรษิทัฯ ออกหุน้กูจ้าํนวน 2 ชุด เมื่อวนัที ่21-22 มถุินายน 2561 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1,200 ลา้นบาท โดยมยีอดคงคา้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,200 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ช่ือหุ้นกู ้
ประเภท 

หุ้นกู้ 

มูลค่าท่ีออก

(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงั

ไม่ได้ไถ่ถอน 

(ล้านบาท) 

วนัครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 

(รอ้ยละต่อปี) 

หุน้กูม้ปีระกนัของ

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2561 ครบกาํหนดไถ่

ถอนปี 2563 ซึง่ผูอ้อก

หุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้

กูก่้อนครบกาํหนดไถ่

ถอน (NVD206A) 

หุน้กูช้นิดระบชุื่อผู้

ถอื ประเภทไม่ดอ้ย

สทิธ ิมหีลกัประกนั

และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้

กู ้ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้ ี

สทิธไิถ่ถอนหุน้กู้

ก่อนครบกาํหนดไถ่

ถอน 

1,000 1,000 22 ม.ิย. 2563 5.00%   
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ช่ือหุ้นกู ้
ประเภท 

หุ้นกู้ 

มูลค่าท่ีออก

(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงั

ไม่ได้ไถ่ถอน 

(ล้านบาท) 

วนัครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 

(รอ้ยละต่อปี) 

หุน้กูข้องบรษิทั      

เนอวานา ไดอ ิจาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ที ่

2/2561 ครบกาํหนดไถ่

ถอนปีพ.ศ. 2562 

(NVD196A) 

หุน้กูช้นิดระบชุื่อผู้

ถอื ประเภทไม่ดอ้ย

สทิธ ิไมม่ปีระกนั

และไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อื

หุน้กู ้

200  200 21 ม.ิย. 2562 5.25%   

 (4) ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note)  

 บรษิทัฯ ไม่มยีอดคงคา้งตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ทัง้น้ี อตัราการ

จ่ายเงนิปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ สภาพคล่องของบรษิัทฯ        

การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ  

 

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทฯ ย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธขิองงบเฉพาะกิจการของ

บรษิทัย่อยหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ทัง้น้ี อตัราการจ่ายเงนิปันผลอาจเปลีย่นแปลงได้

ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทย่อย สภาพคล่องของบรษิัทย่อย การขยายธุรกจิ และปัจจยั

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัย่อย 

  

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เพ่ิมปี 2561  

 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบในการอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

2561 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น 262,313,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.73 ของกําไรสุทธิ ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯได้จ่ายปันเงนิปันผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิเดอืน

มกราคม – กนัยายน 2561 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท คดิเป็นจํานวน 151.86 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 4 

ธนัวาคม 2561 และคงเหลอืจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้อกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นจาํนวน 110.45 ลา้นบาท  
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 รายละเอยีดเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมาดงัน้ี 

รายละเอยีด 
การจ่ายปันผล 

ประจาํปี 2560 

การจ่ายปันผล 

ประจาํปี 2561 

กาํไรสทุธ ิ– งบเฉพาะกจิการ (บาท)* 93,000,054.00  

กาํไรสทุธ ิ– งบการเงนิรวม สว่นของบรษิทัใหญ่ (บาท) *  276,884,205 

จาํนวนหุน้ทีจ่่าย (หุน้) 1,380,599,978 1,380,599,978 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.06 0.19 

   -เงนิปันผลระหว่างกาลงวด มกราคม – กนัยายน (บาทต่อหุน้)  0.11 

   -เงนิปันผลงวด 3 เดอืนหลงั (บาทต่อหุน้)  0.08** 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 82,835,998.68 262,313,996 

อตัราสว่นเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 89.07% 94.73% *** 

หมายเหต:ุ  *  เนือ่งจากปี 2561 บรษิัทฯ มกีารเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงนิปันผล จาก “อตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 

50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัสาํรองตาม

กฎหมาย” เป็น “อตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม”  

 **  ทัง้น้ี การอนุมตัิใหจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบัการอนุมตัิของทีป่ระชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2562  โดยเบื้องต้น บรษิทัฯ เสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 

2562  และกาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลในวนัที ่6 มนีาคม 2562 

 *** อตัราการจ่ายปันผลทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ทุกประการ 
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8.    โครงสร้างการจดัการ  

8.1 คณะกรรมการบริษทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการ จาํนวน 

9 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

1. นายสทุธชิยั สงัขมณี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

17 มกราคม 2560 

2. นายอภมิุข สขุประสทิธิ ์ กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

26 เมษายน 2561 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2561 

4. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

17 มกราคม 2560 

5. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

17 มกราคม 2560 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ    

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

17 มกราคม 2560 

7. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล

และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

20 ธนัวาคม 2561 

8. นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ กรรมการและกรรมการบรหิาร  20 ธนัวาคม 2561 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

17 มกราคม 2560 

 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 

กรรมการซึ่งมอีํานาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิัทฯ คอื นายนรศิ เชยกลิน่ นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ นายศรศกัดิ ์

สมวฒันา สองในสามคนน้ี ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัฯ  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละ

ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ซึง่กรรมการ

ทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ฉบบัทบทวนปี 2561 ซึง่ไดร้บัอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2561 ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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1. ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต  (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2. กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและ 

ทศิทางการดําเนินงานที่ฝ่ายจดัการเสนอ และกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมาย โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ และความมัง่คัง่ให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการดําเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ  

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตขิองคณะกรรมการ และมาตรฐานจรยิธรรม ดว้ยความสจุรติและดว้ยความระมดัระวงั 

4. ดแูลมใิหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

5. กาํกบัดูแลการบรหิารงานและผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการหรอืบุคคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ให้มกีาร

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนด 

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการ เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณ 

ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7. จดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได ้

ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั 

8. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสนบัสนุนให้

มกีารสื่อสารไปสู่ทุกคนในบรษิัทฯ ให้ได้รบัทราบยดึถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงั และมีการทบทวนนโยบายการ

กาํกบัดูแลกจิการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าการดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรายอย่างเป็นธรรม จดัให้มกีระบวนการทีช่ดัเจน

และโปร่งใสเกีย่วกบัการทํารายการระหว่างกนั และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
9. จดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานทีส่ําคญัต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพ

ธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ 

10. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้มกีารดูแลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสม

ของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

11. จดัใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถประเมนิ ตดิตาม และบรหิาร

ความเสีย่งทีส่าํคญัได ้

12. จดัใหม้กีารกาํหนดแผนการสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

13. พิจารณาอนุมตัิการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

14. พจิารณาอนุมตัิการทํารายการที่เกีย่วโยงกนัของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด และ

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. สามารถขอความเหน็ทางวชิาชพีเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิดว้ยการว่าจา้งทีป่รกึษาภายนอกดว้ยค่าใชจ้่ายของ

บรษิทัฯ ในกรณีทีจ่าํเป็น เพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

16. พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้มีอํานาจในการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมกีารตดิตามผล

การดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมํ่าเสมอ 
 



 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) 

    

หน้า 50 

 

 

17. พจิารณาแต่งตัง้บุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรณีที่ตําแหน่ง

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารว่างลง  

18. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทัเพื่อช่วยดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยใหค้ณะกรรมการและบรษิทัฯ 

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทั 

รายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2561 เป็นดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง  
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8  

ครัง้ 

 4 

ครัง้ 

 4 

ครัง้ 

 4 

ครัง้ 

 13 

ครัง้ 

1  

ครัง้ 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณี/1 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ     

และประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

8/8 1/1 4/4   1/1 

2. นายอภมิขุ สุขประสทิธิ/์2 กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5/6   3/3   

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช/2 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

4/6 3/3     

4. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร/1 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทั      

ภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน  

8/8 4/4 4/4 1/1  1/1 

5. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ    

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7/8 4/4  4/4  1/1 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8/8  4/4  13/13 1/1 

7.นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช/1 กรรมการ,กรรมการบรหิาร และกรรมการ

บรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

7/7    10/13 1/1 

8. นายฐติ ิทองเบญจมาศ/1 กรรมการและกรรมการบรหิาร 5/7    11/13 0/1 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง       

กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันา

อย่างยัง่ยนื และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

8/8   4/4 13/13 1/1 

10. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการบรหิาร     12/13  
11. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกูร กรรมการบรหิาร     12/13  
12. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการบรหิาร     11/13  

หมายเหต ุ  /1 กรรมการท่ีลาออกจากตาํแหน่ง                                                                                                       

                  - นายสุทธชิยั สงัขมณี  ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561     

                  - นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 

  - นายฐติ ิทองเบญจมาศ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 โดยแต่งตัง้ นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ เป็น

กรรมการ และกรรมการบรหิารแทน เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561                 

  - นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิาร  เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561  โดยแต่งตัง้ นายณฐัวฒุ ิมธัยมจนัทร ์

เป็นกรรมการ,กรรมการบรหิาร  และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื แทน เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561  
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                               /2 กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ใหม ่

                  - นายอภมิุข สุขประสทิธิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561     

                  - นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561     

      

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 17 

มกราคม 

2560 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2560 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2561 

จาํนวนหุ้น

ท่ีมีการ 

เปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้น 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1 นายสุทธชิยั สงัขมณ ี ประธานกรรมการ                      

ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

 -  -  -  -  - 

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

   - -  -   - -  

2 นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการ                                    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

            

3  นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์ กรรมการ                                         

รองประธานกรรมการ                   

ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

   - -  -   - -  

4 ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการ                                

กรรมการตรวจสอบ            

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

   - -  -   - -  

5 นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการ                                     

กรรมการตรวจสอบ                      

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล

และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

  

   - -  -   - -  

6 นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ                                      

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน            

ประธานกรรมการบรหิาร 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

   - -  -   - -  
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 17 

มกราคม 

2560 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2560 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2561 

จาํนวนหุ้น

ท่ีมีการ 

เปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้น 

คิดเป็น

ร้อยละ 

7 นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ           

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

71,718,214 71,718,214 71,718,214 - 5.19 

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

  
3,111,810 3,111,810 3,111,810 - 0.23 

8 นายฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน์ กรรมการ                           

กรรมการบรหิาร 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ 

   - -  -   - -  

9 นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการ          

กรรมการบรหิาร           

กรรมการบรรษทัภบิาลและ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่

บรรลุนิตภิาวะ   

 - -  -   - -  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไม่มกีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทัฯ 

8.2  ผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. นายสรุพงษ์ เจยีมอ่อน ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานปฏบิตักิารธุรกจิ 

3. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการ 

4. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์

5. นายจริเดช นุตสถติ ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายงานสนบัสนุนธุรกจิและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
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รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิาร 

ลาํดบั  ช่ือ-นามสกลุ  ตาํแหน่ง  

จาํนวน

หุ้นท่ีถือ 

จาํนวน

หุ้นท่ีถือ 

จาํนวนหุ้น

ท่ีถือ 

จาํนวนหุ้นท่ีมี

การ 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 

คิดเป็น

ร้อยละ 
ณ.วนัท่ี 17 

มกราคม 

2560 

ณ.วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2560 

ณ.วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2561 

เปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

1 นายสุรพงษ ์เจียมอ่อน ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ

สายงานปฏิบติัการธุรกิจ 
 -  -  -  -  - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ 

 
          

2 นายรณชยั ไตรยสุนนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ

สายงานออกแบบและพฒันา

ธุรกิจ 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ 

 
          

3 นายนนัทชาติ กลีบพิพฒัน ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ

สายงานพฒันาโครงการ 
 -   -   -   -   -  

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ 

 
          

4 นายจิรเดช นุตสถิตย ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ

สายงานสนบัสนุนธุรกิจ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

การเงิน 

 -   -   -   -   -  

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ 

 
 - -  -   - -  

 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ซึง่จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขา

การเงินระหว่างประเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (หลักสูตร

ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 14 ธนัวาคม 2561 โดยมีหน้าที่และความ

รบัผดิชอบดงัน้ี  

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

เลขานุการบรษิัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความ

รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

บรษิทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัฯมดีงัน้ี  
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1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

- ทะเบยีนกรรมการ  

- หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ  

- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และ

จดัส่งสาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

3. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง  

4. ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบรษิัทฯ และคณะกรรมการบรษิทั ให้เป็นไปตามหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

ขอ้บงัคบับรษิัทฯ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั 

และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. เป็นศนูยก์ลางการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้  

6. ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชุมประชุม 

ผูถ้อืหุน้ 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตาม

ระเบยีบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ  

8. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศหรอืกาํหนด และตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

มอบหมาย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทาํหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละกาํหนด

รปูแบบค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม โดยมแีนวทางการพจิารณาดงัน้ี 

1. พจิารณาถงึความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงนิของบรษิทั และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีน

อื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั 

2. พจิารณาภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการ

ของคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้  

3. กาํหนดใหต้ําแหน่งประธานจะไดร้บัค่าตอบแทนสงูกว่าตําแหน่งกรรมการ 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้น้ี ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ

บรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 



 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) 

    

หน้า 55 

 

 

1. ค่าตอบแทนประจาํเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 8.00 ลา้นบาท 

รายละเอยีดค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนรายเดอืน 

 ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดอืน/คน 

 กรรมการ 30,000 บาท /เดอืน/คน 

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้ร่วมประชมุ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้ร่วมประชมุ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้ร่วมประชมุ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 

4. คณะกรรมการบรหิาร ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ประธานกรรมการ 35,000 บาท /เดอืน/คน 

กรรมการ 30,000 บาท /เดอืน/คน 

2. บาํเหน็จ 

 โดยเสนอจ่ายในอตัรารอ้ยละ 3 ของจาํนวนเงนิปันผลทีจ่่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน โดยไม่รวมกําไรสะสม 

นอกจากน้ี เหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มอีํานาจในการพจิารณาการจดัสรร

บาํเหน็จใหแ้ก่กรรมการ 

3. ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่ม ี–  
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สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในปี 2561 (ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2561) 
 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

เบีย้ประชมุรายครัง้  

(บาท) 

โบนัส 

(บาท) 

รวม 

(บาท) กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บริหาร

ความเส่ียง 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณ/ี1 480,000 - 30,000  120,000 - - 630,000 

2. นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์/2 240,000 - -  90,000 - 330,000 
3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช/2 240,000 - 90,000 - - - 330,000 
4. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 360,000 - 80,000 - 80,000 - 520,000 
5. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร/1 360,000  - 80,000 80,000 30,000 - 550,000  
6. นายนรศิ เชยกลิน่ 360,000  420,000 - 80,000 - - 860,000  
7. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช/1 360,000  360,000 - - - - 720,000 
8. นายฐติ ิทองเบญจมาศ/1 360,000  360,000 - - - - 720,000  
9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 360,000  360,000 - - 80,000 - 800,000  
10. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ -  360,000 - - - - 360,000  
11. นายอนุชาต ิองัสุเมธางกรู -  360,000 - - - - 360,000  
12. นายจริเดช นุตสถติย ์ -  360,000 - - - - 360,000  

รวม 3,120,000 2,580,000 280,000 280,000 280,000 - 6,540,000 
  
หมายเหต ุ  /1 กรรมการท่ีลาออกจากตาํแหน่ง                                                                                                       

                  - นายสุทธชิยั สงัขมณี  ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561     

                  - นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 

    - นายฐติ ิทองเบญจมาศ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 โดยแต่งตัง้ นางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน์ 

เป็นกรรมการ และกรรมการบรหิารแทนเมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2561                 

    - นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 โดยแต่งตัง้ นายณฐัวฒุ ิมธัยม

จนัทร ์เป็นกรรมการ,กรรมการบรหิาร  และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื แทนเมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2561  
                               /2 กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ใหม ่

                  - นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561     

                  - นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561      

สาํหรบักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านัน้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดแ้สดงไวใ้น

ตารางสรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในปี 2561 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารเป็นประจําทุกปี โดยเป็นการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน

เกีย่วกบัการปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว ผลการปฏบิตังิานดา้นผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดย

ให้สอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกจิโดยรวม เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑใ์นการกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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เป็นผูพ้จิารณาและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร ส่วนผูบ้รหิารใน

ลาํดบัต่อมาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารผูเ้ป็นพจิารณาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ผูบ้รหิารตามนิยามของ ก.ล.ต. ทีด่าํรงตําแหน่งในปี 2561 

รายการ จาํนวนราย จาํนวนเงิน (ล้านบาท) 

เงนิเดอืนรวม 6 26.99 

ประกนัสงัคม 6 46.5 

กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 6 1.33 

ค่าใชจ้่ายดา้นยานพาหนะ 6 3.26 

ประกนัสขุภาพ 6 0.08 

รวม 6 31.70 

ค่าตอบแทนอื่น 

บรษิทัฯ ได้จดัใหม้โีครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ทีอ่อก

และเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) โดยมรีายชื่อ

ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดงัน้ี 

รายช่ือ หน่วย % 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 1,250,000  5.00 

2. นายสรุพงษ์ เจยีมอ่อน 479,000 1.92 

3. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 469,000 1.88 

4. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ 719,000 2.88 

5. นายจริเดช นุตสถติย ์ 489,000 1.96 

 

8.5  บุคลากร 

บรษิัทฯ มพีนักงานทัง้หมด 257 คน โดยในปี 2561 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทัง้สิน้ 

169.14 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินประกันสังคม เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวม 12.91 ลา้นบาท 

 

จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2561 บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์จาํกดั 

พนกังานบรหิาร (คน) 38 1 

สายงานออกแบบ (คน) 30  

สายงานธุรกจิ (คน) 56  
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ปี 2561 บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์จาํกดั 

สายงานปฏบิตักิาร (คน) 34 29 

สายงานสนบัสนุน (คน) 37  

สายงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (คน) 32  

รวม (คน) 227 30 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 169.14 12.91 

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุน

สาํรองเลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) แก่พนักงานทัง้หมดเท่ากบั 169.14  ลา้น

บาท 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2560 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและ

กาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน เพื่อจงูใจใหพ้นกังานทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว บรษิทัฯ มเีงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีใน

อตัรารอ้ยละ 3-7 เป็นเงนิจาํนวน 6.20 ลา้นบาท และ 1.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชผู้บ้รหิารกองทุนเป็น

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย มาสเตอร ์พลู ฟันด ์ 

การพฒันาและฝึกอบรม 

 บรษิัทฯ ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานในทุกระดบั โดยเปิด

โอกาสให้พนักงานทุกคน ตัง้แต่กา้วแรกทีเ่ขา้มาทํางานกบับรษิทั ไดเ้พิม่พูนความรู ้ทกัษะ และทศันคตใินการทํางาน 

ให้สอดรบักบัตําแหน่งงานนัน้ๆ โดยบรษิัทฯ มแีนวทางในการพฒันาที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศ การจดัอบรม

สมัมนาทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร การฝึกอบรมจากผูม้ปีระสบการณ์ในองคก์ร การสอนงานโดยหวัหน้างาน 

 การพฒันาและฝึกอบรมจะดาํเนินการโดยยดึกรอบแผนการพฒันาและฝึกอบรมทีก่าํหนดขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิและทศิทางการดาํเนินธุรกจิประกอบไปดว้ยดงัต่อไปน้ี 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะสัน้ 

 เพื่อให้ทราบขอ้มูลที่สําคญัและจําเป็นต่างๆ โดยพจิารณา ตามความเหมาะสมของประเภทการจา้งงาน อนั

ประกอบดว้ย พนักงานประจาํ พนกังานชัว่คราว พนักงานว่าจา้งรายปี พนักงานว่าจา้งจากหน่วยงานภายนอก ในเรื่อง

ต่างๆ อาทเิช่น 

- Strategic Thinking และ Systematic Thinking (2วนั) 

- Supervisory Skill และ Planning & Execution (2วนั)  

- OKRs Training (1วนั) 

- กลยุทธการขายสาํหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุ่นที ่1 และ 2 (รวม 14 ชัว่โมง)  

- รูท้นั ป้องกนัขอ้ผดิพลาดในงานบญัช ี(7 ชัว่โมง)  

- มาตรฐานบญัช ีTFRS 15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (7 ชัว่โมง)  

- การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม ETABS (7 ชัว่โมง)  
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- อจัฉรยิะการตลาดแบบ B2B ท่านสรา้งได ้(7 ชัว่โมง)  

- Digital HR Forum 2018 (17 ชัว่โมง)  

- Digital Marketing in Action (11 ชัว่โมง)  

- Managing Challenges to unleash corporate growth (15 ชัว่โมง)  

- Strategic Financial Leadership Program 2018 (7.25 ชัว่โมง)  

- เทคนิคการทาํ Financial Projection เพื่อประเมนิมลูค่าบรษิทั (15 ชัว่โมง) 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (7 ชัว่โมง)  

- ความเหมอืนและความต่างหลกับญัชกีบัหลกัสรรพากรของ TFRS ใหม่ทีต่อ้งรู ้(7 ชัว่โมง)  

- กลยุทธก์ารจดัการบญัชตีน้ทุนและสนิคา้คงเหลอืใหถู้กตอ้งตามหลกับญัชแีละหลกัภาษอีากร         

(7 ชัว่โมง)  

- หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย (6.5 ชัว่โมง)  

- CEM&CRM กลยุทธก์ารสรา้งประสบการณ์และความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในยุค 4.0 (6 ชัว่โมง)  

- การตดิตัง้อลมูเินียม Tostem (4 ชัว่โมง)  

- Beyond Regulations: Tips for effective MD&A reporting (3 ชัว่โมง)  

- การบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วม บรษิทัย่อย และกจิการคา้ร่วมรุ่นที ่1 และ  2 (รวม 14.5 ชัว่โมง)  

- E-Tax Invoice และ E-Receipt ปี 61 เป็นตน้ 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะกลาง 

เป็นการอบรมเพื่ อพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency Training) ของพนักงานโดย 

ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละสายงานมหีน้าทีร่่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกาํหนดความสามารถหรอืสมรรถนะทีเ่หมาะสมใน

แต่ละดา้นดงัน้ี 

- ความสามารถหรอืสรรถนะหลกัขององคก์รและความสามารถหรอืสมรรถนะดา้นการบรหิาร 

- ความสามารถหรอืสรรถนะของแต่ละสายงาน 

 โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัอบรมใหก้บัพนกังานทัง้ระดบัผูบ้รหิารชัน้กลาง รปูแบบการอบรมภายใน 

(In-house training)  จาํนวน 1 หลกัสตูร จาํนวนชัว่โมงฝึกอบรม 12.62  ชัว่โมง ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัในการเขา้พฒันา

และฝึกอบรมจากพนกังานเป็นอย่างด ี

  

 การพฒันาและฝึกอบรมระยะยาว 

 ทรพัยากรบุคคล เป็นทรพัยากรที่มคุีณค่ามากทีสุ่ดขององคก์ร ดงันัน้พนักงานจงึควรไดร้บัโอกาส ใหพ้ฒันา

ตนเองไดต้ามศกัยภาพ บรษิทัฯ จงึไดว้างแผนที่จะจดัทํา Career Path ทีเ่หมาะสมและสมัพนัธก์บัความสามารถหรอื 

สรรถนะ (Competency) ของพนกังาน ซึง่เป็นเกณฑห์น่ึงของเสน้ทางหรอืแผนผงัความหน้าในสายอาชพีของพนกังาน

ทีเ่ริม่ตัง้แต่กา้วเขา้สูอ่งคก์ร การกา้วขึน้เป็นผูบ้รหิาร จนกระทัง้เกษยีณอาย ุ

 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 ในปี 2561 บรษิัทฯ ไดเ้ริม่นําการประเมนิผลการปฏบิตังิานเขา้มาใชก้บัพนักงานในองคก์ร ประกอบไปดว้ย

ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) และ ขดีความสามารถ (Competency) โดยไดนํ้าผลการประเมนิมา

ใชใ้นการบรหิารจดัการ ทางดา้นการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา และความกา้วหน้าในสายอาชพี เป็นตน้ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  การดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อใหบุ้คลากรมสีขุภาพกายสุขภาพใจทีด่ ีและมคีวามปลอดภยัในการ

ทํางาน บรษิัทฯ ให้ความสาํคญัต่อการดูแลความปลอดภยั สุขอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบรษิัทฯ 

โดยมกีารออกแบบสถานทีท่ํางานใหท้นัสมยั สวยงาม พนกังานสามารถมปีฏสิมัพนัธก์นัไดอ้ย่างด ีมรีะบบรกัษาความ

ปลอดภยัในการเขา้ทํางาน มกีารจดัการบรหิารสุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานทัง้ในพืน้ทีส่่วนกลาง และ

พืน้ทีส่่วนตวัของพนักงานใหส้ะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ในดา้นสุขภาพร่างกายของพนักงาน มกีารจดัการตรวจ

สุขภาพประจําปี การฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ การส่งเสรมิการออกกําลงักายโดยมสีวสัดกิารฟิตเนสให้พนักงานได้ออก

กาํลงักายไดทุ้กวนั ทาํใหส้ถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ อตัราการหยุดงาน อตัราการเจบ็ป่วยจากการทาํงานไมม่ ีเกดิขึน้ตลอด

ปีน้ี 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมา 

 -ไม่ม-ี  
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ผงัองคก์ร  (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561) 
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 9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสาํคญัและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นองคก์ร 

ทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในด้านการดําเนินธุรกจิ มกีารกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมกีารบรหิารจดัการที่เป็นเลศิ และดําเนินธุรกจิ

ดว้ยความรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมัน่สรา้งประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น 

และคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนั  

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทาํนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2556 ซึง่คณะกรรมการบรษิทั

จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการอย่างสมํ่าเสมอ โดยมกีารปรบัปรุงล่าสุดเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 

และไดส้ือ่สารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดงักล่าว นอกจากน้ี คณะกรรมการ

บรษิัทยงัได้มกีารจดัทําคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ และกําหนดให้มกีารติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ และแนวปฏบิตัทิีด่อีย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้มกีารประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทุกคนทราบทัว่ทัง้

องค์กร และได้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nirvanadaii.com ภายใต้หัวข้อ  

“การกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่า พนักงานทุกคนมคีวามรู้ความเขา้ใจ บรษิทัฯ ได้ดําเนินการให้

พนกังานทุกคนทําแบบทดสอบ เพื่อนําผลทีไ่ดม้าประเมนิระดบัความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน และนํามาปรบัปรุงวธิกีาร

สือ่สารทีจ่ะทาํใหพ้นกังานเขา้ใจอย่างทัว่ถงึ และตระหนกัถงึหน้าทีข่องตน เพือ่ทีจ่ะนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2561   

ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาํหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้แนะนําให้บรษิัทจดทะเบียนในประเทศไทยนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดีสําหรบับรษิัท 

จดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปฏบิตัใิหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยอาจปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละบรษิทันัน้ 

ในปี  2561 บริษัทฯ ได้นําหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และได้เสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ใน

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2561  

คณะกรรมการบรษิัท เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ไดม้กีารผลกัดนัและสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิัทฯ ให้ความสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้ือหุน้ทุกราย และไดป้ฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิทั ทีมุ่่งเน้นใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธอิย่างเหมาะสมและสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากน้ี บรษิทัยงั

ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบรษิัทฯ โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

1. นโยบายการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความสําคญัต่อการคุ้มครองสทิธขิองผูถ้ือหุ้น และส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุ้นใช้สทิธขิองตน โดย

ครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใิน

http://www.nirvanadaii.com/
http://www.nirvanadaii.com/
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การรบัส่วนแบ่งเงนิปันผล สทิธใินการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อเลอืกตัง้หรอื

ถอดถอนกรรมการบรษิทั การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ี

และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัฯ และหนงัสอื

บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดูแลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการ

ใหส้ทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารทีม่นียัสาํคญัของบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัฯ และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่เป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายและสะดวก 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2.  การประชุมผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัเงื่อนไข 

กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีๆไป 

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายสนับสนุนและสง่เสรมิใหผู้้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถงึผูถ้ือหุ้นประเภทสถาบนั เขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้มกีารกาํหนดใหม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนการลงทะเบยีนและเอกสาร

ทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนสาํหรบัผูถ้อืหุน้ในแต่ละประเภท รวมถงึกําหนดใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉันทะได ้ทัง้ 3 แบบ คอื แบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. พรอ้มจดัใหม้ชี่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการประชุมฯ ภายในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ     

ไดล่้วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม

และออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมอย่างเตม็ที ่และจะไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการจํากดัโอกาสในการเขา้ถงึสารสนเทศของ

บรษิทัฯ 

การดาํเนินการก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

• บรษิัทฯ ได้มกีารจดัทําหลกัเกณฑ์ให้สทิธเิพื่อถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่อง

เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจนและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ

หุน้เสนอ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคมของทุกปี นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้อกี

ดว้ย 

• บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพร่มตคิณะกรรมการบรษิทั ถงึกําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ วนักําหนดสทิธ ิ(Record Date) 

ในการเข้าประชุม และวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบทันท ีภายในวนัที่มีการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• บรษิัทฯ ได้จดัทําหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยมรีายละเอยีดครบถว้น รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วกบั วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม ระเบยีบวาระการ

ประชุม พร้อมทัง้ระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมหนังสอืมอบฉันทะ    
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ทุกแบบตามทีก่ระทรวงพาณิชยก์ําหนด กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีง

ลงมตใินแต่ละวาระการประชุม 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมอย่างเพยีงพอ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์

ของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุด

เดยีวกบัทีไ่ดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนล่วงหน้า อกีทัง้ใหม้กีารลงโฆษณาคาํบอก

กล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนการประชุม 

การดาํเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี  

• บรษิทัฯ กาํหนด วนั เวลา และสถานที ่ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้โดยคํานึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วม

ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง ทําให้การเดินทางเป็นไปได้

โดยสะดวก 

• บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้สว่นน้อย มสีทิธเิสนอวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทําหลกัเกณฑ์ใหส้ทิธเิพื่อผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย

เสนอระเบยีบวาระ การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในปี 

2561 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์ไวอ้ย่างชดัเจนและ

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ จดหมายถงึเลขานุการบรษิทั หรอือเีมลไ์ปยงัเลขานุการบรษิทัโดยตรง 

ที ่companysecretary@nirvanadaii.com ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณา

กลัน่กรองขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาต่อไป และจะมกีารแจง้ผลการ

พจิารณากลบัไปยงัผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดงักล่าวเพื่อรบัทราบ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็ชอบกบั

เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอจะมกีารบรรจุไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นต่อไป ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้น

เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ

เดอืนธนัวาคมของทุกปี 

• บรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน ถกูตอ้ง ครบถว้น และมรีะยะเวลาเพยีงพอในการพจิารณาแต่ละ

เรื่องตามระเบยีบวาระการประชุม รวมถงึสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ

วาระการประชุมไดโ้ดยง่าย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสอื

มอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

เป็นระยะเวลา 35 วนั และไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รายงานประจาํปี 2560 (ในรปูแบบCD-ROM) 

ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้กบัผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล่์วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนั

ประชุม ซึ่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วนั เวลา สถานที่ประชุม รายละเอยีดวาระ การประชุม

พรอ้มด้วย วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการ

ประชุม ตลอดจนรายละเอยีดขัน้ตอนการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี 

บรษิัทฯ ยงัไดล้งประกาศหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ทางหนังสอืพมิพ ์ซึ่งดําเนินการตามกฎหมาย อกีทัง้
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บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้กบัผู้ถอืหุ้นทีม่คีวามประสงค์จะรบัรายงานประจําปี 2560 ที่เป็นรูปเล่มก่อนการประชุม 

โดยตดิต่อขอรบัไดท้ีฝ่่ายเลขานุการบรษิทั  

• บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา นิตบิุคคล 

และนักลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเท่าเทยีม

กนั โดยบรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงดว้ยการมอบ

ฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระ ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลทีส่าํคญัของกรรมการอสิระดงักล่าวอย่างครบถ้วน  

เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเงื่อนไขและเอกสารทีบ่รษิัทฯ กําหนด สําหรบัการมอบฉันทะ 

มคีวามชดัเจนและมไิด้ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทนแต่อย่าง

ใด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. (สําหรับ Custodian) ตามรูปแบบ 

ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กาํหนดไว ้หรอืตามทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ เผยแพร่ไว ้รปูแบบใดกไ็ด ้ซึง่บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุน

ให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. จงึได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกบัหนังสอืเชิญ

ประชุม รวมทัง้ไดร้ะบุเกีย่วกบัเอกสาร หลกัฐาน คําแนะนําขัน้ตอนการมอบฉันทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไวอ้ย่างชดัเจน 

และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย 

• บรษิัทฯ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยกําหนดการประชุมในวนัและเวลาทําการ และกําหนดสถานที่จดั

ประชุมทีส่าํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ซึง่สะดวกในการเดนิทางและมคีวามพรอ้มทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อื

หุ้นในวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงก่อนการ

ประชุม และจดัระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม

ประชุม และจดัจุดลงทะเบยีนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเขา้ร่วมประชุม โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

ตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ พรอ้มทัง้จดัทาํและสง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีง

ในแต่ละวาระการประชุมทีม่บีารโ์คด้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม ส่งผล

ให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้

ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัไม่มกีารลงมตไิด ้ 

• การใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 บรษิทัฯ ได้ใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ โดยเลขานุการบรษิัทได้ชี้แจงวธิีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงและ

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริม่เขา้สู่การพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม การเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง 

บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ยกเวน้วาระการเลอืกตัง้กรรมการ 

บรษิัทฯ ได้จดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก

เสยีง โดยไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบในภายหลงัได ้นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารใช้

ระบบบารโ์คด้เป็นเครื่องมอืช่วยในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อใหข้ ัน้ตอนการนับคะแนนเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ และตรวจสอบได ้ 

• บรษิทัฯ สนับสนุนให ้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารการเงนิ ผู้บรหิารระดบัสงู และผู้สอบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อตอบคําถามใน

เรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ในการประชุมถอืหุ้น  มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมจํานวน 6 คน จากทัง้หมด 7 คน รวมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูงของ

บรษิทัฯ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษากฎหมายและผูส้อบบญัช ีเพื่อร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามในทีป่ระชุม โดยก่อน

เริ่มเข้าสู่กระบวนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน โดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้

ในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง ใหผู้้ถอืหุน้ทราบอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม และเพื่อให้

กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะบตัรของ
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ผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงใน

แต่ละวาระไดก้ระทาํอย่างเปิดเผยโดยใชร้ะบบบารโ์คด้เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสยีง และบรษิทัฯ ได้

กาํหนดใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและใหท้ีป่รกึษากฎหมาย 

คอื บรษิทั ดเีอน็ 36 จาํกดั ทาํหน้าทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของการมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชุม รวมถงึการนบั 

และการรายงานคะแนนเสยีง ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรายงานผลคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชุมรบัทราบเป็นรายวาระ

ไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง และโปร่งใส  

• บรษิทัฯ ไดม้กีารนําเสนอผลการดาํเนินงานทีส่าํคญัของบรษิทัในรอบปี 2560 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ทัง้น้ี 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะเรื่องต่างๆ อย่าง      

เท่าเทยีมกนั โดยมเีลขานุการบรษิทัทาํหน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมและผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระ ทัง้น้ี ในระหว่างการประชุม ไม่มกีารสลบั เพิม่ แกไ้ขวาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลการประชุม   

จากทีไ่ดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ล่วงหน้า  

• บรษิัทฯ จดัให้มีการลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล สําหรบัการเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทฯ ได้เปิดเผย

ประวตัิย่อของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบไว้ในหนังสือเชิญประชุม เช่น อายุ ประวตัิการศึกษา 

ประวตักิารทํางาน การดํารงตําแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและหน่วยงานอื่นๆ วนั เดอืน ปีทีไ่ดร้บั

แต่งตัง้เป็นกรรมการ ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการพจิารณา

เลอืกตัง้บุคคลทีม่คุีณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบรษิัท ทัง้น้ีในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตัง้กรรมการ

อิสระ บริษัทฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การมี

ความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ   

• ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี จะมกีรรมการของบรษิทัฯ ทีค่รบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 มกีรรมการทีค่รบกาํหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ซึ่งบรษิัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบุคคล และในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีง บรษิทัฯ ไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผูถ้อืหุน้จะ

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไดเ้ปิดเผยมตไิวใ้นรายงานการประชุมโดยแสดงผลการ

ออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเลอืกตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชดัเจน 

• การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ได้รบัการอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น กรรมการ

บรษิัทมีสทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบรษิัท

ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั  

• ประธานในทีป่ระชุมมกีารจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ แสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ และ

ตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุม ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้ 

• บรษิทัฯ จะไม่เพิม่วาระอื่นนอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืนัดประชุม และไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญัใน

ทีป่ระชุมอย่างกะทนัหนั 
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การดาํเนินการภายหลงัวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

• บรษิัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ  

ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม

ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม ทัง้น้ี รายงานการ

ประชุมดงักล่าวได้บนัทกึรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชุม วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้มติที่

ประชุมพรอ้มคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระที่

ตอ้งมกีารลงมต ิ

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน 

รวมถงึผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิได้รบัสทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ซึง่เป็นหน่ึงในนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัท ทัง้น้ี บรษิัทฯ ไม่ได้มีการกีดกนัหรอืสร้างอุปสรรคการติดต่อสื่อสารกัน

ระหว่างผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารดาํเนินการดงัน้ี 

1. มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ใช้ขอ้มูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ เพื่อป้องกนัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขาย

หลกัทรพัยจ์ากบุคคลซึง่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในโดยไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และขอ้ปฏบิตัใิน

การเกบ็รกัษาขอ้มูล และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารสือ่สาร กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตัง้แต่เริม่ปฏบิตัหิน้าที ่โดย

สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมี

สาระสาํคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยท์ี่ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถอืเป็นขอ้มูลภายในและถอืเป็นขอ้มูล

ลบัของบรษิทัฯ พนกังานของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่นําขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้าก

การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอืนําขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหากําไรหรอืผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ในทางมชิอบ หรอืทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

พนกังานทุกระดบัพงึปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่ใชข้อ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อความเท่าเทยีมกนัต่อผู้ถอืหุน้และนักลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกนัการกระทําผดิของพนักงานและผู้ที่

เกีย่วขอ้ง 

• กรรมการและผูบ้รหิารภายใต้คํานิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต. มหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด อีกทัง้บรษิัทฯ ยงักําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารจะต้องแจ้งรายงานการถือครอง
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ  

• กรรมการและผู้บริหารภายใต้คํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ก่อนประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างน้อย 30 วนั และหลงัจากวนัที่บรษิัทฯ ได้เปิดเผย 

งบการเงนิเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

• หา้มพนักงานทุกระดบัและผูเ้กีย่วขอ้งใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในการซือ้/ขาย/ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้

หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

การรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

เพื่อความโปร่งใสและความเท่าเทยีมกนัในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

หรอื อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ หรอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

• ต้องรกัษาความลบัของขอ้มูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรอื เป็นความลบัทางการค้า ทรพัย์สนิทาง

ปัญญา ซึง่ถอืเป็นสทิธขิองบรษิทัฯ  

• ไม่ใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 

และดาํเนินธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

• หา้มปลอมแปลงขอ้มลู เอกสาร หรอื รายงานของบรษิทัฯ  

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ประพฤตฝ่ิาฝืน

มาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน หรอืมกีารซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในแต่อย่างใด อกีทัง้ กรรมการและ

ผูบ้รหิารไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

2. การมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิที่คํานึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ด้วยการบรหิาร

กจิการทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นนโยบายใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานบรษิทัฯ ทุกคน ทีจ่ะต้องหลกีเลีย่งการเขา้ไปมี

ส่วนได้เสยีหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการในลกัษณะที่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลให้บรษิัทฯ 

เสยีประโยชน์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบจะเขา้ไปดูแลการทํารายการนัน้ๆ 

ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ี หากรายการดงักล่าว เขา้หลกัเกณฑ์รายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทฯ จะ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวอยา่งเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• หลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ทีจ่ะทําใหต้นมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ ไม่ว่าจะเกดิ

จากการติดต่อกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาส หรอืขอ้มูลที่ได้รบัรู้จากการเป็น

พนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และการทาํธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

• ในกรณีทีพ่นักงานของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามจําเป็นต้องทําธุรกรรมกบับรษิทัฯ ใหท้ํารายการนัน้

เสมอืนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปทีเ่สมอืนกบักระทาํกบัคู่คา้ทัว่ไป 

• การทํารายการทางธุรกจิจะต้องกระทําดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ สมเหตุสมผล และคํานึงถึงประโยชน์สงูสุดของ

บรษิทัฯ  
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ทัง้น้ี กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บรหิาร มหีน้าที่ต้อง

จดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและของบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยให้เลขานุการบรษิัทเป็นผูร้วบรวมและ

จดัส่งสาํเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 

3. การทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิัทฯ ได้มกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิการทํารายการระหว่างกนั โดยที่รายการที่สาํคญัจะต้อง

ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ตามลําดบั สาํหรบัในกรณีทีร่ายการ

ระหว่างกนัทีจ่ะต้องขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการทํารายการ

ใหผู้้ถอืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยการพจิารณารายการที่เกีย่วโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข

และวธิีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยถอืเสมอืนหน่ึงเป็นรายการที่กระทํากบับุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) มกีาร

กาํหนดราคาตามการดําเนินธุรกจิปกติ และคํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิัทฯ โดยผู้ทีม่สี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่มสี่วนใน

การพิจารณารายการที่ตนมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน 

หลกัเกณฑก์ารทาํรายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

หมวดท่ี 3 บทบาทผูมี้ส่วนได้เสีย 

1. การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่หมายถงึ การดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้ี ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จงึไดก้าํหนดนโยบายความรบัผดิชอบในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นได้ใชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• บรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และตดัสนิใจในการดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

• เคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

• ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• รายงานสารสนเทศทีส่าํคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างถูกตอ้ง สมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อ

เขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนด 
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พนกังาน 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่พัฒนาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้า ด้วยการทํางานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ

ปลอดภยัและรกัษาสภาพแวดลอ้มการทํางานให้มบีรรยากาศที่ด ีใส่ใจต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน 

ตลอดจนรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน โดยไม่

แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร เป็นต้น โดยให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

• กําหนดโครงสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ และความรบัผดิชอบในตําแหน่งงาน รวมทัง้ 

สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ความก้าวหน้าในอาชพี โดยประเมนิจากคุณภาพและผลสําเรจ็ของงาน 

ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

• จดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ เพิม่เติม เช่น ชุดฟอร์ม การประกนั

ชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจําปี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น  

เงนิช่วยเหลอืงานศพ กรณีพนักงานและบดิา มารดา บุตร หรอื คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสยีชวีติ 

เงนิช่วยเหลอืกรณีพนกังานสมรส เป็นตน้  

• การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลั จะปฏบิตัดิว้ยความเสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงาน อีกทัง้มีการกําหนดบทลงโทษพนักงานตามความเหมาะสม เมื่อมีพนักงาน

กระทาํความผดิ 

• ดแูลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

• รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมชี่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้เรื่องทีส่่อไปในทาง

ทีม่กีารกระทาํผดิในเรื่องของขอ้บงัคบัการทาํงาน ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ ประกาศ หรอืกฎหมายได ้

ลกูคา้ 

บรษิทัฯ จะสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่แีละมคุีณภาพ ในราคา

ทีส่มเหตุสมผลและการสง่มอบทีท่นัเวลา ตลอดจนรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• กาํหนดนโยบายราคาสนิคา้ทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม 

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

• จดัทาํสญัญาทีเ่ป็นธรรมกบัลกูคา้ และไม่ทาํใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ หรอืมขีอ้เสยีเปรยีบทางการคา้ 

• มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเน่ือง 

• ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

• รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นําขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้  

บรษิทัฯ คํานึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการดําเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีไ่ด้

ตกลงกนัอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 
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• ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ใหก้บัคู่คา้ 

• ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

• รกัษาความลบัของคูค่า้ และไม่นําขอ้มลูของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่คา้ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการคดัเลือกคู่ค้า โดยมีกระบวนการคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน  

ตามแนวปฏบิตัทิีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ โดยมขี ัน้ตอนการคดัเลอืกคู่คา้ดงัน้ี 

• เป็นผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ผูจ้าํหน่าย ผูแ้ทนจําหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร หรอืผูร้บัจา้ง ซึง่มสีถานประกอบการทีส่ามารถ

ตรวจสอบได ้

• มบีุคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิคา้ บรกิาร คลงัสนิคา้ สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิารดาํเนินกจิการที่

น่าเชื่อถอื 

• เป็นผูท้ีม่ผีลงานน่าพอใจ โดยจะประเมนิผลงานจากคุณภาพสนิคา้ และบรกิาร รวมถึงการส่งมอบการให้บรกิาร

หลงัการขาย การรบัประกนั หรอืเงื่อนไขอื่นๆ ในการทาํธุรกรรม 

• เป็นคู่คา้ทีไ่ม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทั 

• ไม่เป็นคู่คา้ทีม่ปีระวตัติอ้งหา้มทาํการคา้ อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทุจรติ 

คู่แขง่ทางการคา้ 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรมและยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ประพฤต ิปฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนั 

• ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 

• ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากมลูความจรงิ 

เจา้หน้ี  

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ีดว้ยความรบัผดิชอบ เป็นธรรม ยดึถอืการปฏบิตัทิีด่ตีามแนวทาง เงื่อนไขขอ้กําหนดของ

สญัญา เงื่อนไขคํ้าประกนั การบรหิารเงนิทุนและการชําระหน้ี กําหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

ไม่ปกปิดขอ้มูลหรอื ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะทาํใหเ้จา้หน้ีเกดิความเสยีหาย หากมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด

ขอ้หน่ึงได ้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• รกัษาและปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั ทัง้ในแง่ของการชําระหน้ีคนื และการดูแลหลกัทรพัย ์

คํ้าประกนั 

• รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้ี ตามข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ 

ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภัยและ

คุณภาพชวีติ สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ไม่กระทาํการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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• ปลกูฝังจติสาํนึกใหพ้นกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง 

• รบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการของชุมชน โดยแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแยง้ เพื่อวางรากฐานของการ

อยู่ร่วมกนั และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

• ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิให้

มกีารจดักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเขา้ไปมสี่วนร่วมพฒันา

ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบบรเิวณโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยมกีารหารอืและปรบั 

ภูมทิศัน์ร่วมกบัชุมชน เพื่อใหชุ้มชนน่าอยู่ขึน้และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแข่งขนัทางการค้า หรือสิง่แวดล้อม 

ทรพัยส์นิทางปัญญา  

ทรพัย์สนิทางปัญญาถือเป็นทรพัย์สนิที่มค่ีามาก ซึ่งช่วยใหบ้รษิัทฯ มคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัในเชงิธุรกจิ 

เช่น เอกลกัษณ์ตราสนิค้า ชื่อบรษิัทฯ โลโก ้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า นวตักรรม และ

องค์ความรู้ทัง้หมดที่เป็นของบรษิัทฯ นับเป็นเรื่องสาํคญัอย่างมากที่บรษิัทฯ จะต้องปกป้องทรพัย์สนิเหล่าน้ี ตลอดจน

เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นดว้ย โดยการไม่ละเมดิหรอืนาสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นทางที่

ผดิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• บรษิัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้เครื่องหมายการค้าของบรษิัทฯ โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากบรษิัทฯ หรอื

เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ของบรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ ตอ้งดาเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปัญญาทีถู่กตอ้ง สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ื่นๆ  

• พนักงานของบรษิัทฯ ที่มหีน้าที่รกัษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการค้า กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอื

วธิกีารประกอบธุรกจิทีเ่ป็นความลบั จะต้องรกัษาความลบันัน้ๆ ใหป้ลอดภยัทีสุ่ด และป้องกนัมใิหข้อ้มูลเหล่านัน้

รัว่ไหล  

• พนกังานของบรษิทัฯ ต้องเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่นาผลงานของผูอ้ื่น ไปใชเ้พื่อประโยชน์

สว่นตน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ๆ  

2. การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืการปฏบิตังิานอย่างมคุีณธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิให้

พนักงานทุกระดบัให้ความสําคญั และมีจติสํานึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มีระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ การรบัหรอืให้สนิบนในทุกรูปแบบ ดงันัน้ พนักงานของบรษิัทฯ จะไม่กระทําหรอื

ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี  

• พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระทาํหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

• พนักงานของบรษิัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอร์รปัชัน่ การให้ หรอืรบัสนิบน  

แก่เจา้หน้าที่ของรฐัและเอกชน หรอืผู้มสี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ เพื่อให้ได้มาหรอืคงไวซ้ึ่งธุรกจิหรอืขอ้
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ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

• พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ หรอืแจง้เบาะแสเรือ่งการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหก้บับรษิทัฯ ตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

ดว้ยการจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่และสนิบนโดยใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการทีต่้องมกีารตดิตาม

ดูแลเป็นระยะๆ และกําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีต่ดิตามดูแลเพื่อให้มรีะบบการควบคุมภายในทีป้่องกนั

ความเสี่ยงด้านการคอร์รปัชัน่และสนิบนอย่างเพียงพอและรายงานผลการปฏิบตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท นอกจากน้ี 

บรษิัทฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานอย่างทัว่ถงึ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายดงักล่าวและเพื่อจะไดนํ้าไปปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่พบการกระทาํผดิดา้นการทุจรติ หรอืการกระทาํผดิดา้นจรยิธรรม 

การฝึกอบรมและการสือ่สาร 

 บรษิทัฯ ไดส้ือ่สารและจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตั ิโดย

ผ่านช่องทางการอบรมสมัมนา การประชาสมัพนัธ์บอร์ดข่าวสาร และทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท เพื่อให้พนักงานทุกคน

รบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั   

3. ช่องทางการตดิต่อของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มสามารถตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ไดโ้ดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

• ลูกค้าหรือบุคคลทัว่ไป สามารถตดิต่อผ่านพนักงานในแต่ละโครงการ รวมทัง้การติดต่อผ่านศูนย์บรกิารลูกค้า 

ทางโทรศพัท์หมายเลข 1787 หรอืสามารถทําเป็นหนังสอืถึงผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้น้ี บริษัทฯ มีการบนัทึกการ

ตดิตามงานและตอบกลบัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

• พนักงาน บรษิัทฯ ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รบัเรื่องร้องเรยีนและการรายงานการกระทําที่ไม่ถูกต้องจาก

พนกังานในหลายช่องทาง โดยนอกจากพนกังานจะสามารถเสนอความคดิเหน็ รายงาน หรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีเ่หน็ว่า

ไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจรติ หรอืต้องสงสยัว่าทุจรติ หรอืการปฏบิตัิที่ไม่ถูกต้อง ผ่านผู้บงัคบับญัชาของตนได้

โดยตรงแลว้ ยงัสามารถดาํเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ดงัต่อไปน้ีไดอ้กีดว้ย 

• สาํหรบักรณีท่ีมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัให้มนีโยบายสาํหรบั

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน รบัแจง้ขอ้มูล หรอืแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ หรอื ไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ 

และจรรยาบรรณของบรษิทั การกระทําทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ 

รวมทัง้กรณีทีพ่นักงานผูร้อ้งเรยีนอาจไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความโปร่งใส

และการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของบรษิทั โดยพนักงานสามารถรายงานเรื่องดงักล่าวได้

หลายชอ่งทางดงัน้ี 
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ช่องทางที ่1   ทางไปรษณีย ์สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงั 

   ประธานกรรมการบริษทั หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 10900  

ช่องทางที ่2    ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

   Sutthichai.su@nirvanadaii.com   

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาความลบัของพนักงานผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้อ้งเรยีนเป็น

ใคร เพื่อรกัษาความลบัและคุ้มครองผูร้อ้งเรยีนอย่างเคร่งครดั อกีทัง้เพื่อป้องกนัการได้รบัผลกระทบจากการรอ้งเรยีน  

ซึ่งบรษิัทจะดําเนินการสบืสวนเรื่องรอ้งเรยีน หรอืพฤติกรรมที่น่าสงสยั เมื่อได้รบัแจง้จากพนักงาน ซึ่งหากพบว่ามมีูล

ความผดิจรงิ จะสง่เรื่องดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการทางวนิยัต่อไป ซึง่ข ัน้ตอนในการดาํเนินการมดีงัต่อไปน้ี 

การจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

• การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายในองคก์ร 

ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้แูล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลู และนําสง่เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเพื่อพจิารณาในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เท็จจรงิต่างๆ เพื่อดําเนินการสอบสวน ภายหลงัการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานต่อ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาการดาํเนินการขอ้รอ้งเรยีนต่อไป  

• การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายนอกองคก์ร และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้แูล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลู และนําสง่เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเพื่อพจิารณาในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เท็จจรงิต่างๆ เพื่อดําเนินการสอบสวน ภายหลงัการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาการดาํเนินการขอ้รอ้งเรยีนต่อไป  

มาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 

• ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รบัความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืโยกย้าย

ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่าํงาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะ

เป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  

• ขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน/การแจง้เบาะแส จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่

จาํเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

• บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียน จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลับ  
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ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง โดยคํานึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้

เบาะแส แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่กรณีที่มคีวามจําเป็นในขัน้ตอนการดําเนินการ หรอื 

ตามทีก่ฎหมายกาํหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนนําขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื

ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัมชี่องทางสื่อสารอื่นๆ สาํหรบัเปิดรบัแจ้งขอ้ร้องเรยีน คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ และความ

คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็นช่องทางกลางทีส่ามารถตดิต่อถงึสว่นงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ได ้

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 ิจาํกดั (มหาชน) เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

1. นโยบายและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบรษิัทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่ไม่ใช่ทาง 

การเงนิ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบั

การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่คีรบถ้วน ไม่มปีระวตักิารสง่รายงาน

ตามมาตรา 56 ทัง้แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่าชา้ 

2.  ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลอย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีม

กนั โดยเผยแพร่ขอ้มลูทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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1)  ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2)  รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

3)  เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.nirvanadaii.com)  

3. นโยบายการใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่

บดิเบอืนความจรงิ โดยมุ่งเน้นการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบับรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่าง

ครบถว้น ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั 

4.  หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ทาํหน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ กบัผู้ถอืหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป  

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุม

ร่วมกบันกัวเิคราะห ์การประชุมทางโทรศพัท ์การทาํโรดโชวใ์นประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้นําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส (Opportunity Day) เพื่อให้บุคคล

ทัว่ไปไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจผลประกอบการไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่การใหข้อ้มูลใดๆ เกีย่วกบับรษิทัฯ อยู่บนพืน้ฐานขอ้มูลที่

เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั ผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มลูขา่วสาร

หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนหรอืต่อสาธารณชนใดๆ ได ้ 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ของบรษิัทฯ ได้ที ่โทรศพัท์ 0-2105-6789 หรอืที่อเีมล ์

IR@nirvanadaii.com หรอืทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ www.nirvanadaii.com 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุอย่างต่อเน่ือง

ตลอดทัง้ปี ทัง้น้ี กจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

กิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์ปี 2561 จาํนวนครัง้ 

การประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) 4 

การเยีย่มชมกจิการ (Plant / Company Visit) 3 

การพบปะนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 1 

การพบปะนกัลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 1 

การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (One on One Meeting) 7 

แถลงขา่วต่อสือ่มวลชน (Press Release) 1 
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และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 296  

ซึง่ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2559 นัน้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ผูม้อีํานาจหน้าที่ใน

การเปิดเผยสารสนเทศและพนักงานผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทัง้หมด ทําการศกึษา รบัทราบและปฏบิตังิานตามขอ้กฎหมาย 

ทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวน้ี ดงันัน้ การเปิดเผยขอ้มูลและการให้ขอ้มูลข่าวสาร หรอืให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรอื 

ต่อสาธารณชนของบรษิัทฯ จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่กํากบัดูแลที่

เกีย่วขอ้ง 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ได้

กาํหนดแนวทางปฏบิตัไิว ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

ความเป็นอสิระและความเป็นกลางของกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ทัง้จาก

ฝ่ายบรหิารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และมีอิสระที่จะถามคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือ

คดัคา้นในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี  

ความหลากหลายของกรรมการ   

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะ กรรมการ

บรษิทั (Board Diversity) ทัง้ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อายุและเพศ ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและ

การตดัสนิใจของคณะกรรมการ จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ

พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีงคป์ระกอบและโครงสรา้งที่

เหมาะสมกบัทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมกีรรมการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ

ทีด่ ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาความหลากหลายของกรรมการทีต่้องสรรหาสาํหรบัผูท้ี่

จะมาปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จําเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัทฯ (Board Skills 

Matrix) รวมทัง้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ํากดั เพศ อายุ สญัชาต ิทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่าง

ใด สาํหรบัการสรรหากรรมการเขา้ใหม่ อาจจะพจิารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรอืใชบ้รษิัททีป่รกึษา 

(Professional Search Firm) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้  

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกนิ 3 วาระ หรอื 9 ปี โดยนับจาก

วนัทีด่าํรงตําแหน่ง 
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ก) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้กําหนด ซึง่กรรมการจํานวนไม่น้อย

กว่า 3 คน หรอืหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จํานวนใดจะสงูกว่า) จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

และกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทัง้น้ีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

ข) คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตัง้รองประธานกรรมการ และ

ตําแหน่งอื่นตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้ 

ค) ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหม้ี

การแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

ง) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยตําแหน่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) มกีรรมการจาํนวนทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการอสิระ จาํนวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จํานวน 1 ท่าน จะเหน็

ไดว้่า บรษิทัฯ มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 8 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 88.89 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด  

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรษิทั คอื ผูนํ้าและผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการทีจ่ะทาํใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่บทบาทหลกัทีส่าํคญัของประธานกรรมการบรษิทัมดีงัน้ี  

• สนับสนุนให้มกีารปฏบิตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพในคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี

• สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและกรรมการอสิระใน

กจิกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

• สนบัสนุนใหม้กีารประเมนิและพฒันาผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

• เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้กําหนดวาระการประชุมร่วมกบั

ฝ่ายจดัการและเลขานุการบรษิทั 

• จดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

• จดัใหม้ชี่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการตดิต่อระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ ฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ 

• แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 คณะ ไดแ้ก่ (1) คณะกรรมการบรหิาร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(5) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏบิตัหิน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
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3. การประชุมของคณะกรรมการบรษิทัฯ   

บรษิทัฯ จะกําหนดวนัและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี โดยมกีารกําหนดตารางการประชุมไวล่้วงหน้าตัง้แต่

เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี รวมทัง้กําหนดระเบยีบวาระประจําของการประชุมแต่ละครัง้ไว้อย่างชดัเจน และอาจมกีาร

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบัหนังสอืเชิญประชุม   

ร่างรายงานการประชุม และขอ้มลูประกอบระเบยีบวาระการประชุม เพื่อพจิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วนั

ก่อนวนัประชุม  

ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท จํานวน 8  ครัง้ นอกจากน้ี เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารจดัประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิาร เพื่อร่วมใหเ้สนอขอ้คดิเหน็และแนวทางในการบรหิารจดัการ และการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปี ในปี 

2561 มกีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารในวนัที ่8 มกราคม 2561 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ “การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั” ในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการ 

• หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานคณะกรรมการทัง้รูปแบบ

ประเมินรายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ

พจิารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและปัญหาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

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 
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• กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานใน

ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน โดยดําเนินการประเมิน 

ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เพื่อทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และนําผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทัง้น้ี สาํหรบัขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ทีไ่ด้รบัจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ บรษิัทฯ จะนํามาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของ

การทาํงานของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการกาํกบัดแูลกจิการ 

• ผลการประเมนิ 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 94.04 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 94.44 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

• หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจาํทุก

ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นวทางการประเมนิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่มหีวัขอ้เกีย่วกบั โครงสรา้ง

และคุณสมบตัขิองแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะอนุกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที ่และความ

รบัผดิชอบของแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อย  

• กระบวนการในการประเมนิ 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจําทุกปี เพื่อ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมนิดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน 

โดยดําเนินการประเมนิทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม

คณะกรรมการ 

• ผลการประเมนิ 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 98.05 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล มคีา่ระดบัคะแนน = รอ้ยละ 99.44 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้คณะ มค่ีาระดบัคะแนน = รอ้ยละ 99.44 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแบบรายบุคคล มค่ีาระดบัคะแนน = รอ้ยละ 97.22 
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(ค) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้คณะ มค่ีาระดบัคะแนน = รอ้ยละ 89.17 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 89.86 

(ง) คณะกรรมการบรหิาร 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 92.70 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 91.57 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการบรษิัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจําทุกปี  

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบั ความเป็นผูนํ้า การกําหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ ์การวางแผนและผลปฏบิตัิ

ทางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร  

การสบืทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกํากบัดูแล

กจิการ และคุณลกัษณะสว่นตวั โดยใชแ้นวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีที่

ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ ซึง่ผลการประเมนิจะนําไปพจิารณาเพื่อกาํหนด

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อไป 

• ผลการประเมนิ 

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดมีาก”  

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสและขออนุมตัิจากที่ประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ซึง่หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการไดม้กีารพจิารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและอยู่ในระดบั 

ทีส่ามารถจงูใจเพื่อรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที ่

6. การรวมหรอืแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการบรหิารงาน และ

ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
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บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การดําเนินงานของ

คณะกรรมการบรษิัทมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการพฒันาผู้บรหิารเพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรบัการหมุนเวยีนตําแหน่ง

ภายในองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการสบืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา 

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยเฉพาะหลกัสตูรที่

เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร และจดัใหม้กีารประเมนิศกัยภาพ เพื่อพฒันาความพรอ้มในการ

ปฏบิตังิาน ดงัน้ี 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมเีลขานุการบรษิัทเป็นผู้ประสานงาน 

เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบถงึบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการกํากบัดแูล

กจิการของบรษิทัฯ ตลอดจน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิและการดาํเนินงาน และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ  ซึง่ รายละเอยีดของเน้ือหาประกอบดว้ย ลกัษณะธุรกจิ ขอ้มูลทาง

ธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาทางบรรณ

ธุรกจิ และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

ในปี 2561 บรษิัทฯ ได้มกีารจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จํานวน 2 ท่าน คอื นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช และ 

นายอภมิุข สขุประสทิธิ ์

• การอบรมของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดทําแผนอบรมของกรรมการให้สอดคล้องกับ Board Skills Matrix โดยสนับสนุนให้กรรมการ  

ได้ศกึษาและอบรมเพิม่เตมิเพื่อเพิม่พูนความรูเ้กีย่วกบัการทําหน้าที่กรรมการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ดร.ปรเีปรม 

นนทลีรกัษ์ ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง ได้เข้าอบรมสมัมนาใน

หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในหลกัสตูร How to Devdlop a Risk Management Plan 

(HRP) รุ่นที ่16/2561 สว่นกรรมการท่านอื่นๆ ไม่ไดม้กีารอบรมของ IOD เพิม่เตมิ   

8. นโยบายการไปดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง นอกจากน้ี กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9. การจดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง 

บรษิัทฯ จดัใหม้กีารจดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่งงานที่สาํคญัอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดตําแหน่งหลกัที่ต้อง

จดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัที ่1    ผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร คอื ตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ 

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ระดบัที ่2    ผูบ้รหิารระดบัสงูของสายงาน ได้แก่ สายงานฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานฝ่ายพฒันาโครงการ สายงานฝ่าย

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์และสายงานฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ อยู่ภายใต้การดแูลของประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 
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ระดบัที ่3      ผูบ้รหิารระดบัสงูของระดบัฝ่าย อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละสายงาน 

 

หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณากําหนดคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ําเป็นต่อตําแหน่งงาน

โดยใช้ข้อมูลอ้างองิจากใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อทําการประเมนิและ

คดัเลือกผู้มีศกัยภาพ มคีวามรู้ความสามารถ หรอืมปีระสบการณ์ เพื่อกําหนดแผนพฒันาผู้สบืทอดตําแหน่ง โดยจะ

พัฒ นาในด้าน (1) ความสามารถหลัก  (Core Competency) (2) ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial 

Competency) และ (3) ความสามารถในสายอาชีพ (Functional Competency) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ

รองรบัการขยายธุรกจิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบรษิัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกดิความต่อเน่ืองในการ

บรหิารงาน และเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธใ์นอนาคตอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึจดัทําแผน

สบืทอดตําแหน่ง (Succession Planning) เพื่อสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารทีว่่างลงจากการเกษียณอายุ การโยกยา้ย หรอื

ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์รตามแผนขยายกจิการของบรษิทัฯ ผูท้ีไ่ดร้บัการพจิาณาให้เป็นผูส้บืทอดตําแหน่งจะไดร้บั

การพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตัง้ และเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ จะมีความต่อเน่ืองในการ

บรหิารงาน  

10. การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

ก) กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะต้องเกบ็รกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท 

ยกเวน้จะใชข้อ้มลูดงักล่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ เท่านัน้ 

ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะไม่เปิดเผยความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรอืเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

ค) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะไม่ขาย/ซือ้/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลที่เป็น

ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

นอกจากน้ี ทางบรษิัทฯ ได้จดัทําเป็นข้อปฏิบตัิว่า กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ ห้ามทําการซื้อขาย

หลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแต่การเปิดเผย

ขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

11. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และคํานึงถงึผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยดัพลงังานในสํานักงานเพื่อรกัษา

สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานภายในองคก์ร  

12. นโยบายการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในทุกระดบัการปฏบิตังิาน 

มรีะบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่งกจิกรรม
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การควบคุม ขอ้มูลและการสือ่สารและการตดิตาม รวมถงึ การดาํเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิลงทุนของ

ผูถ้อืหุน้และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

13. กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการอย่าง

เคร่งครดั เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และเพื่อสรา้งความมัน่คงและ

ความยัง่ยนืให้กบัองคก์ร ผู้ถอืหุน้และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และจดัให้มกีารทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็น

ประจาํทุกปีอย่างสมํ่าเสมอ     

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

 คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด ซึ่งประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) 

คณะกรรมการบรหิาร (5) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ    นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช และดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบ

ทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

1) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) มีคุณสมบัติและมีหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ      

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

4) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของ บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ   

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้

มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6) ไม่มีผลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอื บรษิัทร่วม รวมถึงไม่มผีลประโยชน์ หรอื ส่วนไดส้่วนเสยีในลกัษณะธุรกรรม

ใดๆ ของบรษิทัฯ ในเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ  

7) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา  

คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

8) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 

ปีความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ

เช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ  

ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกนั  

ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิ

ของบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ีการคํานวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไป

ตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 

1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

9) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม

ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

10) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
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ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

11) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

12) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่

เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน

ประจํา หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ

อย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

13) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ   

14) เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง

เป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาติ

สนิทของบุคคลดงักล่าว และไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

15) เป็นผู้ทีไ่ด้รบัความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการดําเนินหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอาํนาจหน้าทีใ่นการสนับสนุนดา้นการกาํกบัดแูลโดยเฉพาะในดา้นกระบวนการ

รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด

ขอบเขตหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

1. รายงานทางการเงนิและการสอบบญัช ี

•  สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รบัผิดชอบจดัทํารายงาน

ทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาสและประจาํปี 

•  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจา้ง บุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ฯ รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชโีดยคํานึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร 

และปรมิาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

•  สง่เสรมิความเป็นอสิระและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารพฒันา

ระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานบญัชสีากล 

2. การควบคุมภายใน 

•  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และ

อาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทัง้ให้
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ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการ

สอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

•  สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีทีเ่กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัการดําเนินการทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อ

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัท หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืการฝ่าฝืนกฎหมาย

และขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั 

•  สอบทานกระบวนการภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

• สอบทานความถูกต้องและประสทิธผิลของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงานทางการเงนิ และการ

ควบคุมภายใน 

3. การตรวจสอบภายใน  

•  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากับให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

•  พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึใหค้าํแนะนําในเรื่องงบประมาณ กาํลงัพลของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหวัหน้าของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

•  พจิารณาอนุมตักิฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• อนุมตัแิละประเมนิแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและ

ระดบัความเสีย่งของบรษิทั 

•  สอบทานและพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัผลการตรวจสอบ 

4. การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

•  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

•  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

5. หน้าทีอ่ื่นๆ 

•  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ที่เป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่ามคีวาม

จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิัท โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ี การดําเนินการว่าจ้างให้

เป็นไปตามระเบยีบขอ้กาํหนดของบรษิทั 

•  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจาํปีของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
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• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการตรวจสอบ ต้องเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เพื่อร่วม

ชีแ้จงเกีย่วกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

• ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

• ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ทา่น ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสทุธชิยั สงัขมณี ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การปฏบิตังิานดา้นการสรรหา 

1) พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ 

2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ

เหมาะสมกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3) พจิารณากําหนดคุณสมบตัขิองผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยคํานึงถงึความหลากหลายทางดา้นความรู ้ความ

เชีย่วชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการอุทศิเวลา  

4) พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และแต่งตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัฯ  กรรมการในคณะอนุกรรมการ

ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรอื 

เมื่อมตีําแหน่งว่างลง 

5) พิจารณาทบทวนแผนการสบืทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร พร้อมทัง้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รบัการ

พจิารณาสบืทอดตําแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้เมื่อมตีําแหน่งว่างลง 

6) กําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

7) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

เป็นประจําทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทฯสนับสนุนให้บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

8) ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
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การปฏบิตังิานดา้นการพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก) การพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

1) เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัฯ และ

กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการ

ดําเนินงานของบรษิัทฯ โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการรกัษากรรมการที่มคีวามรูค้วามสามารถ และมี

ศกัยภาพ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญั

ประจาํปีเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัท เกีย่วกบัโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการ

บรษิทั และคณะอนุกรรมการชุดย่อย เป็นประจาํทุกปี 

3) กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้

ประกอบการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

(ข) การพจิารณาค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1) พจิารณา อนุมตั ิและทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนสาํหรบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจํา

ทุกปี 

2) กําหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนําผลประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร มาใชป้ระกอบการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอภมิุข สขุประสทิธิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) กําหนดกรอบการบรหิารความเสีย่ง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบรหิารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง) รวมถงึการสอบทานและทบทวนเป็นประจาํอย่างน้อยทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรอบการบรหิารความ

เสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ  

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ 
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2) กาํหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ของบรษิทัฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ

3) กาํกบัดูแล ตดิตาม และสอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รที่สาํคญั รวมถงึรายงานการบรหิาร

ความเสี่ยงโครงการลงทุนตามที่กําหนด พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา และให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยง 

มาตรการจดัการความเสีย่ง และความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่าง

มปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิบรษิทัฯ และสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

4) กาํหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้มี

ประสทิธผิลและมคีวามเพยีงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อ

อนุมตั ิ

5) ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาการบรหิารความเสีย่งและเครื่องมอืสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ในทุกระดบัทัว่ทัง้

องค์กรอย่างต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิาร

ความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

6) รายงานผลการบรหิารความเสีย่งทีส่าํคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ ในกรณีทีม่ปัีจจยัหรอืเหตุการณ์ ซึง่อาจมี

ผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั  

7) ดาํเนินการอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

8) ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจขอความเหน็จากที่ปรกึษาอสิระเมื่อพจิารณาเหน็ว่ามคีวาม

จาํเป็นและเหมาะสม โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

9) สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู และประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

4.   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย สมาชกิจาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายนรศิ เชยกลิน่ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 

3. นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ กรรมการบรหิาร 

4. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรหิาร 

5. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการบรหิาร 

6. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู กรรมการบรหิาร 

7. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการบรหิาร 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการบรษิัท 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความ

รบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2) บรหิารธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการเกีย่วกบัทศิทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการบรหิารงาน แผนธุรกจิ และงบประมาณประจําปี

ของบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4) กาํกบัและตดิตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทฯ และบรษิทัในกลุ่ม และรายงานผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเป็นประจาํ 

5) กาํกบัดแูลและบรหิารเงนิลงทุนของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ 

6) อนุมตักิารขายทีด่นิรอการพฒันาโครงการในวงเงนิไม่เกนิ 500 ลา้นบาท 

7) อนุมตัวิงเงนิกูย้มื/ตราสารหน้ี การซือ้ขายทรพัยส์นิ/เงนิลงทุน และการอนุมตังิบประมาณพฒันาโครงการในวงเงนิไม่

เกนิ 1,000 ลา้นบาท  

8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ  

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผูด้าํเนินการไวแ้ลว้ 

9) คณะกรรมการบรหิารอาจว่าจา้งทีป่รกึษาหรอืบุคคลที่มคีวามเป็นอสิระเพื่อให้ความเหน็หรอืคําแนะนําไดต้ามความ

จาํเป็น 

10) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็นประจํา รวมทัง้ประเด็นสําคัญต่างๆ ที่

คณะกรรมการบรษิทัควรไดร้บัทราบ 

11) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจาํทุกปี 

12) ดาํเนินการอื่นใดตามอาํนาจและความรบัผดิชอบ หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

6. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย สมาชกิจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ

ความยัง่ยนื ขึน้  เพื่อช่วยดูแลการสรา้งการกํากบัดูแลกจิการทีด่ตีามหลกับรรษัทภิบาล ตลอดจนงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนืของบรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า การดําเนินการตาม ทศิทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิ ของบรษิัทฯ  

มกีารบูรณาการกรอบและแนวทางของบรรษทัภบิาล ตลอดจนประเดน็ดา้นความยัง่ยนื และมแีนวทางการดําเนินการทีม่ี

ความชดัเจน อนัสามารถกาํกบัดแูลบรษิทัฯ ตามกรอบบรรษทัภบิาลและสง่มอบคุณค่าทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นได้

เสยีทุกกลุ่ม โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนอยู่ระหว่างการ

พจิารณากฎบตัรเพื่อกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ  

9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาคดัเลอืก

บุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง และ

สอดคล้องกบัคุณสมบตัิที่บรษิัทฯ กําหนด และเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ 

(แลว้แต่กรณี) ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาทบทวนคุณสมบตัแิละความหลากหลายทางดา้นทกัษะ 

ความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทัง้องค์ประกอบ

โดยรวมของคณะกรรมการบรษิทั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจําทุกปี 

ซึง่จะพจิารณาโดยไม่จํากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะดา้นอื่นๆ ตลอดจนการอุทศิเวลาเพื่อให้

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่ทัง้น้ี ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะจดัทํา 

Board Skills Matrix เพื่อกาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ําเป็นทีย่งัขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความหลายหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมกีารพจิารณาฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) หรอือาจจะพจิารณา

จากฐานขอ้มลูของบรษิทัทีป่รกึษา (Professional Search Firm) กไ็ดแ้ลว้แต่กรณี 

คุณสมบตัขิองกรรมการและกรรมการอสิระ 

• คุณสมบตัขิองกรรมการ 

1) มคุีณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการทํางานที่เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

3) มภีาวะผูนํ้าและสามารถดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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4) ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากน้ี 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

• คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

นอกเหนือจากจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ดงัน้ี  

1) ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกีย่วขอ้งของกรรมการ

อสิระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผู้

มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ 

หรอืบรษิัทย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบริการ หรอืการให้หรือรบัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานอง

เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ีการคํานวณภาระหน้ี

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวม

ภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ  

ควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั

อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
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รายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรอืบรษิัทย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่

รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่า กรรมการอสิระของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ 

ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการ 

• กรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากถงึคราวออกตามวาระ  

ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการวา่งลง เน่ืองจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

จะพจิารณาสรรหาและคดัเลอืกผู้ที่มคุีณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และเสนอให้ที่

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปีพจิารณาแต่งตัง้ กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดมิกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกี

วาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาปัจจยัต่างๆ ซึง่รวมถงึผลการปฏบิตังิาน ประวตักิาร

เขา้ร่วมประชุมและการมสีว่นร่วมในการประชุม  

การเลอืกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ และขอ้กําหนดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑ์

และวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปน้ี  

1) ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถือ  

หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง  

2)  ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียู่เลอืกบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน  

3)  มตใินการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  

4)  บุคคลซึง่จะไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั

เกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

• กรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตุอืน่  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มคุีณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนตําแหน่งทีว่่างลงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  

ในคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืนซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามญั 
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ผู้ถือหุ้นประจําปีเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้ ทัง้น้ี บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้น้ี มติของคณะกรรมการต้องได้รบัคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารสูงสุด 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ซึ่งเป็นผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรนัน้ คณะกรรมการ

บรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถ

บรหิารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนดไว ้และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• เป็นบุคคลที่มอีํานาจในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทฯ รวมทัง้การบรหิารกจิการในแต่ละวนัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎ ระเบยีบ คาํสัง่ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

• จดัใหม้กีารจดัทาํแผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิและ

มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามช่วงระยะเวลาทีไ่ดก้าํหนดไว ้

• กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน การจดัสรรทรพัยากร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการบรหิารจดัการ 

• กาํหนด ตรวจสอบ และเสรมิสรา้งมาตรฐานขององคก์รใหม้คีวามแขง็แกร่ง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ําเป็นต่อการแข่งขนัและการ

สรา้งมลูค่าแก่องคก์ร  

• รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดอืนและรายไตรมาสของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยเทยีบกบัแผนงาน

และงบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ พรอ้มขอ้เสนอแนะ  

• เรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน

อื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9.4   การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ได้มกีารดูแลเรื่องการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยได้กําหนดไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณทางธุรกจิ ในหวัขอ้ “นโยบายการลงทุนและการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและ

บรษิทัร่วม”  โดยทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารกาํหนดนโยบายการลงทุนโดยมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในกจิการทีส่อดคลอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเจรญิเตบิโต 

และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาว 

บรษิทัฯ จะสง่บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและ

บรษิัทร่วม เพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม 

เพื่อกําหนดนโยบายทีส่าํคญัและควบคุมการดําเนินธรุกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และเพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไป
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ในทศิทางทีเ่หมาะสม และสรา้งประโยชน์สงูสุดแก่กลุ่มบรษิทัฯ โดยรวม นอกจากน้ี ตวัแทนของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่ดิตาม

การดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมอย่างใกลช้ดิ รายงานฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อย

และบรษิทัร่วมแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ อกีดว้ย 

นอกจากการดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นแลว้ เพื่อสรา้งกระบวนการทํางานทีโ่ปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกนัการ

เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทฯ ในฐานะบรษิัทแม่ได้จดัทํานโยบายและระเบียบการปฏบิตัิงานภายในกลุ่ม

บรษิัทฯ ซึ่งมกีารกําหนดหลกัเกณฑ์เดยีวกนัและสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัในการปฏบิตังิานของกลุ่มบรษิทัฯ และจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ ตลอดจนจดั

ใหม้กีารกํากบัดแูล ทัง้ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างบรษิทัย่อยกบั

บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่

กฎหมายกาํหนด  

9.5   การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยไดก้ําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรในจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยมกีารสื่อสารเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อใหม้กีารถอืปฏบิตัิ

โดยทัว่ไป ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

1. จดัให้มีการควบคุมการใช้ขอ้มูลภายใน โดยที่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะต้องรกัษาขอ้มูลภายในไว้เป็น

ความลบั และต้องไม่นําขอ้มูลภายในทีต่นล่วงรูจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอืนําขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหา

กาํไรหรอืผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นทางมชิอบ หรอืทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. กําหนดระยะเวลาหา้มการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ก่อนประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อย 

30 วนั และหลงัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยงบการเงนิเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

3. จดัใหม้กีารเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

โดยที่กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่ต้องจดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ภายใน 3 วนัทําการหลงัจากที่มี

การเปลี่ยนแปลง โดยจดัส่งรายงานไปที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และส่งสําเนา

รายงานแจง้มายงับรษิทัฯ ซึง่เลขานุการบรษิทัจะทําหน้าทีร่วบรวมรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ

และผูบ้รหิาร เพื่อบรรจุเป็นวาระเพือ่รบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

9.6      ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจําทุกปี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชแีละค่าสอบบญัช ีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท

เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้และกาํหนดค่าสอบบญัช ีทัง้น้ี ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ตอ้ง

มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคล

ดงักล่าว 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561                  หน่วย:บาท 

บริษทั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

PWC 

ผูส้อบบญัชีอ่ืนสงักดั PWC 

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั PWC 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)     2,330,000 - 

บรษิทัย่อย      2,495,000 - 

รวมค่าสอบบญัชี      4,825,000 - 

2.  ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 

               -ไม่ม-ี 

9.7 การปฏิบติัตามหลกักาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

บรษิัทฯ ให้ความสาํคญัในการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และเหน็ว่า ตลอดปี 

2561 บรษิทัฯ ไดนํ้าหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่มีาปรบัใชเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองยกเวน้

ในบางหลกัการทีบ่รษิทัไดเ้ลอืกปฏบิตัใินลกัษณะทีม่คีวามแตกต่าง โดยมรีายละเอยีดและคาํอธบิายดงัต่อไปน้ี 

หลกัการ / แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1. คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิาร คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และ 33.33 ตามลาํดบัของ

จาํนวนกรรมการทัง้คณะ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ โครงสรา้งและ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหามคีวามเหมาะสม 

เน่ืองจากสมาชกิคณะกรรมการสรรหาสามารถให้

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

2. คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายการจาํกดัจาํนวน

ปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 

6 ปี  

บรษิทัฯ ไดม้กีารกาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของ

กรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ การกาํหนดวาระไม่เกนิ 

9 ปี ยงัมคีวามเหมาะสม และเหน็ว่ากรรมการอสิระ

สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระได ้
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10.  รายงานความยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายและแนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี ภายใตจ้รรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกจิอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี บรษิัทฯ 

ยงัให้ความสําคัญกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสงัคมอย่างยัง่ยืน รวมไปถึงการรู้จกัประหยัด

พลงังานและการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ

สิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้กําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มุ่งมัน่พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

สรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื  

บรษิทัฯ ไดม้กีารกาํหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยครอบคลุมมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยให้

ความสาํคญัและเป็นสว่นหน่ึงของเป้าหมายขององคก์ร ซึง่ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งใหค้วามสาํคญั 

 

มิติด้านเศรษฐกิจ 

บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในหลกัการกาํกบัการดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ชดัเจน และไดนํ้าหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีมาปรบัใช ้ในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีและเป็นองคก์รทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

อย่างเป็นธรรม และมจีรรยาบรรณ  

 

มิติด้านสงัคม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สงัคมไทยใหด้ขีึน้ ผ่านการดําเนินโครงการและกจิกรรมเพื่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง จะเหน็ไดว้่าการ

ดําเนินธุรกจิอย่างมีจติสํานึกแบ่งปันและตอบแทนสู่สงัคม และส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่สําคญั อนันําไปสู่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนืทัง้ในระดบัองคก์ร ชุมชนและระดบัประเทศ 

 

มิติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ ประหยดัพลงังาน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พรอ้มกบัการ

ปลกูฝังใหพ้นกังานมจีติสาํนึกในการปฏบิตังิานทีค่าํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ 

 

แนวปฏิบติัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อความยัง่ยืนของกิจการ 

บรษิัทฯ มคีวามตัง้ใจนําหลกัการของแนวปฏบิตัิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ ตามนิยามของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้นการกจิการของบรษิทั ทัง้น้ี เพื่อใหบุ้คลากรเหน็คุณค่าและความสาํคญัเกีย่วกบั 
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ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืนในอนาคต โดยได้

กาํหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการจดัให้มรีะบบการบรหิารจดัการ

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจในบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการบรษิทั 

ได้มกีารทบทวนแนวปฏบิตัใินการกํากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ และตรวจสอบการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามกรอบของจรยิธรรมซึง่องคป์ระกอบสาํคญัของนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 
การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี แนวทางในการปฏิบติั กิจกรรมท่ีดาํเนินการ 

1.   สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

• บรษิทัฯ ตระหนักถงึหน้าทีใ่นการปฏบิตัิ

ต่อผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

• บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สทิธใินการ

ได้ร ับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่

เกีย่วขอ้ง 

• บริษัทฯ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่าง

โปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น 

• บรษิทัฯ จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ตามที ่

กฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ใชส้ทิธขิองตนอย่างเตม็ที ่โดยไดร้บั

ขอ้มลูเพยีงพอ ครบถว้น  

• บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่

สําคัญผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ละของบรษิทัฯ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั • บรษิัทฯ มคีวามรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ทัง้ในเรือ่งของการเปิดเผยขอ้มลู การใช้

ข้อมูลภายใน และการหลีกเลี่ยงความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• บรษิัทฯ ได้มกีารกําหนดแนวปฏบิตัิใน

เรือ่งดงักล่าวไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณทาง

ธุรกจิ  
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การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี แนวทางในการปฏิบติั กิจกรรมท่ีดาํเนินการ 

3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี • บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ

กลุ่มผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 

คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคม และ

สิ่ งแ วด ล้ อ ม  ด้ ว ย ก ารป ฏิบั ติ ต าม

กฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบั

อย่างเคร่งครัด ตลอดจนกําหนดให้มี

ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และ

ตรวจสอบการปฏบิตัติามอกีดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตันิโยบาย

ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร แ ล ะ คู่ มื อ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนแนว

ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษ ณ์ อักษร ซึ่ ง

ครอบคลุมหลกัการปฏิบตัิงานตามหลกั

จรยิธรรมควบคู่ไปกบัความซื่อสตัยส์ุจรติ 

เพื่ อสร้างมาตรฐานระดับสู งในการ

ดําเนินธุรกิจอย่างมอือาชีพต่อกลุ่มผู้มี

ส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มเพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ปฏบิตัติาม 

• บรษิทัฯ จดัช่องทางในการตดิต่อสือ่สาร 

สําหรับผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถ

ตดิต่อทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั 
• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแสดง

ความเห็น  คําแนะนํ า หรือการแจ้ง

เบ า ะ แ ส ใน ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด ม า ยั ง

คณะกรรมการบริษัท ทางไปรษณีย ์

อเีมล์ และเวบ็ไซต์ และมมีาตรการการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอกีดว้ย 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส • บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ที่

เป็นขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ที่

สําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุน  

 

• บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง

ระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วม

กิจกรรม Opportunity Day ที่ จ ัด โดย

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นประจําทุกไตร

มาส 

5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
• มีโครงสร้างการบริหารงานที่ช ัดเจน 

และโปร่งใส  

• กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัท

ประกอบ  ด้วยบุคคลที่มีคุณ สมบัติ

ห ล า ก ห ล า ย  ทั ้ ง ด้ า น ค ว า ม รู ้

ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ 

เพือ่เป็นประโยชน์สงูสุดกบับรษิทัฯ  

 

• บริษัทฯ จดัให้มีจํานวนและโครงสร้าง

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุ

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ กําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกราย 

รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

ตระหนักถงึหน้าที่ความรบัผดิชอบและ

ปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ความใส่ ใจ และความซื่ อสัตย์  และ

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯและตามมตจิากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

• บรษิัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วม

อบรมห ลัก สูต รห รือกิจก รรมที่ มุ่ ง

ปรบัปรุงการทํางานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการอบรม 
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2.  การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิัทฯ ตระหนักดวี่า จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่ําคญัในการยกระดบัมาตรฐานการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้กดิความโปร่งใส และสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบาย และ

แนวปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

ทัง้ ภายในและภายนอกองคก์ร และถอืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน  

ทีจ่ะต้องรบัทราบ ศกึษา ทาํความเขา้ใจและปฏบิตัติาม บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิทีค่าํนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ดว้ยการบรหิารกจิการที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้และให้ยดึถือเป็นหน้าที่ของพนักงานบรษิัทฯ  

ทุกคน ทีจ่ะต้องหลกีเลีย่งการเขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีหรอืเกีย่วขอ้งกบัการดําเนินการในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบจะเขา้ไปดแูลการทาํรายการนัน้ๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

3.  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืการปฏบิตังิานอย่างมคุีณธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิให้

พนักงานทุกระดบัให้ความสําคญั และมีจิตสานึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มีระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ การรบัหรอืให้สนิบนในทุกรูปแบบ ดงันัน้ พนักงานของบรษิัทฯ จะไม่กระทําหรอื

ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระทาํหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

• พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การให ้หรอืรบัสนิบน 

แก่เจ้าหน้าที่ของรฐัและเอกชน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ เพื่อให้ได้มาหรอืคงไว้ซึ่งธุรกจิหรอื 

ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

• พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยที่บรษิัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริต

คอร์รปัชัน่ หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กับบริษัทฯ ตามที่กําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครอง 

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ เคารพและสนบัสนุนหลกัการดา้นสทิธมินุษยชน และใหค้วามสาํคญัโดยปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเสมอภาค 

เท่าเทยีมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ สผีวิ ถิ่นกําเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรอืความพิการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อ 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด 

สทิธมินุษยชน ตลอดจนไมใ่ชแ้รงงานทีผ่ดิกฎหมาย และตระหนกัถงึความสาํคญัในเรื่องศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ความเท่า

เทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล โดยม ี

แนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ไม่กระทาํการใดๆ หรอืไม่สนบัสนุนกจิการใดๆ ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน  

• ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนแก่พนกังานเพื่อนําไปเป็นสว่นหน่ึงในการปฏบิตังิาน  
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• ไม่จํากดัความเป็นอสิระ หรอืความแตกต่างทางความคดิ เพศ เชือ้ ชาต ิศาสนา การเมอืง หรอืเรื่องอื่นใด ทัง้น้ี 

ควรหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืก่อใหเ้กดิความแตกแยก  

• จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานที่ถูกละเมิดสทิธิ หรอืได้รบัการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมสามารถ

รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ ได ้ 

5.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัพนักงานทุกคนและปลูกฝังใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมของบรษิัทฯ ที่จะร่วมกนัปกป้องและ

เคารพสทิธมินุษยชน รวมถงึปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัใหม้ี

สวสัดกิาร ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ํางาน ส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์รและพฒันาทกัษะ

ในบุคลากรและยกระดบัการทํางานของพนักงานใหเ้ป็นมอือาชพี ทัง้น้ีบรษิัทฯ จะกําหนดกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การดูแลพนักงานทีส่อดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าพนักงานบรษิทัฯ จะไดร้บัการ

ปฏบิตัอิย่างเหมาะสม  

6.  ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่หมายถงึ การดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้ี ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จงึไดก้าํหนดนโยบายความรบัผดิชอบในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปน้ี  

การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้  

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิข ัน้พื้นฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทัง้ดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

การปฏบิตัต่ิอพนกังาน  

มุ่งมัน่พฒันาองคก์รใหเ้จรญิกา้วหน้า ดว้ยการทํางานเป็นทมี ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ดแูลความปลอดภยัและ

รกัษาสภาพแวดลอ้มการทํางานใหม้บีรรยากาศทีด่ ีใส่ใจต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน ตลอดจนรบัฟัง

ขอ้ คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบั 

การปฏบิตัต่ิอลกูคา้  

สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ ในราคาที่

สมเหตุสมผลและการสง่มอบทีท่นัเวลา ตลอดจนรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื 

การปฏบิตัต่ิอคู่คา้  

คาํนึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีไ่ดต้กลงกนั

อย่างเคร่งครดั 
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การปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้  

ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรมและยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนั 

การปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ี  

ยดึถอืแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ตามเงื่อนไข และรบัผดิชอบต่อเจา้หน้ี โดยชาระหน้ีคนืตามกาํหนดเวลา 

การปฏบิตัต่ิอชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ดําเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภัยและคุณภาพชวีิต 

สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

7.  การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิการว่าจา้งพนักงาน และแรงงานในท้องที่ที่ตัง้สาํนักงาน และโรงงานของบรษิัทฯ เพื่อช่วยสรา้ง

เศรษฐกจิที่เขม้แขง็ให้กบัชุมชนในสงัคมไทย นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัให้การสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดย

คาํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั ตลอดจนรบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการของชุมชน 

โดยแก้ไขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแย้ง เพื่อวางรากฐานของการอยู่ร่วมกนั และเอื้อประโยชน์ซึ่งกนัและกนั โดยในปี 

2561 นัน้ บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดักจิกรรมการพฒันาชุมชนและสงัคมดงัน้ี 

• การจดักจิกรรม “วนัเดก็” ในการมอบทุนการศกึษา อุปกรณ์การศกึษา และสิง่ของต่างๆ ใหแ้ก่ นักเรยีน โรงเรยีน

วดัทองนพคุณ เน่ืองในวนัเดก็แห่งชาต ิเมื่อวนัที ่12 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา  
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• การจดักจิกรรม “ทําดีเพื่อน้อง” ร่วมกบัลูกบ้านในโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ และ สงิห์อาสา ในการร่วมมอบ

ทุนการศกึษา อุปกรณ์การศกึษา และเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่นักเรยีน โรงเรยีนตํารวจตระเวณชายแดนเทคนิคดุสติ    

จ. เชยีงราย เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2561 ทีผ่่านมา  

 

       
 

 

• การจัดกิจกรรม “ทําดีเพื่อแม่” โดยการร่วมมือในการปรบัภูมิทัศน์ ภายในชุมชนทองนพคุณ และในบริเวณ

ใกลเ้คยีงใหเ้ป็นระเบยีบและเป็นชุมชนทีน่่าอยู่อาศยั เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2561 ทีผ่่านมา  
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• ดาํเนินการซ่อมแซมและปรบัปรุงพื้นผวิถนน บรเิวณโดยรอบ ชุมชนคลองสาน และ วดัทองนพคุณ ที่ชํารุดทรุด

โทรม โดยดาํเนินการลาดยางมะตอยพืน้ผวิถนน เพื่ออาํนวยความสะดวกในการสญัจร ในบรเิวณดงักล่าว เมื่อวนัที ่

10 พฤศจกิายน 2561 ทีผ่่านมา   

 

   
 

   
 

8. การจดัการส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดําเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการควบคุมและป้องกนัมลพษิ และปรบัปรุงระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยจดัใหม้นีโยบายการสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยทีพ่นกังานทุกคน 

ในองค์กรใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู ้

สนบัสนุนและสรา้งจติสาํนึกแก่พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุแก่องคก์ร รณรงคแ์นวคดิ ลด “ใชซ้ํ้า” และ “นํากลบัมาใชใ้หม่ ใหคุ้ม้ค่า” โดยดาํเนินกจิกรรมดงัน้ี 

• ตดิป้ายและนํากล่องกระดาษรไีซเคลิไปวางในจุดทีม่เีครื่องพมิพง์าน 

• การจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

• การนําวสัดุทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่เช่น ใชก้ระดาษพมิพง์านแบบสองดา้น 

• มมีาตรการประหยดัพลงังานในทีท่าํงาน การปิดไฟและเครื่องปรบัอากาศในจุดทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งใชง้าน หรอืในชว่ง

พกักลางวนั และชว่งนอกเวลางาน เป็นตน้ 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการควบคุมภายในทีด่ ีโดยบรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ และการบรหิาร

ความเสีย่ง เพื่อทําหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมใหเ้ป็นไปตามหลกัของการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี 

โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการบรษิทั ที่มคีวามเป็นอสิระ 

จาํนวน 3 ท่าน  ทาํหน้าทีต่รวจสอบและสอบทานประสทิธผิลของความเพยีงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

และสอบทานการบรหิารความเสีย่ง ทัง้น้ี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งเพื่ออนุมตัริายการที่

เกีย่วขอ้งกบัระบบการควบคุมภายในของบรษิทั จะมผีูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อ

นําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  พิจารณารบัทราบ  ถึงข้อมูลประเด็นข้อสงัเกตของการ

ตรวจสอบ ติดตามความคบืหน้า และหาแนวทางแกไ้ขประเดน็ขอ้สงัเกตเพื่อใหส้ามารถแก้ไขประเดน็ได้อย่างเหมาะสม

และทนัท่วงท ีถูกต้องตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจนมาตรฐานทางจรยิธรรมทีด่ ีซึง่จะช่วยใหก้าร

ดาํเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัททีผ่่านการรวมกจิการ ต้องปรบันโยบายและ

คู่มอืปฏบิตังิานในหลายส่วนงานดว้ยกนัเน่ืองจากมรีะบบการทํางานที่แตกต่างกนั บรษิัทต้องให้ผูป้ฏบิตังิานปฏบิตัติาม

คู่มอืการปฏบิตัิงานอย่างเคร่งครดั จดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพยีงพอ และบรษิัทควรจดัสรรบุคลากร 

ในองคก์รใหเ้พยีงพอทีจ่ะดําเนินการดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ

บรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอื

โดยไม่มอีํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแลว้ สาํหรบั

การควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมในทีเ่พยีงพอเช่นกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าทีพ่จิารณา และสอบทานดา้นระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่ง 

กระบวนการตรวจสอบและปฏบิตัิตามกฎหมายของบรษิัท  โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2561  

เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2561 ไดแ้ต่งตัง้บรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั เขา้มาทําการตรวจสอบภายใน เพื่อให้

ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ในปี 2561 น้ี  บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 

ไดม้อบหมายให ้นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของ บรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั และนางสาวกรกช  

วนสวสัดิ ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีความรู้

ความสามารถในดา้นระบบบญัช ีและการควบคุมภายในเป็นอย่างด ีมปีระสบการณ์ในปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน 

โดยบรษิัทไดจ้ดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายใน โดยม ีนางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2561 ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา

หน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในทีว่่าจา้งจากภายนอกตลอดจนตดิตามการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองของ

หน่วยงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

 ทัง้น้ี การพจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บรษิทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ 
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ในปี 2561 น้ีผูต้รวจสอบภายในไดม้กีารตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดงัน้ี 

1. ระบบงานจดัซือ้จดัจา้ง และการจ่ายชาํระ 

2. การควบโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer : EBT) 

3. ระบบการผลติและกระบวนการคดิตน้ทุนการผลติ 

4. ระบบการควบคุมงานก่อสรา้ง 

5. แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2561  

  

 นอกจากน้ี ผู้สอบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั ไดม้กีารพจิารณาการ

ควบคุมภายในของบรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิของบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อถอืได้

ของรายงานทางการเงนิ ประจําปี 2561 ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทั 

 บริษัทได้มอบหมายให้ นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  

(Compliance Department) เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลการ

ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ   

 บรษิทัยงัไดม้อบหมายให ้นางวราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบลูย ์ตําแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชทีาํหน้าทีใ่นการจดัทาํงบ

การเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

  บริษัทตระหนักในการให้ความสําคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อการพฒันาระบบการควบคุมภายใน

และการบรหิารจดัการความเสีย่งในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ยิง่ขึน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบยงัมคีวามเหน็ว่า จากการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานทัง้หมด

ของบรษิทัฯ ในการตระหนกัถงึการปฏบิตังิานทีค่าํนึงถงึเป้าหมายสงูสดุขององคก์รตลอดจนมแีผนงานทีช่ดัเจนในเรื่องการ

บรหิารจดัการความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ในปัจจุบนัและอนาคต พรอ้มดว้ยระบบควบคุมและตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ 

จะสามารถทาํใหธุ้รกจิของบรษิทัเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัเป็นรายการที่เกดิขึน้จากการดําเนินธุรกจิตามปกตแิละไดก้ระทําอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length)  โดยทีก่าร

กาํหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซึง่สามารถเทยีบเคยีงกบัเงื่อนไขทีใ่หก้บับุคคลภายนอก หรอืราคาตลาด รายการระหว่างกนัทีส่าํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่ว

โยงในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 31  ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. รายการธรุกิจปกติ 

ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์

จาํกดั บรษิทัยอ่ย และ

Prime Locations 

Management 1 

Company Limited 

Prime Locations 

Management 1 

Company Limited เป็น

บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 

บุญรอดบรวิเวอรี ่จาํกดั 

ซึง่เป็นผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดข้ายวสัดกุ่อสรา้งประเภท

โครงสรา้งสําเรจ็รปูใหก้บั Prime 

Locations Management 1Company 

Limited เพื่อนําไปก่อสรา้งโครงการที่

ประเทศมลัดฟีส ์

 

 

 

รายได้จากการขาย 

เงินประกนัผลงาน 

 

ลกูหน้ีการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,681,983 

- 

 
 

ยกมา                - 

เพิม่ขึน้  54,681,983 

รบัชําระ            (-)

คงเหลอื 54,681,983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,317,226 

3,083,351 

 
 

ยกมา      54,681,983

เพิม่ขึน้      16,317,226 

รบัชําระ   (67,597,478) 

คงเหลอื       3,401,731 

บริษัทฯได้ขายสินค้าซึ่งเป็น

การค้าปกติของบรษิัทฯ และ

เพื่ อเพิ่มยอดรายได้ในกลุ่ม

ธุรกิจการผลติอีกทัง้เพิม่กําลงั

การผลิตในส่วนโรงงานเพื่อ

สรา้งกําไรให้กบับรษิทัฯ โดย

ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา

ตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์

จาํกดั บรษิทัยอ่ย และ

Prime Locations 

Management 2 

Company Limited 

Prime Locations 

Management 2 

Company Limited เป็น

บรษิทัยอ่ยของ 

บรษิทั สงิห ์เอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็น

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดร้บัเหมาและขายวสัดุ

ก่อสรา้งโครงการที ่ประเทศมลัดฟีส ์ 

ใหก้บั Prime Locations Management 

2 Company Limited 

 

 

 

รายได้จากงานก่อสร้าง 

 

เงินประกนัผลงาน 

 

มลูค่างานเสรจ็แต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 

 

ลกูหน้ีการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        - 

 

                        - 

 

                        - 

 
 

ยกมา                - 

เพิม่ขึน้              - 

รบัชําระ            (-)

คงเหลอื             - 

 

 

 

 

 

 

 

               39,299,007 

 

                 2,211,351 

 

                 8,186,339 

 

ยกมา                   -  

เพิม่ขึน้      14,693,168 

รบัชําระ     (6,091,005) 

คงเหลอื       8,602,163 

บ ริษั ท ฯ ทํ า ก า ร รับ เห ม า

ก่อสรา้งและขายสนิค้าซึ่งเป็น

การค้าปกติของบรษิัทฯ และ

เพื่ อเพิ่มยอดรายได้ในกลุ่ม

ธุรกิจการผลติอีกทัง้เพิม่กําลงั

การผลิตในส่วนโรงงานเพื่อ

สรา้งกําไรให้กบับรษิทัฯ โดย

ราคาว่าจ้างและราคาซื้อขาย

เป็นไปตามราคาตลาดและ

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้

ทัว่ไป 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์

จาํกดั บรษิทัยอ่ย และ 

Dream Islands 

Development 2 Private 

Limited 

 

Dream Islands 

Development 2 

Private Limited เป็น

บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 

สงิห ์เอสเตท จํากดั 

(มหาชน)ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

 

บรษิทัฯ ได้รบัเหมาก่อสร้างโครงการที่

ประเทศมลัดีฟส์ให้กบั Dream Islands 

Development 2 Private Limited 

 

 

รายได้จากงานก่อสร้าง 

 

เงินประกนัผลงาน 

 

มลูค่างานเสรจ็แต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 

 

ลกูหน้ีการค้า 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ยกมา                 - 

เพิม่ขึ้น               -

รบัชําระ             (-)

คงเหลอื              - 

 

 

 

 

 

 

               30,852,213  

 

                 1,316,305        

 

                 2,322,416 

 

ยกมา                   -  

เพิม่ขึน้      19,336,243 

รบัชําระ     (4,190,925) 

คงเหลอื     15,145,318  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

บ ริษั ท ฯ ทํ า ก า ร รับ เห ม า

ก่อสรา้งและขายสนิค้าซึ่งเป็น

การค้าปกติของบรษิัทฯ และ

เพื่ อเพิ่มยอดรายได้ในกลุ่ม

ธุรกิจการผลติอีกทัง้เพิม่กําลงั

การผลิตในส่วนโรงงานเพื่อ

สรา้งกําไรให้กบับรษิทัฯ โดย

ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา

ตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์

จาํกดั บรษิทัยอ่ย และ

บรษิทั แมก็ซฟิ์วเจอร ์

จาํกดั(“MFC”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั แมก็ซฟิ์วเจอร ์

จาํกดั (“MFC”) ซึง่เป็น

บรษิทั 

ยอ่ยของ บรษิทั สงิห ์ 

เอสเตท จาํกดั(มหาชน)

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบรษิทัฯ 

 

บริษัทฯ ได้ขายวสัดุก่อสร้างประเภท

โครงสรา้งสําเรจ็รูปให้กบั บรษิทั แมก็ซ์

ฟิวเจอร ์จาํกดั (“MFC”) 

 

รายได้จากการขาย 

 

 

 

ลกูหน้ีการค้า 

 

 

 

 

 

                        - 

 

 

 

ยกมา                 - 

เพิม่ขึน้               -

รบัชําระ             (-)

คงเหลอื              - 

 

 

 

 

 

                 3,709,430 

 

 

ยกมา                     -  

เพิม่ขึน้        3,969,090 

รบัชําระ     (3,969,090) 

คงเหลอื                  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

บริษัทฯได้ขายสินค้าซึ่งเป็น

การค้าปกติของบรษิัทฯ และ

เพื่ อเพิ่มยอดรายได้ในกลุ่ม

ธุรกิจการผลติอีกทัง้เพิม่กําลงั

การผลิตในส่วนโรงงานเพื่อ

สรา้งกําไรให้กบับรษิทัฯ โดย

ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา

ตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั เอเทค เอน็เตอร์

ไพรส ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

และ บรษิทั บจี ีโฟลต 

กล๊าส จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั บจี ีโฟลต กล๊าส 

จาํกดั (มหาชน) เป็น

บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 

บุญรอดบรวิเวอรี ่จาํกดั 

ซึง่เป็นผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 

เป็นรายการซื้อขายสินค้า คือกระจก 

เพื่อนําไปประกอบบานประตูหน้าต่าง

อลูมิเนียมประเภทสินค้าสําเร็จรูปเพื่อ

นําไปจาํหน่าย 

 

 

ค่าสินค้า 

 

เจ้าหน้ีการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

            7,980,554 

 

ยอดยกมา           -

เพิม่ขึน้   7,980,554 

ชําระคนื(5,974,623) 

คงเหลอื  2,005,931 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ยอดยกมา   2,005,931 

เพิม่ขึน้                 - 

ชําระคนื    (2,000,263) 

คงเหลอื           5,668 

เน่ืองจาก บรษิัท เอเทค เอ็น

เตอรไ์พรส ์จํากดั เป็นบรษิทัฯ

ที่ขายประตูหน้าต่างสําเรจ็รูป 

จึงจําเป็นต้องซื้อกระจกเพื่อ

นําไปประกอบเป็นสนิค้า โดย

กําหนดราคาซื้อขายเป็นไป

ตามราคาตลาด และเป็นไป

ตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 

บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์

ไพรส์ จํากัด บริษัทย่อย 

และบริษัท  กบินทร์บุ ร ี

กล๊าส จาํกดั  

 

บรษิัท เอเทค เอ็นเตอร์

ไพรส์ จํากดั บรษิทัย่อย 

และบริษัท กบินทร์บุ ร ี

กล๊าส จํากดั เป็นบรษิัท

ในกลุ่มของบริษัทบุญ

รอดบรวิเวอรี่ จํากดั ซึ่ง

เป็นผู้มีอํานาจควบคุม

ของบรษิทัฯ  

เป็นรายการซื้อขายสินค้า คือกระจก 

เพื่อนําไปประกอบบานประตูหน้าต่าง

อลูมิเนียมประเภทสินค้าสําเร็จรูปเพื่อ

นําไปจาํหน่าย 

 

 

ค่าสินค้า 

 

เจ้าหน้ีการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

20,931 

 

ยอดยกมา           -

เพิม่ขึน้       22,396    

ชําระคนื            (-) 

คงเหลอื      22,396  

 

 

 

 

 

 

 

1,529,485 

 

ยอดยกมา       22,396 

เพิม่ขึน้       1,635,549 

ชําระคนื    (1,368,426) 

คงเหลอื         289,519 

      

เน่ืองจาก บรษิัท เอเทค เอ็น

เตอรไ์พรส ์จํากดั เป็นบรษิทัฯ

ที่ขายประตูหน้าต่างสําเรจ็รูป 

จึงจําเป็นต้องซื้อกระจกเพื่อ

นําไปประกอบเป็นสนิค้า โดย

กําหนดราคาซื้อขายเป็นไป

ตามราคาตลาด และเป็นไป

ตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์
จาํกดับรษิทัยอ่ย และ
นายนรศิ เชยกลิน่ 
 

นายนรศิ เชยกลิน่ 
ดาํรงตําแหน่งเป็น 
กรรมการ,         
ประธากรรมการบรหิาร, 
และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 

นายนริศ เชยกลิ่น จองซื้อห้องชุดพัก
อาศยัในโครงการ บนัยนัทร ีเรสซิเดนซ ์ 
รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ (โครงการ) จํานวน 
1 ห้องชุด รวมเป็นราคา 17,903,458 
บาท จากบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จาํกดั  
 
เงินจอง 
 
เงินทาํสญัญา 
 
รายได้จากการขายห้องชุด 
 

 
           
 
 
 
 
               200,000 

 
             874,500 

 
                      - 

 

 
 
 
 
 
 
                          - 

 
                          - 

 
               17,903,458 

 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จาํกดั 
จําหน่ายห้องชุดพักอาศัยใน
โครงการ บันยันทรี เรสซิ
เดนซ์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 
(โครงการ) ให้แก่นายนริศ 
เชยกลิน่ สําหรบับ้านอยู่อาศยั
จํานวน 1 ห้องชุด โดยราคา
ซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
แ ล ะ เป็ น ไป ต าม เงื่ อ น ไข
ทางการคา้ทัว่ไป 
 

 

บริษัท เนอวานา ริเวอร ์
จาํกดั บรษิทัยอ่ย และ 
นายศรศกัดิ ์ สมวฒันา 
 

นายศรศกัดิ ์ สมวฒันา 
ดาํรงตําแหน่งเป็น    
กรรมการ, 
กรรมการบรหิาร,          
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง และกรรมการ
บรรษทัภบิาลและการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

นายศรศกัดิ ์สมวฒันา จองซือ้หอ้งชุด
พกัอาศยัในโครงการ บนัยนัทร ีเรสซิ
เดนซ ์ รเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพ (โครงการ) 
จาํนวน 2 หอ้งชุด รวมเป็นราคา 
90,692,083 บาท จาก 
บรษิทัเนอวานา รเิวอร ์จาํกดั  
 
 
เงินจอง 
 
เงินทาํสญัญา 
 
รายได้จากการขายห้องชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

2,541,500 
 
- 
 

       

              

 

 

 

 

 

 

- 
 
- 
 

90,692,083 
 
 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จาํกดั 
จําหน่ายห้องชุดพักอาศัยใน
โครงการ บันยันทรี เรสซิ
เดนซ์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 
(โครงการ) ให้แก่นายศรศกัดิ ์ 
สมวฒันาสําหรบับ้านอยูอ่าศยั
จํานวน 2 ห้องชุด โดยราคา
ซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
แ ล ะ เป็ น ไป ต าม เงื่ อ น ไข
ทางการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั เอน็วดีเีอ จาํกดั

บรษิทัยอ่ย และ บรษิทั 

แมก็ซ์ฟิวเจอร ์จาํกดั

(“MFC”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั แมก็ซฟิ์วเจอร ์

จาํกดั( (“MFC”) ซึง่เป็น

บรษิทัยอ่ยของ  

บรษิทั สงิห ์เอสเตท 

จาํกดั(มหาชน)ซึง่เป็นผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

คา่บรกิารทีจ่อดรถ  

ซอยเฉยพว่ง 

รายได้ค่าบริหารค่าเช่าพืน้ท่ี 

ค่าสาธารณูปโภค 

ลกูหน้ีอ่ืน 

 

 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 
- 

- 

ยกมา                       - 

เพิม่ขึน้                   - 

รบัชาํระ                 (-) 

คงเหลอื                  - 

 

ยกมา                     -  

เพิม่ขึน้                   - 

ชาํระคนื                 (-) 

คงเหลอื                   - 

 

 

1,731,754 

1,030,093 

ยกมา                     - 

เพิม่ขึน้       1,852,977 

รบัชาํระ     (1,852,977) 

คงเหลอื                 - 

 

ยกมา                    - 

เพิม่ขึน้      1,030,093 

ชาํระคนื    (1,027,953) 

คงเหลอื           2,140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เอน็วดีจี ีจาํกดั 

บรษิทัยอ่ย และ 

บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่

จาํกดั 

บรษิทับุญรอดบรเิวอรร์ี ่

จาํกดั เป็นผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ได้ร ับ เหมาก่อสร้างที่

จงัหวดั เชยีงราย ใหก้บั 

บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 

 

รายได้จากงานก่อสร้าง 

เงินรบัล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

ลกูหน้ีการค้า 

 

 

 

 

- 

- 

ยกมา                     - 

เพิม่ขึน้                   - 

รบัชําระ                 (-) 

คงเหลอื                  - 

 

 

 

 

               6,309,000 

               1,791,000 

ยกมา                   - 

เพิม่ขึน้      8,667,000 

รบัชําระ   (4,815,000)      

คงเหลอื     3,852,000            

 

บรษิทัฯทําการรบัเหมาก่อสร้างซึ่ง

เป็นการค้าปกติของบริษัทฯ และ

เพื่อเพิ่มยอดรายได้และสร้างกําไร

ในธรุกจิ โดยราคาวา่จา้งเป็นไป  

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่น 

ไขทางการคา้ทัว่ไป 
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2. รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ 

 

ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

       

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จาํกดั (มหาชน) และ 

บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) (“S”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ริษั ท  สิ ง ห์  เอ ส เต ท 

จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือ

หุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

 

คา่บรกิารบุคลากร และ 

คา่สาธารณูปโภค  

คา่บรกิารบุคลากร คอืคา่

พนกังานของ S สง่พนักงาน

เพื่อจดักจิกรรม Branding  

และทํางานใหก้บับรษิทัฯและ

คา่สาธารณูปโภค เป็นคา่ไฟฟ้า

ทาง S จา่ยแทนไปก่อน 

 

ค่าบริการบคุลากร 

 

ค่าสาธารณูปโภค 

 

ค่าบริการทัว่ไป 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,621 

 

- 

 

297,690 

 

ยกมา           1,137,141 

เพิม่ขึน้           394,311 

ชําระคนื     (1,233,762) 

คงเหลอื          297,690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,555 

 

- 

 

- 

 

ยกมา          297,690 

เพิม่ขึน้        115,555         

ชําระคนื     (226,254) 

คงเหลอื       186,991        

 

 

 

เน่ืองจาก S เป็นบริษัทใหญ่ และ

เพื่อให้การทํางานของกลุ่มบริษัท

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย

เรยีกเกบ็ตามอตัราทีต่กลงกนั  

 

ปี2560 เป็นค่าบริการ

บุคลากรในช่วงวนัที่ 1-

16 มกราคม 2560  

ซึง่รายการน้ี เป็น

รายการทีเ่กดิขึน้ก่อนที ่

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จาํกดั (มหาชน) จะมี

สถานะเป็นบรษิทัจด

ทะเบยีน 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จาํกดั (มหาชน) และ 

บรษิทั เบยีรส์งิห ์จาํกดั 

 

บริษัท เบียร์สิงห์ จํากัด

เป็ นบริษัท ในกลุ่ ม ขอ ง

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี ่

จํากัด ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น้ําดื่มสงิห์

เพื่อใชต้ามโครงการ 

 

 

 

ค่าสินค้า 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

150,111 

 

ยอดยกมา               -

เพิม่ขึน้          150,111 

ชําระคนื       (132,139) 

คงเหลอื          17,972 

 

 

 

 

               

                 159,233 

 

ยอดยกมา      17,972

เพิม่ขึน้        159,233 

ชําระคนื     (164,256) 

คงเหลอื        12,949 

 

บรษิทัฯได้ซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บรกิาร

ลู ก ค้ า ที่ เข้ า ม า เยี่ ย ม ช ม แ ล ะ

พนักงานเจา้หน้าที่ประจําโครงการ 

โดยราคาซือ้เป็นไปตามราคาตลาด 

 

 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั 

(มหาชน) และ  

บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 

จาํกดั 

บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 

จาํกดัเป็นบรษิทัในกลุ่ม

ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ

รี ่จาํกดั ซึง่เป็นผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น้ําดื่มสงิห์

เพื่อใชต้ามโครงการ 

 

 

 

ค่าสินค้า 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

                   490,762 

 

ยอดยกมา              - 

เพิม่ขึน้         490,762 

ชําระคนื      (421,162) 

คงเหลอื          69,600 

 

 

 

 

 

 

                 312,893 

 

ยอดยกมา     69,600

เพิม่ขึน้        312,893 

ชําระคนื     (352,092) 

คงเหลอื        30,401 
 

 

บรษิทัฯได้ซื้อน้ําดื่ม เพื่อใช้บรกิาร

ลู ก ค้ า ที่ เข้ า ม า เยี่ ย ม ช ม แ ล ะ

พนักงานเจา้หน้าที่ประจําโครงการ 

โดยราคาซือ้เป็นไปตามราคาตลาด 
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ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จาํกดั (มหาชน) และ 

บรษิทั สงิห ์เทรนด ์จํากดั 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั สงิห ์เทรนด ์จํากดั

เป็นบรษิทัในกลุ่มของ

บรษิทับุญรอดบรวิเวอรี ่

จาํกดั ซึง่เป็นผูม้อีํานาจ

ควบคมุของ บรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้อาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อใชต้ามโครงการ 

 

 

 

ค่าสินค้า 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
ยอดยกมา               - 

เพิม่ขึน้                   - 

ชําระคนื                (-) 

คงเหลอื                  - 

 

 

 

 

 

                  8,988 

 

ยอดยกมา             -

เพิม่ขึน้           8,988 

ชําระคนื        (8,988) 

คงเหลอื               - 

บริษัทฯได้มีการซื้ ออาหารและ

เครื่องดื่ม เพื่อใช้บริการนักข่าวที่

เข้ าม า เยี่ ย ม ช ม และพ นั ก งาน

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ โดย

ราคาซือ้เป็นไปตามราคาตลาด 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ

จาํกดั (มหาชน) และ 

บรษิทั เอส คอมพานี 

(1933) จาํกดั 

บรษิทั เอส คอมพานี 

(1933) จาํกดัเป็นบรษิทัใน

กลุ่มของบรษิทับุญรอดบริ

วเวอรี ่จาํกดั ซึง่เป็นผูม้ ี

อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ 

 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้อาหาร 

เครื่องดื่มและของขวญัเพื่อใช้

ตามโครงการ 

 

 

ค่าสินค้า 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

                         - 

 

ยอดยกมา              - 

เพิม่ขึน้                  - 

ชําระคนื                (-)

คงเหลอื                 - 

 

 

 

 

 

 

58,000 

ยอดยกมา             -

เพิม่ขึน้         58,000 

ชําระคนื      (58,000) 

คงเหลอื               - 

บริษัทฯได้มีการซื้ ออาหารและ

เครื่องดื่ม เพื่อใช้บริการนักข่าวที่

เข้ าม า เยี่ ย ม ช ม และพ นั ก งาน

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ โดย

ราคาซือ้เป็นไปตามราคาตลาด 
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3. รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี 

ผู้ทาํรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทั เนอวานา ไดอจิาํกดั 

(มหาชน) และ บรษิทั 

แมก็ซ์ฟิวเจอร ์จาํกดั 

(“MFC”) 

บรษิทั แมก็ซฟิ์วเจอร ์

จาํกดั (“MFC”) ซึง่เป็น

บรษิทัยอ่ยของ บรษิทั 

สงิห ์เอสเตท จํากดั

(มหาชน)และเป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จ่ายคา่เช่าและ

คา่บรกิารอาคารซนัทาวเวอรส์

ใหก้บั (“MFC”) ซึง่เป็นบรษิทั 

เจา้ของอาคารดงักล่าว โดยมี

อตัราคา่เช่าและค่าบรกิารรวม

เดอืนละ 561,500 บาท 

แบ่งเป็นคา่เช่า 224,600 บาท 

และ คา่บรกิาร 336,900 บาท/

เดอืน 

 

เงินมดัจาํค่าเช่า 

เงินประกนัความเสียหาย 

 

ค่าเช่าและค่าบริการ 

ค่าสาธารณูปโภค,บริการ

อ่ืนๆ 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1,755,249 

226,840 

 

5,850,830 

2,786,040 

 

 
ยกมา                     - 

เพิม่ขึน้        8,863,710 

ชําระคนื     (8,688,174) 

คงเหลอื         175,536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,755,249 

12,840 

 

7,020,996 

2,134,222 

 
 

ยกมา         175,536 

เพิม่ขึน้     9,155,218 

ชําระคนื  (9,208,036) 

คงเหลอื      122,718 

บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ

อาคารสํานักงานใหญ่ตามสญัญา 

ซึ่งราคาและเงื่อนไขเป็นไปตาม

ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า

ทัว่ไปโดยสญัญาเริม่ต้นเมื่อวนัที่ 1 

มกราคม 2560 และสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562  โดยเริ่มต้นคิดค่า

เช่า ณ วนัที ่1 มนีาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิ

จํากดั (มหาชน) ได้ทํา

สญัญากบั(“MFC”) เมื่อ

วั น ที่  10 ม ก ร า ค ม 

2560  ซึ่งเป็นรายการที่

เกิดขึ้น ก่อนที่  บริษัท 

เนอวานา ไดอิ จํากัด 

(มหาชน) จะมีสถานะ

เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

ก)  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 

นางสวุนีย ์กติตปัิญญางาม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2899 

บรษิทั บญัชกีจิ จาํกดั 

 

สาํหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิัท ไดอ ิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ

การเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2559 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะ

กจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ  ผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ 

และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิัท ไดอ ิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ

กจิการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

  

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของ

ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบรษิัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีที่กําหนดโดยสภา

วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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นายชาญชยั  ชยัประสทิธิ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

สาํหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและ

กระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่

สาํคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของ 

ความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิัทตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้

เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

 
 

ความมีสาระสาํคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากําหนดตามความมสีาระสําคญั ขา้พเจ้ากําหนดแผนการตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคัญ การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระสาํคญัถ้าการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรายการใดรายการหน่ึงหรอืทุกรายการ

โดยรวมจะสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระสาํคญัตามดุลยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี โดยกําหนดความมสีาระสําคญั

โดยรวมสําหรบังบการเงนิรวมเป็นจํานวนเงนิตามเกณฑ์ ดงัที่อธบิายไว้ในตาราง ขา้พเจา้ใช้ความมสีาระสําคญัและ

พจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีาร

ตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของ

ทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 

 

ความมีสาระสาํคญัโดยรวมสาํหรบั 

   งบการเงินรวม  

13 ลา้นบาท 

วิธีการกาํหนดความมีสาระสาํคญั  รอ้ยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิได ้

เหตผุลในการใช้ขอ้มูลอ้างอิงในการ 

   กาํหนดความมีสาระสาํคญั 

  

ขา้พเจ้าเลอืกใช้กําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นขอ้มูลอ้างองิในการกําหนดความมี

สาระสาํคญั เน่ืองจากการประเมนิผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการกําหนด

จากกําไรก่อนภาษีเงนิได้ โดยปกติข้อมูลอ้างอิง ร้อยละ 5 น้ีเป็นที่ยอมรบั

โดยทัว่ไปซึง่ใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบและไม่มรีายการทีผ่ดิปกตทิีส่าํคญั

ทีต่อ้งปรบัปรุงขอ้มลูอา้งองิน้ี 

ความมีสาระสาํคญั 

ความมสีาระสาํคญัโดยรวมสาํหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 13 ลา้นบาท  

ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเน้น

ตรวจสอบกจิการทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของ

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ของกลุ่มกจิการ และเป็นร้อยละ 87 ของสนิทรพัย์

รวมของกลุ่มกจิการ 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรื่องการรวมธุรกจิเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
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ขา้พเจา้ได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าจะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่มจีาํนวนเงนิทีม่ากกว่า 1.30 ลา้นบาท 

วิธีการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ขา้พเจ้ากําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏบิตัิงานอย่างเพียงพอ เพี่อให้ขา้พเจ้าแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิรวมของกลุ่มกจิการ โดยขา้พเจา้พจิารณาถงึโครงสรา้งของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้นบญัช ี

และอุตสาหกรรมของกลุ่มกจิการทีด่าํเนินการอยู ่

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาใน

บรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี  

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรวมธรุกิจ 
 

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการขอ้ 2.1 เกีย่วกบัการรวมธุรกจิ 
 

ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั 

(มหาชน) (“เนอวานา ไดอ”ิ) ได้ออกหุ้นสามญัให้บรษิัท 

สิงห์ เอสเตท จํากัด )มหาชน(  (“สิงห์ เอสเตท”) และ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  

(“เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์”) โดยเนอวานา ไดอิ รบัโอน

ที่ดนิจาก สงิห์ เอสเตท และหุ้นของเนอวานา ดเีวลลอป

เมน้ทใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 100 และทาํใหส้งิห ์เอสเตท จาํกดั  

ซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นของ เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ ไดเ้ขา้มา

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของเนอวานา ไดอ ิ
 

จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิการไดม้า

ของรายการน้ี เป็นการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวม

ธุรกจิ ซึ่งมผีลทําให้งบการเงนิรวมสะท้อนว่าบรษิัท เนอ

วานาดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั และบรษิทัย่อย (“กลุ่มเนอวา

นาดเีวลลอปเมน้ท”์) เป็นผูซ้ื้อ และบรษิัท เนอวานา ไดอ ิ

จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“กลุ่มเนอวานา ไดอิ”) 

เป็นผูถู้กซื้อ และผู้บรหิารไดป้ระเมนิและบนัทกึค่าความ

นิยมจํานวน 331.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าและสิง่ตอบแทนที ่

วธิกีารตรวจสอบเกีย่วกบัการรวมธรุกจิแบบยอ้นกลบัมดีงัน้ี 
 

- อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการทํา

รายการ 

- ประเมินวธิกีารที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมนิการซื้อ

กิจการว่าเป็นการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับโดย

พจิารณาตามแนวทางทีก่าํหนดในมาตรฐานรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่3 ซึง่กําหนดให้พจิารณาขนาด

ธุรกิจของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อก่อนวันซื้อธุรกิจ และ

รายชื่อผู้บริหารหลังการซื้อธุรกิจ ข้าพเจ้าพบว่า

ขนาดของธุรกจิของกลุ่มเนอวานา ดเีวลลอปเม้นท ์

มขีนาดใหญ่กว่าขนาดธุรกจิของกลุ่มเนอวานา ไดอ ิ

อย่างมีสาระสําคญั และผู้บรหิารของสงิห์ เอสเตท

และเนอวานาดีเวลลอปเม้นท์ ได้เข้ามาทําหน้าที่

บริหารแทนผู้บริหารของเนอวานา ไดอิ หลงัการ

รวมธุรกจิ ดงันัน้รายการน้ีจงึเป็นการซื้อธุรกจิแบบ

ยอ้นกลบั 

ประเมนิความเหมาะสมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มา

และภาระหน้ีสนิ ณ วนัซื้อธุรกจิ โดยการสอบถาม

เชิงทดสอบต่อผู้บริหารถึงความเหมาะสมของ 

วธิกีารกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมและเปรยีบเทยีบมลูคา่

ตลาดของผูป้ระเมนิกบัราคาเสนอขาย 
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เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

โอนให ้ผูบ้รหิารไดใ้ชผู้ป้ระเมนิอสิระในการประเมนิมูลค่า

ของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มา ผู้ประเมนิอสิระได้ใช้วธิมีูลค่า

ตลาดและวิธีวิเคราะห์จากต้นทุนในการประเมินมูลค่า

สนิทรพัยส์ทุธดิงักล่าว 
 

ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนอวานา ดเีวลลอป

เมน้ท ์ไดโ้อนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทัง้หมดใหก้บัเนอวานา 

ไดอิ ตามกระบวนการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire 

Business Transfer) ตามแนวทางที่กําหนดในประมวล

กฎหมายรษัฎากรซึง่หากปฏบิตัติติามขอ้กาํหนดทีร่ะบุใน

ประมวลกฎหมายรษัฎากรอย่างครบถ้วนกจิการจะไดร้บั

สทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษมีลูค่าเพิม่  

ภาษธีุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ 
 

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิกระบวนการรบัโอนกจิการว่าเป็นการ

รวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัซึ่งเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีจาก

รายการดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้รหิารจงึรวมสนิทรพัยส์ทุธขิอง

เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์และรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตัง้แต่

วนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่เนอวานา ดี

เวลลอปเม้นท ์และเนอวานา ไดอ ิอยู่ภายใต้การควบคุม

เดยีวกนั 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในการตรวจสอบการรวมธุรกิจ

แบบย้อนกลบั เน่ืองจากการรวมธุรกจิแบบยอ้นกลบัเกดิ

ค่าความนิยมเป็นจํานวนที่มีสาระสําคญั อกีทัง้ลกัษณะ

ของรายการเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการ

ประเมนิว่ารายการน้ีเป็นการซือ้ธุรกจิแบบยอ้นกลบั และ 

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า ณ วนัซื้อ

กิจการ นอกจากน้ีข้าพเจ้ายงัให้ความสําคญักับการรบั

โอนกิจการทัง้หมดเน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นการ

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดในประมวลกฎหมาย

รษัฎากร ซึง่มเีงื่อนไขทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติามและลกัษณะ

ของรายการเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการ

ประเมนิว่ารายการน้ีเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม

เดียวกันหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่มี

สาระสาํคญัในงบการเงนิรวม 

 

- ประเมนิความสามารถของผู้ประเมนิอสิระโดยการ

ตรวจกบัรายชื่อผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

 

- ทดสอบการคํานวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งเป็น

มูลค่าหุ้นของเนอวานาไดอิ ณ วนัที่ซื้อธุรกิจ และ

ทดสอบการคํานวณค่าความนิยมที่เกดิจากการซื้อ

ธุรกิจดังกล่าวซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน 

ทีโ่อนใหสุ้ทธแิละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี่

ไดม้า 

 

วธิกีารตรวจสอบเกี่ยวกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม

เดยีวกนั มดีงัน้ี 

 

- ประเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใช้ในการประเมนิการรวม

ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัว่าการโอนธุรกิจ

เหมาะสมและเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยการพิจารณาถึง

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการ 

 

- ตรวจรายการสินทรพัย์สุทธิของเนอวานา ดีเวลลอป

เม้นท ์ณ วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2560 และรายได้

และค่าใชจ้่ายตัง้แต่วนัทีร่วมธุรกจิถงึสิน้ปี ว่าไดร้วม

ในงบการเงนิอย่างถูกตอ้ง 

 

- ตรวจรายการโอนกิจการทัง้หมดว่าได้ปฏิบัติ

สอดคล้องกบัเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย

รษัฎากรเรื่องการโอนกจิการทัง้หมด 
 

ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าวธิกีาร

ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณาเกีย่วกบัเกณฑก์ารบนัทกึบญัชี

การรวมธุรกิจเหมาะสมและสอดคล้องกับสิง่ที่ข้าพเจ้าได้

คาดหมายไว ้
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ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่า

ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 

ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้า

ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การ

อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรอืกบั

ความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดย

ถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณา

ว่าจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ

กลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 

และการใชเ้กณฑ ์

การบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุด

ดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิ

ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิ

จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
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แต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการ

สงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจาก

การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอม

แปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ี

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ

เป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง

หรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื

ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีาร

นําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอื

กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการกําหนด

แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้ง

กบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้
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เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใช้เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสาํคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้

อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่อง

ดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่น

ไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
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นายบุญเรอืง  เลศิวเิศษวทิย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

สาํหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและ

กระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ  

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วน

ของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิัทตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้

เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 

 

 

ความมสีาระสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมีสาระสาํคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากําหนดตามความมสีาระสําคญั ขา้พเจ้ากําหนดแผนการตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคัญ การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิารณาว่ามสีาระสาํคญัถ้าการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรายการใดรายการหน่ึงหรอืทุกรายการ

โดยรวมจะสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวม  

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระสาํคญัตามดุลยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี โดยกําหนดความมสีาระสําคญั

โดยรวมสําหรบังบการเงนิรวมเป็นจํานวนเงนิตามเกณฑ์ ดงัที่อธบิายไว้ในตาราง ขา้พเจา้ใช้ความมสีาระสําคญัและ

พจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีาร

ตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของ

ทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 

 

ความมีสาระสาํคญัโดยรวมสาํหรบั 

   งบการเงินรวม 

19.50 ลา้นบาท 

วิธีการกาํหนดความมีสาระสาํคญั รอ้ยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิได ้

เหตผุลในการใช้ขอ้มูลอ้างอิงในการ 

   กาํหนดความมีสาระสาํคญั 

 

ขา้พเจ้าเลอืกใช้กําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดความมี

สาระสําคญั เน่ืองจากการประเมนิผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการกําหนด

จากกําไรก่อนภาษีเงนิได้ โดยปกติข้อมูลอ้างองิ ร้อยละ 5 น้ีเป็นที่ยอมรบั

โดยทัว่ไปซึง่ใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบและไม่มรีายการทีผ่ดิปกตทิีส่าํคญั

ทีต่อ้งปรบัปรุงขอ้มลูอา้งองิน้ี 

ความมีสาระสาํคญั 

ความมสีาระสาํคญัโดยรวมสาํหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 19.50 

ลา้นบาท ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่ม

กจิการ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิของกลุ่มกจิการโดย

มุ่งเน้นตรวจสอบกิจการที่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคิด

เป็นรอ้ยละ 85 ของกําไรก่อนภาษีเงนิได้ของกลุ่มกจิการ และ

เป็นรอ้ยละ 88 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรื่องการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งเป็น

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 

ความมีสาระสาํคัญ

ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

เรือ่งสาํคญัใน

การตรวจสอบ
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  ขา้พเจา้ได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าจะรายงานการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่มจีาํนวนเงนิทีม่ากกว่า 1.95 ลา้นบาท 

วิธีการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ขา้พเจ้ากําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏบิตัิงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้ขา้พเจ้าแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิรวมของกลุ่มกจิการ โดยขา้พเจา้พจิารณาถึงโครงสรา้งของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้น

บญัช ีและอุตสาหกรรมของกลุ่มกจิการทีด่าํเนินการอยู ่
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัสาํคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาใน

บรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
  

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรบัรูร้ายได้จากสญัญาก่อสรา้ง  

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการขอ้ที ่2.9 นโยบายการบญัช ี- สญัญาก่อสรา้ง 

และขอ้ที ่11 งานระหว่างทาํตามสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากงานตามสญัญารบัเหมาก่อสรา้ง

ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ทัง้หมดของกลุ่มกจิการ 

โดยใชว้ธิกีารรบัรูร้ายไดต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของงาน  

 

ผูบ้รหิารประเมนิขัน้ความสาํเรจ็ของงานโดยพจิารณาจาก

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างที่ทําเสรจ็จรงิซึ่งประเมิน

โดยวิศวกรโครงการ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา

ความเหมาะสมของขัน้ความสาํเรจ็ของงานทีใ่ชใ้นการรบัรู้

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 

 

ขา้พเจ้าให้ความสําคญัในเรื่องน้ีเพราะมีการใช้ดุลยพินิจที่

สําคัญและประสบการณ์อย่างสูงจากผู้บริหารในการ

ประเมนิขัน้ความสาํเรจ็ของงานทีป่ระมาณการโดยวศิวกร

โครงการ ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อความถูกตอ้งของรายได้

จากสญัญาก่อสรา้งทีบ่นัทกึในงบการเงนิ  

วธิปีฏบิตังิานตรวจสอบทีส่าํคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

- ทําความเขา้ใจและประเมนิระบบการควบคุมภายในที่

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ออกแบบและปฏิบัติตาม

สาํหรบัขัน้ตอนในการบนัทกึรายไดต้ามสญัญา ต้นทุน

โครงการและการคาํนวณขัน้ความสาํเรจ็ของงาน 

- เข้าเยี่ยมชมโครงการและเข้าร่วมสงัเกตการณ์การ

ตรวจนับเน้ืองานที่ได้ทําแล้ว เทียบกับรายงานของ

วศิวกรโครงการในการวดัขัน้ความสาํเรจ็ของงาน เพื่อ

ประเมินว่าการก่อสร้างมีอยู่จรงิและกระบวนการวดัขัน้

ความสาํเรจ็ของงานมคีวามน่าเชื่อถอื 

- ทดสอบการคํานวณขัน้ความสาํเรจ็ของงานในรายงาน

แสดงความกา้วหน้าซึง่ไดร้บัการตรวจทานจากวศิวกร

โครงการ 

- ตรวจความถูกต้องของต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นโดย

การตรวจกบัเอกสารประกอบรายการและตรวจตดัยอด

ของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของต้นทุนโครงการตาม

งบประมาณโดยการสุ่มทดสอบกับเอกสารประกอบ

รายการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตรวจหลกัฐานการอนุมตัแิละ

การแกไ้ขงบประมาณโครงการ (ถา้ม)ี 

- เปรยีบเทยีบขัน้ความสําเรจ็ของงานกบัอตัราส่วนของ

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึง
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เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ปัจจุบนักบัประมาณการต้นทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ เพื่อ

ประเมนิความเหมาะสมของขัน้ความสําเรจ็ของงานที่

ประเมนิโดยวศิวกรของโครงการ 

 

ตามกระบวนการทํางานของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้า

พบว่าการประเมินขัน้ความสําเร็จของงานตามสัญญา

รบัเหมาก่อสรา้งนัน้มคีวามสมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบั

หลกัฐานสนบัสนุน  
 

 

 ข้อมลูอ่ืน 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่า

ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้า

ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การ

อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรอืกบั

ความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรอืไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดย

ถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณา

ว่าจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ

กลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 

และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิัท 

หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิ

ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิ

จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

แต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและ

การสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ่ง

เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ี

และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจาก

หลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิัทในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไว้ใน

รายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ําให้มี

การนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอื

กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกาํหนด
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แนวทาง การควบคุมดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่าํคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้

เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใช้เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

ขา้พเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
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ตารางสรปุงบการเงิน    

  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 92.35  1.70 991.65 10.17  1,103.81  8.86 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 536.29  9.90  428.42 4.39 425.06  3.41  

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -    54.68  0.56    31.74  0.25  

มลูค่างานเสรจ็รอเรยีกเกบ็ 68.28  1.26    33.57   0.34  56.96  0.46  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.09  -     -   -  -  -    

สนิคา้คงเหลอื 714.62  13.19   627.49  6.44  4,264.91  34.25  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 3,144.52  58.03  4,034.55   41.38 4,145.80  33.29  

เงนิมดัจาํค่าทีด่นิ -  -    200.32  2.05   0.60  - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 17.55  0.32  22.54   0.23  23.05  0.20 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,573.70  84.40  6,393.22  65.58  10,051.93  80.72  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
         

ลกูหนี้อืน่ 32.67  0.60     -   -  -  -    

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 2.51  0.05   382.55   3.92  26.67  0.21 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 91.51  1.69     91.51   0.94 91.50  0.73  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ -  -  - - 1.35 0.01 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น -  -   5.13    0.05   - -  

ทีด่นิรอการพฒันา 413.31  7.63     2,106.78   21.61  1,311.15  10.53  

เงนิมดัจาํ 234.32  4.32     -  -  -  -    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 28.20  0.52   356.43  3.66  503.22  4.04  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8.32  0.15   24.99  0.26 23.84  0.20  

ค่าความนิยม -  -    331.50 3.40 331.50  2.67  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 10.57  0.20   11.73   0.12 55.96  0.45  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 23.98  0.44  45.39   0.47  55.25  0.44  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  845.39   15.60   3,356.01   34.42   2,400.44   19.28  

รวมสินทรพัย ์ 5,419.09   100.00  9,749.23  100.00  12,452.37 100.00 
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งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 144.72  2.67    715.00  7.33  1,660.44  13.33  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 237.66  4.39  474.04  4.86  559.68  4.49  

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ -  -    1,197.34  12.28    56.87  0.46  

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.92  0.13   2.59  0.03  1.22  0.01  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 246.7  4.55    49.27  0.50  189.73  1.52  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น 525.10  9.69    -  -  -  -    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 108.79  2.01    -  -  -  -    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 1.02  0.02   0.89  0.01  1.75  0.01  

หุน้กูท้ ีม่กีาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 103.91  1.92    595.20  6.11  199.26  1.60  

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 6.74  0.12  18.23  0.19  88.55  0.71 

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 62.18  1.15    104.56  1.07  164.34  1.32  

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 28.67  0.53   262.98  2.70 337.56  2.71  

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ 56.54  1.04    101.92  1.05  68.52  0.56  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  23.75  0.44  27.40  0.28  32.67  0.27  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,552.70  28.65  3,549.42  36.41 3,360.59  26.99  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ 507.34  9.36    -  -  502.87  4.04    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,150.00  21.22    1,463.77  15.01  2,764.57  22.20  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ สุทธ ิ 1.20  0.02   0.23  -  6.50  0.05  

หุน้กู ้ 594.11  10.96    -  -  989.35  7.95    

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี -  -  16.86  0.17    13.95  0.11  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.02  0.07 14.83  0.15  20.86  0.16  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,256.67  41.64 1,495.69  15.34  4,298.10  34.51  

รวมหน้ีสิน 3,809.37  70.30  5,045.11  51.75  7,658.69  61.50  
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งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หุน้สามญั 878,768,100  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 31 ธค. 2559 

 878.77   16.22  -  -  -  -  
หุน้สามญั 1,405,599,978 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 31 ธค. 2560 

- - 1,405.60  14.42  - - 
หุน้สามญั 1,681,719,973 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 31 ธค. 2561 

- - - -  1,681.72   13.52  

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้       

หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 2559  878.77  16.22  - -  -   -  

หุน้สามญั 1,380,599,978 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 2560-2561   1,380.60  14.16   1,380.60   11.09  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั  461.92   8.52  1,251.36  12.84   1,251.36   10.05  

ส่วนเกนิจากการซื้อธุรกจิ -  -    1,589.34  16.30    1,589.34   12.76  

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  -   - -  -     -     -    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม  178.51   3.29  402.00  4.12 444.19   3.57  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - -  -     -     -    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,519.20   28.03  4,623.30  47.42  4,665.49  37.47  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม  90.52     1.67    80.82  0.83  128.19  1.03  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,609.72  29.70  4,704.12  48.25  4,793.68  38.50  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 5,419.09  100.00  9,749.23  100.00  12,452.37  100.00  
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งบกาํไรขาดทุน 

 

งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       

รายได้       

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย 1,044.29  77.45 1,933.53 75.60 2,471.51 83.63 

รายไดจ้ากธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง  304.12  22.55 451.50 17.65 357.95 12.11 

รายไดจ้ากธุรกจิขายสนิคา้  -  - 172.60 6.75 125.87 4.26 

รวมรายได้  1,348.41  100.00 2,557.63 100.00 2,955.33 100.00 

ต้นทุน 
      

ตน้ทุนจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย (682.17) (50.59) (1,245.36) (48.69) (1,487.14) (50.32) 

ตน้ทุนจากธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง (253.90) (18.83) (354.15) (13.85) (306.97) (10.39) 

ตน้ทุนจากธุรกจิขายสนิคา้ - - (158.96) (6.22) (110.13) (3.73) 

รวมต้นทนุ (936.07) (69.42) (1,758.47) (68.75) (1,904.24) (64.44) 

กาํไรขัน้ต้น 412.34 30.58 799.16 31.25 1,051.10 35.56 

รายไดอ้ื่น  86.17  6.39 50.44 1.97 59.03 2.00 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย  498.51  36.97 849.60 33.22 1,110.13 37.56 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (230.52) (17.10) (349.72) (13.67) (423.18) (14.32) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (168.87) (12.52) (218.66) (8.55) (272.20) (9.21) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 99.12  7.35 281.22 11.00 414.75 14.03 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ - - - - (1.03) (0.03) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 99.12 7.35 281.22 11.00 413.72 14.00 

ตน้ทุนทางการเงนิ (36.86) (2.73) (17.13) (0.67) (15.92) (0.54) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 62.26 4.62  264.09 10.33 397.80 13.46 

ภาษเีงนิได ้ (16.94) (1.26) (50.29) (1.97) (73.55) (2.49) 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 45.32 3.36 213.80 8.36 324.25 10.97 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม       

   ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 46.30 3.43 223.49 8.74 276.88 9.37 

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (0.98) (0.07) (9.69) (0.38) 47.37 1.60 

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.04 - 0.18 - 0.20 - 
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งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีก่อนภาษเีงนิได ้  62.26   264.09   397.81  

รายการปรบัปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น     

เงินสดสทุธิรบั(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

ตดัรายการกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการขายทีด่นิ - - 203.91 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากบรษิทัรว่ม - - 1.03 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย  6.59   45.67  51.07  

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  10.02   (7.39)  10.66 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  (0.87)  -   -  

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ 0.36 1.70 1.18 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน - - (19.87) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.58 2.03 6.03 

ดอกเบีย้รบั (8.72)  (10.45)  (11.51)  

ตน้ทุนทางการเงนิ  36.86   17.13   15.92  

ตดัจาํหน่ายลกูหนี้การคา้ตามสญัญาก่อสรา้ง  20.38   6.26   -  

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 0.85  13.67   5.39  
 

   

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 128.30  332.71  661.62  

การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สุทธ ิ (305.66)  173.27   (6.73)  

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     (54.68)  22.94  

สนิคา้คงเหลอื (79.65)  117.19   (3,637.41) 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์  (393.99)  (500.23)  1,350.09  

มลูค่างานเสรจ็รอเรยีกเกบ็  (31.77)  35.09   (23.39)  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 
(5.37)  (4.37)  (0.51)  

ลกูหนี้อืน่ 
(32.67)  -  -  

ทีด่นิรอการพฒันา (368.16) (696.97) (476.09) 
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งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิมดัจาํค่าทีด่นิ  (234.32)    34.00   199.72  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (7.38)  1.52  5.85  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  96.03   188.15  70.89  

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.18  1.13  (1.37)  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 11.16 40.42 59.78 

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 18.69 225.99 74.58 

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ 2.50 4.46 (33.40) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (2.11) 2.24 5.25 

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ 507.34 690.00 (637.59) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (1.34) - 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (696.87) 588.58 (2,365.77) 

จ่ายดอกเบีย้ (34.18) (127.83) (198.13) 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (19.63) (49.29) (56.95) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (750.68) 411.47 (2,620.85) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั - (379.59) 355.88  

เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่พนกังาน 0.16 0.10 -  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัอืน่ -  -   25.00  

เงนิสดจ่ายลงทุนในกจิการร่วมคา้ -  - (206.29) 

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  -  -  

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอื่น 0.22  -  -  

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น (0.22) -   -  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  0.87   -  0.04  

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (11.35)  (59.06)  (178.78)  

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (7.22)  (16.46)  (3.68)  

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้รบั  0.59   1.30   2.36  

เงนิสดรบัจากการรวมธุรกจิ - 35.61 - 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16.95) (418.10)  (5.47)  
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 งบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31-ธ.ค.-59/1 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 183.91  1,511.59  2,170.79  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (16.46)  (945.13)  (1,225.36)  

เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ (0.13) -   -  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -   (108.79) -  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลอืน่ 570.06  82.99   -  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลอืน่ (570.00) (615.00)  -  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  97.28   822.52  2,905.70  

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (234.93) (706.17) (1,464.45) 

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (2.76)  (1.11)  (1.53)  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 700  596.00  1,200.00  

เงนิสดจ่ายชาํระหุน้กู ้ - (700.00) (596.00)  

เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (2.82) (1.76)  (15.97) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน  -   1,000.00   -  

เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้ - (29.19) -  

จ่ายเงนิปันผล -  -   (234.70)  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  724.14   905.94  2,738.48  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ  (43.49)  899.30   112.16 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี  135.84   92.35   991.65  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 92.35   991.65   1,103.81  

 

หมายเหตุ /1การซื้อหุน้กลุ่มเนอวานา ถอืเป็นการซือ้ธรุกจิแบบย้อนกลบัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การ

รวมธรุกจิ ซึง่ถอืว่ากลุ่มเนอวานา เป็นผูซ้ือ้ทางบญัช ีดงันัน้ งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้สดงฐานะการเงนิรวม แสดงผล

การดําเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมของกลุ่มเนอวานาและกลุ่มเนอวานาไดอ ิ(กลุ่มไดอ ิกรุ๊ปเดิม) เขา้มาในการจดัทํางบการเงนิรวม

สําหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2560 (วนัที่เขา้ทํารายการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลบั) สําหรบัปี 2559 งบการเงนิรวมสําหรบัการซื้อ

ธุรกจิแบบย้อนกลบัทีนํ่ามาแสดงเปรยีบเทยีบเป็นงบการเงนิรวมที่แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และแสดงผลการ

ดําเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของกลุ่มเนอวานา 
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อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญั 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.95 เท่า 1.80 เท่า 3.0 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.4 เท่า 0.4 เท่า 0.5 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.5) เท่า 0.0 เท่า 0.0 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 3 เท่า 5 เท่า 7 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 111 วัน 69 วัน 52 วัน

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 0.3 เท่า 0.4 เท่า 0.3 เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 1,391 วัน 872 วัน 1,253 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 5.0 เท่า 4.9 เท่า 3.7 เท่า

ระยะเวลาชําระหนี้ 72 วัน 73 วัน 99 วัน

วงจรเงินสด 1,430 วัน 868 วัน 1,206 วัน

อัตรากําไรขั้นต้น 30.6 % 31.3 % 35.6 %

อัตรากําไรขั้นต้น - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 35 % 36 % 40 %

อัตรากําไรขั้นต้น -รายได้จากการก่อสร้าง 17 % 22 % 14 %

อัตรากําไรขั้นต้น -รายได้จากการขาย - % 8 % 13 %

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (2) % 8 % 11 %

อัตรากําไรอื่น 6 % 2 % 2 %

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 3,140 % 15 % - %

อัตรากําไรสุทธิ 3.2 % 8.2 % 10.8 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.0 % 7.0 % 7.0 %

กําไรต่อหุ้นพื้นฐาน 0.044          0.176          0.200          

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.0 % 2.82 % 2.9 %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 207.6 % 135.0 % 80.4 %

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.3 เท่า 0.3 เท่า 0.3 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2.4 เท่า 1.07 เท่า 1.60 เท่า

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1.8 เท่า 0.60 เท่า 1.2 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (สุทธ)ิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.73            เท่า 0.39           เท่า 0.98 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่า

เสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
35.16          เท่า 12.40          เท่า 15.0 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 3.1 เท่า 2.6 เท่า 3.4 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 0.1 เท่า 0.2 เท่า 0.2 เท่า

อัตราส่วนตั�วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 0.2 เท่า -             เท่า -             เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ปีต่อ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด
0.4 เท่า 0.5 เท่า 0.4 เท่า

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 0.6 เท่า 0.6 เท่า 0.8 เท่า

งบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

31 ธ.ค. 6031 ธ.ค. 59

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

31 ธ.ค. 61/1 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ก) ภาพรวมธรุกิจ 

การเติบโตอยา่งมีคณุภาพของกาํไรสุทธิสาํหรบัปี 2561   

บรษิทัฯ มกีําไรสทุธสิาํหรบัปี 2561 จาํนวน 324 ลา้นบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 52 เมื่อเทยีบกบักาํไรสุทธสิาํหรบัปี 2560 

จํานวน 214 ลา้นบาท ต่อเน่ืองมาจากการเตบิโตรอ้ยละ 372 ของกําไรสุทธสิาํหรบัปี 2560 เมื่อเปรยีบเทยีบกบักําไร

สุทธสิําหรบัปี 2559 ทัง้น้ี การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของกําไรสุทธ ิดงักล่าว มาจากผลการดําเนินงานช่วงครึ่งปีหลงั 

เป็นหลกั 

 

หลงัจากการควบรวมกจิการของบรษิทั เนอวานา ดเีวลลอป

เม้นท์ จํากดั (“ND”) กบับริษัท ไดอ ิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

(“DAII”) เมื่อต้นปี 2560 เนอวานา ไดอิ ได้เริ่มดําเนินงาน

ต่อเน่ืองตามแผนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนระบบการ

ก่อสร้างจากระบบดัง้เดิมมาเป็นระบบที่ใช้โครงสร้างแบบ

สําเร็จรูป (Prefabricated constructions) สําหรบัโครงการ

ใหม่ที่กําลังจะเปิดตัว โดยมีเป้าหมายในการนําความ

เชี่ยวชาญของ DAII มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่ม

ประสทิธภิาพของงานก่อสรา้งใหเ้รว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

นอกจากน้ิ บรษิทัฯ ยงัมเีป้าหมายในการดาํเนินกลยุทธก์าร

สรา้งเสถียรภาพในการเติบโต โดยมุ่งมัน่ในการสรา้งแหล่ง

รายไดเ้พิม่เตมิ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

รายไดแ้ละกาํไรจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 

เบื้องต้นบรษิัทฯ ไดเ้ริม่สรา้งรายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคอสงัหารมิทรพัย ์

เพื่อการอยู่อาศยั รวมทัง้รายได้จากการเช่า เป็นต้น อย่างไรก็ดี รายได้ดงักล่าวอาจจะยงัไม่เพียงพอที่จะรองรบั

ผลกระทบจากการลดลงของรายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัยไ์ดม้ากนกั 

ในไตรมาส 1/2561 แมใ้นภาพรวมธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งจะมกีารขยายตวัขึน้ เน่ืองมาจากการ

ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคของภาครฐั แต่จากความเชื่อมัน่ของทัง้ภาคครวัเรอืนและภาคธุรกิจที่ลดลง ส่งผล

กระทบต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ อกีทัง้ยงัสง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิเพิม่ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อใหก้บัภาค

ธุรกจิโดยเฉพาะกลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้ของโครงการโฮมออฟฟิศ (โครงการ

เนอวานา แอทเวริ์ค) มากยิ่งขึน้ กําไรสุทธโิดยรวมของบรษิัท ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 48 จาก  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 และลดลงรอ้ยละ 57 จาก ณ สิน้ไตรมาส 4/2560 แต่อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯยงัคงความสามารถใน

การทาํกาํไรได ้   

สาํหรบัไตรมาส 2/2561 โครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 เป็นโครงการแรกที่บรษิัทได้

เปลีย่นมาใชร้ะบบการก่อสรา้งแบบสาํเรจ็รูปดงักล่าวขา้งตน้ นอกเหนือจากปัจจยัภายนอกอื่น ๆ แลว้ ดว้ยรูปแบบของ

ทาวน์เฮา้สท์ีม่กีารเล่นระดบัและการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยอย่างเป็นเอกลกัษณ์เป็นอกีสาเหตุหน่ึงทีส่ง่ผลใหก้ระบวนการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งใชเ้วลามากกว่าทีค่าดการณ์ไวป้ระมาณ 6 เดอืนจากแผนเดมิ ดงันัน้ ยอดขาย

และยอดโอนกรรมสทิธิท์ีค่าดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นครึง่ปีแรกของปี 2561 จงึล่าชา้ออกไป 

อย่างไรกต็าม การปรบัเปลี่ยนกระบวนการก่อสรา้งดงักล่าว ส่งผลกระทบในไตรมาส 2/2561 ลดลงกว่าใน

ไตรมาส 1/2561 โดยจะเหน็ได้จากโครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 ซึ่งได้เปิดขายในช่วงสิน้เดอืน

มนีาคม 2561 มยีอดขายในสปัดาหแ์รกของการเปิดตวัสงูกว่ายอดขายของเนอวานา ดฟีายน์ โครงการแรกทีพ่ระราม 9  
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และดว้ยระบบการก่อสรา้งแบบสาํเรจ็รปูช่วยใหบ้รษิทัสามารถสง่มอบบา้นใหก้บัลกูคา้เพื่อโอนกรรมสทิธิไ์ดใ้นระยะเวลา

ที่เรว็ขึน้ ทัง้น้ี บริษัทฯ สามารถเริม่โอนกรรมสทิธิท์าวน์เฮ้าสใ์นโครงการน้ีให้กบัลูกค้าได้จํานวน 11 หลงั ในเดือน

มถุินายน 2561 ซึง่จะเป็นไปไม่ไดถ้้ายงัเป็นระบบการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ดงันัน้ ไตรมาส 2/2561 จงึเป็นไตรมาสแรก 

ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการก่อสรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

  

 

 

ในไตรมาส 3/2561 NVD ได้เริ่มดําเนินการตามหน่ึงใน

แผนกลยุทธ์หลักขององค์กร ได้แก่ การประสานความ

ร่ ว ม มื อ กั บ คู่ ค้ า แ ล ะ พั น ธ มิ ต ร  (Joint Venture & 

Partnership Collaborations) เพื่อให้บรษิัทสามารถสร้าง

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เติบโตสูงสุดใน

อุตสาหกรรม โดยในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทั เนอวานา 

ไดวะ ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“NDD”) ไดก่้อตัง้ขึน้ ภายใต้

การร่วมมอืระหว่าง NVD กบั บรษิทั ไดวะ เฮา้ส ์อนิดสัทรี ่

จํากดั (“DH”) ซึ่งเป็นหน่ึงในบรษิัทรบัสร้างบ้านที่มคีวาม

เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการสร้างบ้านด้วยแผ่นคอนกรีต

สําเร็จรูป (Prefabricated constructions) ที่ใหญ่ที่สุดใน

ญีปุ่่ น  

ต่อมาในไตรมาส 4/2561 การเริม่โอนกรรมสทิธิห์้องชุดจํานวน 18 ห้องในโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์

รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ (“บนัยนัทรฯี”) ประกอบกบัการขายทีด่นิเน้ือทีป่ระมาณ 3.86 ไร่ บรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่ 

(ศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้) สง่ผลใหไ้ม่เพยีงสามารถชดเชยผลการดําเนินงานทีต่ํ่ากว่าเป้าหมายในช่วงครึง่ปีแรกของ 2561 

เท่านัน้ ยงัสามารถช่วยสรา้งการเตบิโตทีม่คุีณภาพสาํหรบัทัง้ปี 2561 อกีดว้ย 
 
ไตรมาส 4/2561: ผลการดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุดในรอบปีท่ีผา่นมา 

โดยสรุป สาํหรบัไตรมาส 4/2561 บรษิัทฯ มผีลการดําเนินงานทีด่ทีี่สุดในรอบหลายปีทีผ่่านมา รายไดร้วม

สาํหรบัไตรมาส 4/2561 มจีํานวนทัง้สิน้ 1,274 ล้านบาท เทยีบกบัไตรมาส 4/2560 จํานวน 588 ล้านบาท เตบิโตขึน้

รอ้ยละ 117 จากปีก่อน และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3/2561 จํานวน 715 ล้านบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 78 ส่วนกาํไรสุทธิ

สาํหรบัไตรมาส 4/2561 มจีํานวนทัง้สิน้ 158 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในทศิทางเดยีวกนักบัรายได้ คดิเป็นการเติบโต 

ร้อยละ 224 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 49 ล้านบาทในไตรมาส 

4/2560 และเตบิโตขึน้รอ้ยละ 77 จากกาํไรสทุธจิาํนวน 89 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2561 

ทัง้น้ี ปัจจยัสาํคญัที่ส่งผลใหผ้ลการดําเนินงานของบรษิัทฯ เตบิโตอย่างมาก มาจากการเริม่โอนกรรมสทิธิ ์

ห้องชุดจํานวน 18 ห้องแรก จากทัง้หมด 133 ห้อง ในโครงการคอนโดมิเนียมบนัยนัทรฯี ดงัที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งไม่

เพยีงแต่จะช่วยสรา้งการเติบโตของรายได้ใหแ้ก่บรษิทัเท่านัน้ แต่จากการที่โครงการบนัยนัทรฯี ถอืได้ว่าเป็นหน่ึงใน

โครงการคอนโดมเินียมหรรูมิแม่น้ําเจ้าพระยาที่ผู้ซื้อมกีรรมสทิธิใ์นที่ดนิโดยสมบูรณ์ (Freehold) ยงัสามารถช่วยให้

อตัรากําไรขัน้ตน้โดยรวมของบรษิทัฯ เตบิโตขึน้เป็นรอ้ยละ 37 ในไตรมาสที ่4/2561 เทยีบจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ปกตทิี่

ประมาณรอ้ยละ 30-32 ในระหว่างปี 2560 ทีผ่่านมา  

เน่ืองด้วยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเทียบกบัรายได้รวม อยู่ในระดบัเดียวกบังวดที่ผ่านมา 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้กว่าปกตดิงักล่าว จงึส่งผลใหอ้ตัรากําไรสุทธสิาํหรบัไตรมาสที ่4/2561 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 

12 จากเดมิรอ้ยละ 8 ในไตรมาสที ่4/2560 
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ข) พฒันาการท่ีสาํคญัในปี 2561 

เดอืนกุมภาพนัธ ์  บรษิัทฯ เปิดขายโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์  รเิวอรไ์ซด์ กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ (Grand 

Opening) ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2561 

เดอืนมนีาคม บรษิัทฯ เปิดขายโครงการเนอวานา ดีฟายน์ ศรนีครินทร์-พระราม 9 อย่างไม่เป็นทางการ (Soft 

Launch)  บรเิวณถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ (ตดัใหม่) เป็นโครงการทาวน์โฮม 3-3.5 ชัน้ จาํนวน 173 

หน่วย โดยเปิดใหล้กูคา้เขา้ชมบา้นตวัอย่าง ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีทาํใหส้ามารถ

ปิดการขายบา้นในโซนแรกภายในวนัเดยีว 

เดอืนพฤษภาคม ตามที่บริษัทฯ เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที่ 23 

กรกฎาคม 2558 และต่อมาบรษิัทฯ ได้ยื่นคําขอให้ตลาดหลกัทรพัยฯ์พจิารณาอนุมตัใิห้หลกัทรพัย์

ของ NVD ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นัน้ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 

พจิารณาแลว้เหน็ว่า NVD มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบั

หุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิสิทธิเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนัน้จึงเห็นควรกําหนดให้

หลักทรัพย์จดทะเบียนของ NVD จํานวน 1,380,599,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวม 1,380,599,978 บาท ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยจดัให้หุน้สามญั 

อยู่ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย

หลกัทรพัยว์่า "NVD" เช่นเดมิ ตัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 และในเดอืนเดยีวกนั บรษิัทได้จดทะเบียนเพิม่ทุนจาก 1,380,599,978 บาท เป็น 1,681,719,973 

บาท เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ ESOP และ NVD-W1 

เดอืนมถุินายน  บรษิัทฯ ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่เติมจํานวน 1,200 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้

ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิแบบมหีลกัประกนั มลูค่า 1,000 ลา้นบาท อายุ  2 ปี และหุน้กู้

ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิแบบไม่มหีลกัประกนั มูลค่า 200 ลา้นบาท อายุ 1 ปี เพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงาน การขยายกจิการ การลงทุน และ/หรอืชําระคนืเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ รวมถงึการชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ 

 และในเดอืนเดยีวกนั บรษิัทฯ ไดข้ายเงนิลงทุนทัง้หมดที่บรษิัทฯ ถอือยู่ในบรษิัท แลนดี้ ดเีวลลอป

เม้นท ์จํากดั จํานวน 595,600 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 14.89 ของทุนจดทะเบยีนของแลนดี ้ซึง่เป็นเงนิ

ลงทุนที่บรษิัทฯ ถือตัง้แต่ปี 2549 ก่อนการควบรวมกับบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

โดยขายให้กบับรษิทั มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์จํากดั ในราคาหุ้นละ 41.9745 บาท หรอืคดิเป็นมูลค่า

รวมทัง้สิน้ 25,000,000 บาท โดยวตัถุประสงค์เป็นการขายเงนิลงทุนที่บรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการ

บรหิารจดัการ ซึ่งเป็นไปตามแผนบรหิารการลงทุนของบรษิัทฯ ขณะที่แผนการใช้เงนิ เพื่อใชเ้ป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของบรษิัทฯ ทัง้น้ีสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทก่อนการขายเงนิลงทุน: 

รอ้ยละ 14.89 และหลงัการขายเงนิลงทุนรอ้ยละ 0 

เดอืนกรกฎาคม  บรษิัทฯ เพิ่มหลกัทรพัย์ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) จํานวน 

276,119,950 หน่วย ออกและจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามอตัราส่วนการถอืหุน้ โดยมี

อายุ 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิเริม่ใช้สทิธวินัแรก 31 พฤษภาคม 2562 และใช้สทิธิ

ครัง้สุดทา้ยในวนัที ่15 กรกฎาคม 2564 ในราคาการใชส้ทิธ ิ8 บาทต่อหุน้ โดยเริม่ทาํการซือ้ขายใน

วนัที ่24 กรกฎาคม 2561 
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เดอืนสงิหาคม  บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาร่วมทุนกบับรษิทั DH Asia Investment Orchid PTE LTD. (บรษิัท

ย่อยในเครอืของ DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.) และ บรษิัท คลงัสนิคา้นานากจิ จํากดั 

เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2561 ("สญัญาร่วมทุนฯ") เพื่อร่วมกนัจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนสําหรบัการพฒันา

โครงการบ้านเดี่ยว ("บริษัทร่วมทุน") ภายใต้ชื่อโครงการ “เนอวานา บียอนด์ กรุงเทพกรีฑา” 

(ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นชื่อโครงการ “เนอวานา บียอนด์ พระราม 9 – กรุงเทพกรฑีา) บนที่ดนิเน้ือที่

ประมาณ 27 ไร่ บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ถนนศรนีครนิทร์ร่มเกล้า) โดยมีมูลค่าโครงการ

ประมาณ 2,600 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 1,633 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดิน 756  

ลา้นบาท และค่าพฒันา 877 ล้านบาทเดอืนตุลาคม บรษิัทฯ ได้ร่วมลงทุนกบัเจา้ของที่ดนิโดยการ

ดําเนินธุรกจิแบบ “Turnkey Solution” ในจงัหวดัอุดรธานี บรเิวณหนองประจกัษ์  บนพื้นที่ 10 ไร่ 

พฒันาโครงการบา้นเดีย่ว สงู 3 ชัน้ จาํนวน 40 ยนิูต ราคา 25-50 ลา้นบาท มลูค่าโครงการประมาณ 

1,000 ล้านบาท โดยไดเ้ปิดขายรอบวไีอพไีปแลว้เมื่อวนัที ่13 ตุลาคม 2561 ซึง่ได้รบัความสนเป็น

อย่างมาก มียอดขายแล้ว 9 ยูนิต มูลค่า 240 ล้านบาท และจะมีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการใน 

ไตรมาส 1/2562 

ค) การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

คาํอธบิายเพื่อวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 และไตรมาสที ่4/2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 และ

ไตรมาส 4/2560 โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 

 

รายได้ 

NVD มรีายไดร้วมของทุกสว่นงานจํานวน 2,955 ลา้นบาทในปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากปีก่อน อย่างไรกด็ ีรายได้

ในแต่ละสว่นงานมอีตัราการเพิม่หรอืลดทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

• รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

• รายได้จากสญัญาก่อสรา้ง ลดลงรอ้ยละ 21 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ
%เปลี�ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % yoy qoq ล้านบาท % ล้านบาท % yoy
รายได้:
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 407 69% 633 88% 1,132 89% 178% 79% 1,934 76% 2,472 84% 28%

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 91 15% 65 9% 114 9% 25% 74% 451 18% 358 12% -21%

รายได้จากการขายสินค้า 90 15% 17 2% 29 2% -68% 71% 173 7% 126 4% -27%

รวมรายได้ 588 100% 715 100% 1,274 100% 117% 78% 2,558 100% 2,955 100% 16%
ต้นทุน:

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 256 44% 369 52% 678 53% 165% 84% 1,245 49% 1,487 50% 19%

ต้นทุนการก่อสร้าง 69 12% 66 9% 95 7% 39% 45% 354 14% 307 10% -13%

ต้นทุนขายสินค้า 85 15% 16 2% 29 2% -66% 79% 159 6% 110 4% -31%

รวมต้นทุน 410    70% 450    63% 803    63% 96% 78% 1,758  69% 1,904  64% 8%

กําไรขั�นต้น 178 30% 265 37% 471 37% 165% 78% 799 31% 1,051 36% 32%

รายได้อื�น 25 4% 8 1% 3 0% 50 2% 59 2% 18%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (97) -17% (98) -14% (165) -13% 70% 68% (350) -14% (420) -14% 20%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (51) -9% (55) -8% (114) -9% 122% 108% (219) -9% (272) -9% 24%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยน 0.5 0% (0.3) 0% 1.0 0% 0.5 0% (3.1) 0%

ต้นทุนทางการเงิน (1.9) 0% (5.3) -1% (0.4) 0% -78% -92% (17.1) -1% (15.9) -1% -7%

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 53      9% 114    16% 195    15% 270% 71% 264     10% 399     13% 51%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า -     0% (0.0) 0% (1.0) 0% -      0% (1.0) 0%

ภาษีเงินได้ (4) -1% (25) -3% (36) -3% (50) -2% (74) -2% 46%

กําไรสําหรับปี 49 8% 89 12% 158 12% 224% 77% 214 8% 324 11% 52%

สําหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน สําหรับปี
 4/2560  3/2561  4/2561 %เปลี�ยนแปลง 2560 2561
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• รายได้จากการขายสินค้า ลดลงรอ้ยละ 27 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จากปีก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ

ในโครงการบันยันทรีฯ ซึ่งนับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัท ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

นอกจากน้ี รายไดจ้ากโครงการแนวราบอื่นๆ ยงัปรบัตวัเพิม่ขึน้ในไตรมาส 4/2561 คดิเป็นรอ้ยละ 14 จากปีก่อนอกีดว้ย 

ไม่ว่าจะเป็นจากโครงการประเภทบา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม หรอืโฮมออฟฟิส  

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง ปรบัตวัลดลงร้อยละ 21 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจาก บรษิัทฯ ดําเนินงาน

ก่อสรา้งบา้นเดีย่วแบบสัง่สรา้งในโครงการแลว้เสรจ็เกอืบทัง้หมดในปี 2560 อย่างไรกด็ ีสามารถชดเชยดว้ยรายไดจ้าก

การรบัจ้างก่อสร้างในภาคโทรคมนาคม และภาคธุรกจิโรงแรมในปี 2561 ทัง้น้ี คาดว่ารายได้จากสญัญาก่อสร้างจะ

กลบัมาฟ้ืนตวัเมื่อบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการตามแผนกลยุทธท์ีจ่ะสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติรเพื่อพฒันาโครงการอย่าง

เตม็รปูแบบ (“Turnkey Solution for Partnership Project Development”)   

Turnkey Solution เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งหวงัในการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน จากการประสานความร่วมมือ

ระหว่างเจ้าของที่ดนิและ NVD จะทําให้บรษิัทฯ สามารถพฒันาโครงการได้ครอบคลุมทัว่ประเทศ NVD จะใช้ความ

เชีย่วชาญในการก่อสรา้งและการบรหิารงานขายโดยไม่จาํเป็นตอ้งซือ้ทีด่นิจากเจา้ของทีด่นิ โดยในระบบน้ีเจา้ของทีด่นิ

สามารถได้รบัผลตอบแทนจากที่ดนิที่มมีูลค่าเพิม่ขึน้ ขณะที่ลูกค้าจะไม่ต้องถูกคดิราคาเพิม่ในส่วนของกําไรค่าที่ดนิ 

และ NVD เองจะ รบัความเสีย่งทีน้่อยลงและมพีนัธมติรเพิม่ขึน้ในการขยายธุรกจิในพืน้ทีอ่ื่นๆ ตัง้แต่พืน้ทีศ่กัยภาพใน

กรุงเทพฯ ไปจนถงึจงัหวดัต่างๆ ทีม่กีลุ่มลกูคา้ทีส่นใจในผลติภณัฑข์องเนอวานา ซึง่เมื่อถงึจุดทีเ่ราดําเนินการไดเ้ตม็ที่

ตามแผนกลยุทธ์ดงักล่าว Turnkey Solution จะสามารถตอบโจทย์ในการสร้างรายได้ประจําที่สมํ่าเสมอยิ่งขึ้นเพื่อ

ก่อใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 

รายได้จากการขายสินค้า ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายสินค้าโดยส่วนใหญ่ 

ประกอบด้วย (1) การขายผลติภัณฑ์รัว้คอนกรตีสําเรจ็รูป และ (2) การขายผลติภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม 

สาเหตุหลกัที่ทําใหร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ลดลง เน่ืองจากในช่วงปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มุ่งเน้นการผลติสนิค้าเพื่อขาย

ใหก้บับรษิทัในเครอืมากกว่าขายใหก้บับุคคลภายนอก โดยในอนาคต บรษิทัฯ จะไม่มุ่งเน้นการขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง

ใหก้บับุคคลภายนอก เน่ืองดว้ยอตัรากาํไรทีไ่ม่สงูนกัเมื่อเทยีบกบัทรพัยากรทีบ่รษิทัตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน    

ต้นทุนขาย และอตัรากาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2561 บรษิัทฯ มีต้นทุนขายรวม 1,904 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัต้นทุนขายในปี 2560 จํานวน 

1,758 ลา้นบาท ซึง่อตัราการเพิม่ขึน้ดงักล่าวคดิเป็นสดัสว่นทีน้่อยกว่าอตัราการเตบิโตของรายได ้โดยต้นทุนขายรวม 

ประกอบดว้ย 

• ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์จาํนวน 1,487 ลา้นบาท  

• ต้นทุนในการรบัจ้างก่อสรา้ง จาํนวน 307 ลา้นบาท  

• ต้นทุนขายสินค้า จาํนวน 110 ลา้นบาท 
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อตัรากําไรขัน้ต้นโดยรวมในปี 2561 อยู่ที่รอ้ยละ 36 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 31 ในปี 2560 โดยมปัีจจยัสําคญัจาก

อตัรากาํไรขัน้ตน้ของ รายได้จากขายอสงัหาริมทรพัย ์ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 40 ในปี 2561 เทยีบกบัรอ้ยละ 36 

ในปี 2560 ทัง้น้ี เน่ืองดว้ยมกีารขายทีด่นิ 27 ไร่ ในไตรมาส 3/2561 สาํหรบัการพฒันาโครงการของ NDD และการขาย

ทีด่นิ 2.2 ไร่ บนถนนกรุงเทพกรฑีาตดัใหม่ ในไตรมาส 1/2561 โดยทีด่นิ 2.2 ไร่ดงักล่าว เป็นทีด่นิทีต่ัง้อยู่ตดิถนน ซึง่มี

มูลค่าสูง แต่ขนาดค่อนขา้งเลก็เกนิกว่าจะนํามาพฒันาโครงการได้ และในไตรมาส 4/2561 ที่ดนิลกัษณะดงักล่าวอกี 

3.86 ไร่ ไดถู้กขายออกไปเพิม่เตมิ ซึง่รายได้และตน้ทุนจากการขายทีด่นิทัง้หมดน้ีจะถูกรบัรูอ้ยู่ในส่วนของรายไดแ้ละ

กาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ นอกเหนือจากกําไรจากการขายทีด่นิ ปัจจยัหลกัทีท่ําใหอ้ตัรากําไรขัน้ต้นเตบิโตขึน้

จากปีก่อนยงัมาจากการปรบัตัวสูงขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นจากโครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร์-พระราม 9  

ซึง่เป็นโครงการทาวน์โฮมระดบัไฮเอนดโ์ครงการใหม่ของบรษิทัซึง่เริม่รบัรูร้ายไดใ้นเดอืนมถุินายน 2561 และโครงการ  

บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึง่เป็นคอนโดมเินียมระดบัอลัตรา้ลกัซวัรีท่ีไ่ดเ้ริม่โอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลูกคา้

ในเดอืนพฤศจกิายน 2561   

รายได้อ่ืน โดยปกตปิระกอบดว้ยค่าบรหิารงานขาย และรายไดเ้บด็เตลด็อื่นๆ  รายไดอ้ื่นทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2561 มสีาเหตุ

หลกัมาจาก (1) การขายเงนิลงทุนในบรษิัท แลนดี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั ในไตรมาส 2/2561 และ (2) การไดร้บัเงนิ

จากการเวนคนืที่ดนิบางส่วนบนถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกล้า ซึ่งมูลค่าสุทธหิลงัจากหกัส่วนของต้นทุนได้ถูกบนัทกึเป็น

รายไดอ้ื่นในไตรมาส 1/2561 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรบัปี 2561 จํานวน 420 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกบัการเติบโตของรายได้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ  

ซึง่จะเกดิขึน้ในสดัส่วนสมัพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์กล่าวคอื ภาษีธุรกจิเฉพาะคดิอตัรารอ้ยละ 3.3 

ของราคาซือ้ขายและค่าธรรมเนียมการโอนคดิอตัรารอ้ยละ 1 ของราคาประเมนิทีด่นิ ตามลาํดบั นอกจากน้ี ค่าใชจ้่ายใน

การขายสว่นหน่ึงเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมทางการตลาดและค่าใชจ้่ายในการขายของโครงการบนัยนัทรฯี 

ทีเ่ริม่โอนกรรมสทิธิใ์นระหว่างปี 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2561 จาํนวน 272 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก

การบนัทกึค่าใชจ้่ายคา้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัพนกังานและการตัง้สาํรองตามปกตใินช่วงสิน้ปี โดยสรุปค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิารยงัคงอยู่ในสดัส่วนเดมิเมื่อเทยีบกบัรายได ้ทําใหอ้ตัรากําไรขัน้ต้นทีป่รบัตวัสงูขึน้จากเดมิตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้

สง่ผลต่อกาํไรสทุธไิดอ้ย่างชดัเจน 

อัตรากําไรขั�นต้นของแต่ละส่วนงาน
%เปลี�ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท % yoy

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,934 100% 2,472 100% 28%

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (1,245) -64% (1,487) -60% 19%

อัตรากําไรขั�นต้น: การขายอสังหาริมทรัพย์ 688 36% 984 40% 43%

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 451 100% 358 100% -21%

ต้นทุนการก่อสร้าง (354) -78% (307) -86% -13%

อัตรากําไรขั�นต้น: สัญญารับจ้างก่อสร้าง 97 22% 51 14% -48%

รายได้จากการขายสินค้า 173 100% 126 100% -27%

ต้นทุนขายสินค้า (159) -92% (110) -87% -31%

อัตรากําไรขั�นต้น: การขายสินค้า 14 8% 16 13% 15%

อัตรากําไรขั�นต้นโดยรวม 799 31% 1,051 36% 32%

2560 2561
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ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงนิจํานวน 15.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7 จากจํานวน 17.1 ล้านบาทในปี 2560 การลดลง

ของต้นทุนทางการเงนิดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบัธนาคารทัง้หมดถูกนําไปบนัทกึเป็น

ตน้ทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47 จากปีก่อน เป็นไปตามผลประกอบการทีด่ขี ึน้ 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2561 จํานวน 324 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้จากกําไรสุทธสิาํหรบัปี 2560 จํานวน 214 ลา้นบาท หรอื

เตบิโตขึน้รอ้ยละ 52 จากปี 2560 โดยหลกัเป็นผลมาจากการปรบัตวัสงูขึน้ของอตัรากาํไรขัน้ตน้และผลการดาํเนินงานที่

ดขี ึน้ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

สินทรพัย ์

สนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 2561 จํานวน 12,452 ล้านบาท เพิม่ขึน้จํานวน 2,703 ล้านบาทจากสิน้ปี 2560 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการรบัโอนทีด่นิบรเิวณถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ และการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย โดยใน

ไตรมาส 2/2561 บรษิทัรบัโอนทีด่นิเน้ือทีร่วม 88.4 ไร่ บรเิวณดา้นใต้ของถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ (SD5) เพื่อรองรบั

การพฒันาโครงการใหม่  และต่อมาในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัรบัโอนทีด่นิอกีแปลงในบรเิวณเดยีวกนั (SD5) เน้ือที่

รวม 21.3 ไร่ ซึง่เป็นไปตามกาํหนดการในสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ  

ในส่วนของต้นทุนโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายที่เพิ่มขึน้ ได้แก่ ต้นทุนการก่อสร้างของโครงการคอนโดมเินียม   

บนัยนัทร ีเรสซเิดนส ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ ซึง่จะถูกจดัประเภททางบญัชใีหม่เป็นสนิคา้คงเหลอื เน่ืองจากโครงการได้

ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มโอนกรรมสทิธิจ์ํานวน 18 หอ้งแรกใหแ้ก่ลูกคา้ในไตรมาส 4/2561 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีาร

รบัโอนทีด่นิสาํหรบัพฒันาโครงการคอนโดมเินียมในอนาคตอกีจํานวน 2 แปลง ไดแ้ก่ ทีด่นิบนถนนอสิรภาพและทีด่นิ

บรเิวณประชาชื่น-รชัดาภเิษก 35 ซึง่เหล่าน้ีเป็นสาเหตุหลกัทีท่าํใหส้นิทรพัยร์วมของบรษิทัเพิม่มากขึน้   

สินค้าคงเหลือและต้นทุนในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 80 จากสิน้ปี 2560 เน่ืองจากทีด่นิ

สาํหรบัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ดถู้กจดัประเภทใหม่ จากเดมิจดัประเภทอยู่ใน ทีดิ่นรอการพฒันา เหตุเพราะ

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 992           10% 1,104       9% 112 11%

ลูกหนี�การค้า ลูกหนี�อื�น และกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 483           5% 457           4% (26) -5%

สินค้าคงเหลือและต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 4,662       48% 8,411       68% 3,749 80%

มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ 34             0% 57             0% 23 70%

เงินมัดจําค่าที�ดิน 200           2% 1                0% (200) -100%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 23             0% 23             0% 1 2%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,393       66% 10,052     81% 3,659 57%

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน 383           4% 27             0% (356) -93%

เงินลงทุนในการร่วมค้า -            0% 1                0% 1
ที�ดินรอการพัฒนา 2,107       22% 1,311       11% (796) -38%

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์สุทธิ 356           4% 503           4% 147 41%

ค่าความนิยม 332           3% 332           3% 0 0%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 179           2% 227           2% 48 27%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 3,356       34% 2,400       19% (956) -28%

รวมสินทรัพย์ 9,749       100% 12,452     100% 2,703       28%

ณ สิ�นป ี2560 ณ สิ�นป ี2561 เปลี�ยนแปลง
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บรษิัทฯ เริม่พฒันาโครงการหลายโครงการบนทีด่นิบรเิวณถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ตดัใหม่ โดยมทีีด่นิจํานวนทัง้สิน้

ประมาณ 221 ไร่ที่ถูกจดัประเภทใหม่ในไตรมาส 2/2561 ส่วนปัจจยัอื่นที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ได้แก่ การเพิม่ขึน้ของ

ตน้ทุนการพฒันาโครงการบนัยนัทรฯี โครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 และการรบัโอนทีด่นิ 2 แปลง

บรเิวณถนนอสิรภาพและประชาชื่น-รชัดาภิเษก 35 ตามที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น  เงินมดัจาํค่าทีดิ่น ลดลง ณ สิ้นปี 

2561 เน่ืองจากบรษิัทฯ ไดร้บัโอนที่ดนิในบรเิวณต่างๆ ดงักล่าวแล้วในระหว่างปี  เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผกูพนั 

ลดลง เน่ืองจากวงเงนิอาวลัทีใ่ชส้าํหรบัรบัโอนทีด่นิดา้นใต้ของถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ (SD 4.2) ครบกําหนดชาํระใน       

ไตรมาส 1/2561  

 

หน้ีสิน 

หน้ีสนิรวม จาํนวนทัง้สิน้ 7,659 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 เพิม่ขึน้จาํนวน 2,614 ลา้นบาท จากหน้ีสนิรวม จาํนวน 5,045 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบ้ียรวม 

เพิม่ขึน้ทัง้สิน้ 2,986 ลา้นบาท จากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

• การออกหุน้กูม้หีลกัประกนั อาย ุ2 ปี จาํนวน 1,000  ลา้นบาท ในเดอืนมถุินายน 2561 

• การออกหุน้กูไ้มม่หีลกัประกนั อายุ 1 ปี จาํนวน 200  ลา้นบาท ในเดอืนมถุินายน 2561 

• การเบกิเงนิกูส้าํหรบัพฒันาโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ 

• การเบกิเงนิกูส้าํหรบัชาํระค่าทีด่นิบรเิวณ SD4 และ SD5 บนถนนกรุงเทพกรฑีา 

• เงนิกูย้มืระยะสัน้ จาํนวน 900 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงนิ 

ทัง้น้ี การออกหุน้กูถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินการตามแผนกลยุทธท์ีจ่ะเดนิหน้าในการสรา้งรายไดป้ระจําสมํ่าเสมอ

จาก Turnkey Solution โดยที่ NVD ใช้จุดแขง็ในด้านผลติภัณฑ์ที่โดดเด่น สร้างพนัธมติรกบัเจ้าของที่ดนิที่สนใจทัว่

ประเทศ และร่วมมอืกนัในการพฒันาโครงการ ซึง่จะสง่ผลให ้NVD สามารถสรา้งแบรนดใ์นพืน้ทีต่่างๆ ไดก้วา้งขวางขึน้

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี�สิน :
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 474           5% 560           4% 86 18%

เจ้าหนี�ค่าที�ดินที�จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,197       12% 57             0% (1,140) -95%

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,363       14% 2,052       16% 689 51%

เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 105           1% 164           1% 60 57%

เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 263           3% 338           3% 75 28%

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า 102           1% 69             1% (33) -33%

หนีสินหมุนเวียนอื�น 46             0% 121           1% 76 166%

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,549       36% 3,361       27% (189) -5%

เจ้าหนี�ค่าที�ดิน -            0% 503           4% 503
หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�มีกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 1,464       15% 3,760       30% 2,296 157%

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 32             0% 35             0% 3 10%

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,496       15% 4,298       35% 2,802 187%

รวมหนี�สิน 5,045       52% 7,659       62% 2,614 52%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,704       48% 4,794       38% 90 2%

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,749       100% 12,452     100% 2,703 28%
หมายเหต:ุ
รวมเจ้าหนี�ค่าที�ดิน 1,197         12% 560            4% (638) -53%
รวมหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย 2,827         29% 5,813         47% 2,986 106%

ณ สิ�นป ี2560 ณ สิ�นป ี2561 เปลี�ยนแปลง
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และช่วยสรา้งรายไดจ้ากการรบัสรา้งบา้นทีจ่ะก่อใหเ้กดิรายไดท้ีส่มํ่าเสมอยิง่ขึน้ได ้โดยทีไ่ม่ต้องใชเ้งนิลงทุนสงูนกัและ

สามารถจดัหาเงนิทุนไดจ้ากการออกหุน้กูเ้ป็นหลกั 

เจ้าหน้ีค่าทีดิ่นรวม (ระยะสัน้และระยะยาว) จาํนวน 560 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 53 จากสิน้ปี 2560 เน่ืองจากทีด่นิ

สว่นใหญ่ทีบ่รษิทัฯ ซือ้ในช่วงปีทีผ่่านมาถงึกาํหนดชาํระตามสญัญา และบรษิทัฯ ไดเ้บกิเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิสาํหรบั

ชําระค่าทีด่นิมาแลว้ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 เหลอืเพยีงทีด่นิ 71.5 ไร่ ทางดา้นเหนือของทีด่นิบรเิวณกรุงเทพ

กรฑีาซึง่รบัโอนมาแลว้ในไตรมาส 1/2561 จํานวน 446 ลา้นบาท และสว่นเพิม่อกีจํานวน 114 ลา้นบาท มาจากเจา้หน้ี

ค่าทีด่นิสาํหรบัทีด่นิบรเิวณประชาชืน่-รชัดาภเิษก 35    

 

ง) การวิเคราะหส์ภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ 

 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานของบรษิทัสาํหรบัปี 2561 จํานวน 2,620.9 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นกระแส

เงนิสดใชไ้ปในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย สาํหรบัซือ้ทีด่นิและงานก่อสรา้งของโครงการทีอ่ยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ โดยในปี 2561 มกีารรบัโอนที่ดนิ เน้ือที่รวม 88.4 ไร่ บรเิวณด้านใต้ของถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ (SD5) 

เพื่อรองรบัการพฒันาโครงการใหม่  ในไตรมาส 2/2561 และต่อมาในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัรบัโอนทีด่นิอกีแปลง

ในบรเิวณเดยีวกนั (SD5) เน้ือทีร่วม 21.3 ไร่ ซึง่เป็นไปตามกาํหนดการในสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ นอกจากน้ี มกีารรบั

โอนทีด่นิอกี 2 แปลงบรเิวณถนนอสิรภาพและประชาชื่น-รชัดาภเิษก 35 เพื่อเตรยีมสาํหรบัพฒันาโครงการในปี 2562 

ส่วนต้นทุนในการพฒันาโครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นของโครงการคอนโดมิเนียม บนัยนัทร ีเรสซิเดนซ์ รเิวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ ซึง่แล้วเสรจ็พรอ้มโอนกรรมสทิธิใ์ห้ลูกค้าในไตรมาส 4/2561 และโครงการทาวน์โฮมดฟีายน์ ศรนีครนิทร ์

พระราม 9 ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงนิสดใชไ้ปสทุธใินกจิกรรมลงทุน ประกอบดว้ย  

1) กระแสเงนิสดจ่ายสําหรบัเงินลงทุนในการร่วมค้า กบั DH Asia Investment Orchid Pte. Ltd. บริษัทในเครือ

กลุ่มไดวะ เฮ้าส ์ประเทศญี่ปุ่ น โดยมกีารจดัตัง้ บรษิัท เนอวานา ไดวะ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั และบรษิัทถือหุ้นใน

สดัสว่นรอ้ยละ 49 คดิเป็นมลูค่าหุน้จาํนวน 206.3 ลา้นบาท    

สรุปงบกระแสเงินสด

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน (751) 411 (2,621)

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (17) (418) (5)

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 724 906 2,738

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (43) 899 112

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 136 92 992

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92        992      1,104   

สําหรับปี
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2) กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรเพื่อการดําเนินกิจการที่ประเทศมัลดีฟส์ ในส่วนของ

โรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู มจีาํนวนประมาณ 178.8 ลา้นบาท  

3) กระแสเงนิสดรบัจากการลดลงของเงนิฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันซึ่งเป็นส่วนของการจ่ายชําระค่าที่ดิน

บรเิวณกรุงเทพกรฑีาในระหว่างปี จํานวน 355.9 ล้านบาท สุทธจิงึเป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนใช้ไปทัง้สิ้น

เพยีงจาํนวน 5.5 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 2,738.5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากกระแสเงนิ

สดสุทธไิดม้าจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จํานวน 945.4 ลา้นบาท และกระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากเงนิกูย้มืระยะยาวจํานวน 

1,441.3 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการกูย้มืเพื่อการรบัโอนทีด่นิและการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายตามที่

ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
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จ) การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั  

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.95 1.80 3.0 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.4 0.4 0.5 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.5) 0.2 (0.8) เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 3 5 7 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 111 69 53 วัน

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 0.3 0.4 0.3 เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 1,391 872 1,253 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 5.0 4.9 3.7 เท่า

ระยะเวลาชําระหนี้ 72 73 99 วัน

วงจรเงินสด 1,430 868 1,207 วัน

อัตรากําไรขั้นต้น 30.6 31.3 35.6 %

อัตรากําไรขั้นต้น- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 35 36 40 %

อัตรากําไรขั้นต้น-รายได้จากการก่อสร้าง 17 22 14 %

อัตรากําไรขั้นต้น-รายได้จากการขาย - 8 13 %

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (2) 8 11 %

อัตรากําไรอื่น 6 2 2 %

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 3,140 192 (774) %

อัตรากําไรสุทธิ 3.2 8.2 10.8 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.0 7.0 7.0 %

กําไรต่อหุ้นพื้นฐาน 0.044             0.176             0.201             

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.0 2.82 2.9 %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 207.6 135.0 87.3 %

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.3 0.3 0.3 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2.4 1.07 1.60 เท่า

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1.8 0.60 1.2 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (สุทธ)ิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.73               0.39               0.98 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
35.16             12.40             14.1 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 3.1 2.6 2.3 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 0.1 0.2 0.2 เท่า

อัตราส่วนตั�วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 0.2 -                -                เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยทั้งหมด
0.4 0.5 0.4 เท่า

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 0.6 0.6 0.8 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

31 ธ.ค. 6031 ธ.ค. 59

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

31 ธ.ค. 61

งบการเงินรวม สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 อยู่ที ่3.0 เท่า เพิม่ขึน้จาก 1.8 เท่า ณ สิน้ปี 2560 เป็นผลจากการจดั

ประเภททางบัญชีใหม่ จากทีดิ่นรอการพัฒนา (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรพัย ์(สนิทรพัยห์มุนเวยีน) 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากําไรขัน้ต้นปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 4.3 เป็นร้อยละ 35.6 ในปี 2561 จากร้อยละ 31.3 ในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกั

จากการปรบัตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขัน้ต้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรพัย์ โดยเฉพาะจากการโอน

กรรมสทิธิข์องคอนโดมเินียมโครงการบนัยนัทรฯี ในไตรมาส 4/2561 ตามที่ได้กล่าวมาขา้งต้น ทัง้น้ี อตัรากําไรสุทธ ิ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จากรอ้ยละ 8.2 ในปีก่อน เป็นรอ้ยละ 10.8 ในปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นที่ดขี ึน้  

ประกอบกบั การปรบัตวัดขีึน้ของผลการดาํเนินงานทัง้ในแง่ของการลดลงของค่าใชจ้่าย และตน้ทุนทางการเงนิตามทีไ่ด้

กล่าวมาขา้งตน้ 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้จาก 1.07 เท่า เป็น 1.60 เท่า ซึง่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกบั อตัราส่วนหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ย (สุทธ)ิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ปรบัตัวเพิม่ขึน้จาก 0.39 เท่า เป็น 

0.98 เท่า ทัง้น้ีเป็นผลมาจากการออกหุน้กูใ้นไตรมาส 2/2561 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในไตรมาส 4/2561

และการเบิกเงินกู้สําหรับการพัฒนาโครงการ 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการบันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ และโครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมสีดัสว่นของหน้ีสนิทีอ่ยู่ใน

ระดบัตํ่า  

จ) ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการดาํเนินงานในอนาคต 

1) นโยบายของภาครฐั  

จากนโยบายของภาครฐัที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางราง และการตดัถนนเพิม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บรษิัทฯ คาดว่าจะ

ไดร้บัประโยชน์จากการขยายการลงทุนดงักล่าว เน่ืองจาก โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละทีด่นิรอการพฒันาของบรษิัท  

สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในทําเลใกลแ้หล่งชุมชน สามารถเดนิทางเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็โดยใชถ้นนสายหลกั ทางด่วน 

และใกลร้ะบบขนสง่มวลชน ซึง่เป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคมกัใชต้ดัสนิใจเลอืกทีอ่ยู่อาศยั 

2) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมอืงท่ียงัไม่ชดัเจน 

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและความไม่มัน่ใจในสถานการณ์ทางการเมืองที่ยงัไม่ชดัเจน ซึ่งส่งผลต่อความ

เชื่อมัน่ของผู้บรโิภค เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มีความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิและการเมือง อาจชะลอการตดัสนิใจซื้อ

อสงัหารมิทรพัยอ์อกไป แต่จากการประกาศวนัเลอืกตัง้ในวนัที่ 24 มนีาคม 2561 น้ี จะส่งผลดต่ีอบรรยากาศสภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม ทําให้ผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่มากยิง่ขึ้น อย่างไรกด็ ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทฯ เป็นตลาด

ระดบักลาง-ระดบับน ซึง่อาจจะไดร้บัผลกระทบจากประเดน็น้ีไม่มากนกัเมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่น 
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3) นโยบายในการปล่อยสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารท่ีมีความเขม้งวดมากขึน้ 

นโยบายในการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกนัไม่ให้ยอดหน้ีเสีย (NPL) เพิ่มสูงขึ้น  

จากปัญหาการปฏเิสธสนิเชื่อดงักล่าวทําใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถโอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายไดใ้นงบการเงนิได ้บรษิทัฯ 

กจ็ะต้องนํายูนิตนัน้กลบัมาขายใหม่ในตลาด อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นตลาดระดบักลาง-

ระดบับน ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากประเดน็น้ีไม่มากนักเมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่น ซึง่มกัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและความ

โดดเด่นของโครงการมากกว่าระดบัราคา  

4) การจดัหาเงินทุนจากสถาบนัการเงิน 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนในการจดัหาทีด่นิ การลงทุนพฒันาสาธารณูปโภค

และงานก่อสรา้งบา้นลูกค้าในช่วงเริม่ต้นโครงการค่อนขา้งสูง บรษิทัฯ จงึจําเป็นต้องมกีารใช้วงเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิเพื่อบรหิารจดัการโครงสรา้งเงนิทุนและบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิที่เหมาะสม ท่ามกลาง

ปัจจยัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ การเมอืง ทัง้ในและต่างประเทศ อาจส่งผลให้สถาบนัการเงนิต่าง ๆ เริม่มคีวาม

เขม้งวดในการปล่อยสนิเชือ่มากขึน้  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารวางกลยุทธเ์พื่อบรหิารจดัการความเสีย่งในประเดน็น้ีโดย 1) การจดัหาทีด่นิซึง่มุ่งเน้นการ

เลอืกสะสมที่ดนิเฉพาะในทําเลที่มีศกัยภาพมากกว่าปริมาณ และ 2) บรษิัทมีแผนที่จะขยายธุรกจิโดยใช้เงนิลงทุน

จาํนวนไม่มาก โดยดาํเนินการตามแผนกลยุทธท์ีจ่ะสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติรเพื่อพฒันาโครงการอย่างเตม็รปูแบบ 

(“Turnkey Solution for Partnership Project Development”) เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งหวงัในการสร้างการเติบโต

อย่างยัง่ยนื จากการประสานความร่วมมอืระหว่างเจา้ของทีด่นิและ NVD จะทําใหบ้รษิัทฯ สามารถพฒันาโครงการได้

ครอบคลุมทัว่ประเทศ NVD จะใชค้วามเชีย่วชาญในการก่อสรา้งและการบรหิารงานขายโดยไม่จําเป็นตอ้งซือ้ทีด่นิจาก

เจา้ของทีด่นิ โดยในระบบน้ีเจา้ของทีด่นิสามารถไดร้บัผลตอบแทนจากทีด่นิทีม่มีูลค่าเพิม่ขึน้ ขณะทีล่กูคา้จะไม่ตอ้งถูก

คดิราคาเพิม่ในสว่นของกําไรค่าทีด่นิ และ NVD เองจะรบัความเสีย่งทีน้่อยลงและมพีนัธมติรเพิม่ขึน้ในการขยายธุรกจิ

ในพืน้ทีอ่ื่นๆ ตัง้แต่พืน้ทีศ่กัยภาพในกรุงเทพฯ ไปจนถงึจงัหวดัต่างๆ ทีม่กีลุ่มลูกคา้ทีส่นใจในผลติภณัฑข์องเนอวานา 

ซึ่งเมื่อถึงจุดที่เราดําเนินการได้เต็มที่ตามแผนกลยุทธ์ดงักล่าว Turnkey Solution จะสามารถตอบโจทย์ในการสร้าง

รายไดป้ระจาํทีส่มํ่าเสมอยิง่ขึน้เพื่อก่อใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 
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ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยสาํหรบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นธุรกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

 

(1) รายละเอยีดของการชาํระเงนิของโครงการทีด่าํเนินอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

ชื่อโครงการ มูลค่าที่ขายแล้ว

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละของมูลค่า

ที่ขายแล้ว

ล้านบาท ร้อยละของมูลค่า

ที่ขายแล้ว

ล้านบาท ร้อยละของมูลค่า

ที่ขายแล้ว

ล้านบาท ร้อยละของมูลค่า

ที่ขายแล้ว

เนอวานา บียอนด์ ไลท์ พระราม 9 507.6 507.6 100.0               507.6 100.0               -                  -                  -                  -                  

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

เนอวานา บียอนด์ พระราม 9 985.9 985.9 100.0               985.9 100.0               0.0 0.0                   -                  -                  

เนอวานา บียอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 1 1,077.9 1,077.9 100.0               1,076.4 99.9                 1.6 0.1                   -                  -                  

เนอวานา บียอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 2 657.2 657.2 100.0               654.8 99.6                 2.4 0.4                   -                  -                  

เนอวานา บียอนด์ แอท บีช พัทยา 19.2 19.2 100.0               19.2 100.0               -                  -                  -                  -                  

เนอวานา บียอนด์ สวนหลวง 822.4 822.4 100.0               797.6 97.0                 24.8 3.0                   -                  -                  

เนอวานา ไอคอน วงแหวน พระราม 9 530.2 530.2 100.0               530.2 100.0               -                  -                  -                  -                  

เดอะ ทารา รามอินทรา 184.6 184.6 100.0               184.6 100.0               -                  -                  -                  -                  

เนอวานา คัฟเวอร์ อ่อนนุช 544.1 544.1 100.0               544.1 100.0               -                  -                  -                  -                  

เนอวานา คลัสเตอร์ ราษฎร์พัฒนา 47.8 47.8 100.0               47.8 100.0               -                  -                  -                  -                  

เนอวานา แอทเวิร์ค เกษตรนวมินทร์ 696.1 696.1 100.0               696.1 100.0               -                  -                  -                  -                  

เนอวานา บียอนด์ พระราม 2 492.0 492.0 100.0               491.3 99.9                 0.7 0.1                   -                  -                  

เนอวานา ดีฟายน์ พระราม 9 596.8 596.8 100.0               596.5 99.9                 0.3 0.1                   -                  -                  

เนอวานา ดีฟายน์ ศรีนครินทร-์พระราม 9 231.9 231.9 100.0               222.9 96.1                 9.0 3.9                   -                  -                  

เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา 492.0 492.0 100.0               492.0 100.0               -                  -                  -                  -                  

เนอวานา แอทเวิร์ค ลาดพร้าว เกษตรนวมินทร์ 326.4 326.4 100.0               324.7 99.5                 1.6 0.5                   -                  -                  

เนอวานา ไอคอน ปิ่นเกล้า 6.4 6.4 100.0               6.4 100.0               -                  -                  -                  -                  

บันยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 673.7 673.7 100.0               673.4 100.0               0.3 0.0                   -                  -                  

รวม 9,604.6 9,604.6 100.0               9,563.8 99.6                 40.7 0.4                   -                  -                  

เงินที่ถึงกําหนดชําระสะสม เงินที่ชําระแล้วสะสม เงินที่ค้างชําระสะสม คงเหลือจํานวนที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
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(2) รายละเอยีดคา้งชาํระสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 
 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท

เนอวานา บียอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 1 2 1.6 1 1.0 -                        -                  1 0.6

เนอวานา บียอนด์ เกษตร-นวมินทร์ เฟส 2 7 2.4 1 1.5 3 0.2 3 0.7

เนอวานา บียอนด์ สวนหลวง 7 24.8 2 3.8 1 0.5 4 20.5

เนอวานา บียอนด์ พระราม 9 1 0.0 1 0.0 -                        -                  -                        -                  

เนอวานา บียอนด์ พระราม 2 1 0.7 1 0.7 -                        -                  -                        -                  

เนอวานา ดีฟายน์ พระราม 9 2 0.3 1 0.1 -                        -                  1 0.2

เนอวานา ดีฟายน์ ศรีนครินทร-์พระราม 9 2 9.0 1 0.0 -                        -                  1 9.0

เนอวานา แอทเวิร์ค ลาดพร้าว เกษตรนวมินทร์ 2 1.6 2 1.6 -                        -                  -                        -                  

บันยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 5 0.3 3 0.3 -                        -                  2 0.0

รวม 29 40.7 13 9.1 4 0.7 12 30.9

ชื่อโครงการ เงินค้างชําระสะสม ค้างชําระ 1-3 เดือน ค้างชําระ 3-6 เดือน ค้างชําระ เกิน 6 เดือน
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

บรษิัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทฯ ขอ

รบัรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ีบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2)   บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระสําคัญทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว 

(3)  บรษิัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ 

บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน  ณ วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2562  ต่อผูส้อบบญัช ีและกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้

การกระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ   เป็นผูล้งลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่

มลีายมอืชื่อของ   นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ  กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใชข่อ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร - นายนริศ เชยกล่ิน - 

2. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - นายศรศกัดิ ์สมวฒันา - 

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ   เลขานุการบรษิทั - นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ - 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

1 นายสุทธชิยั สงัขมณ ี

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน  

62 - ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติยกติตมิศกัดิ ์

สาขาวชิาการจดัการเพือ่การพฒันา  

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

- ปรญิญาตร ีทางการเงนิ การบรหิารการเงนิ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บธ.ม.) 

-  หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่209/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย  

-  หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่118/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั

เอกชนและการเมอืงรุ่นที ่6 (ปรญิญาบตัร 

วปม.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

-  หลกัสตูรนกับรหิารยตุธิรรมทางการปกครอง

ระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่5 สาํนกังานศาล

ปกครอง 

-  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุ่นที ่67

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาลยั 

    การตลาดทุน รุ่นที ่22 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบนั 

 

2560 – ม.ค.2562 

 

2558 – 2561 

 

2553 – 2560 

 

2557 – ก.ค.2560 

 

2557 – 2559 

 

2557 – 2559 

2556 – 2558 

 

2556 – 2557 

2555 – 2557 

 

2556 – 2556 

2555 – 2556 

- กรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 

การคลงั 

- กรรมการประจาํวทิยาลยั   

พาณชิยศาสตร ์

- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 

การคลงั 

- กรรมการ 

 

- ผูต้รวจราชการ 

- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 

การคลงั 

- อธบิดกีรมสรรพากร 

- กรรมการผูแ้ทนกระทรวง 

การคลงั 

- ผูต้รวจราชการ 

- รองอธบิดกีรมสรรพากร 

- บรษิทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

- บรษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิ

จาํกดั 

- ธนาคารออมสนิ  

 

- มหาวทิยาลยับรูพา 

 

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 

- บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)  

จาํกดั  (มหาชน) 

- กระทรวงการคลงั 

- บรษิทั ขนส่ง จาํกดั 

 

- กระทรวงการคลงั 

- บรษิทั ทุ่งคาฮาเบอร ์จาํกดั  

(มหาชน) 

- กระทรวงการคลงั 

- กระทรวงการคลงั 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

 ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 

 

นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์          

กรรมการอสิระ 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

64 - Post-Graduate Programmer in 

international Law มหาวทิยาลยัแห่งชาติ

ออสเตรเลยี ประเทศออสเตรเลยี 

-  ปรญิญาตรนีิตศิาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-  หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่216/2559 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูร Risk Management Program 

for Corporate Leaders (RCL)  

-  หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP)  

- Participant Training Workshop, Office 

of the International Training, Bureau 

for Science and Technology, Agency 

for International Development, 

Washington D.C., USA. 

- Middle Management, Pittsburgh State 

University, Pittsburgh, USA. 

- Seminar – Workshop on Intercultural 

Project Management, Institute for 

Training in International Management, 

the Netherlands. 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

- กรรมการ  

 

- กรรมการ คณะกรรมการ        

  อํานวยการบรหิารกจิการ 

  ศนูยผ์ลติ ผลติภณัฑจ์าก   

  พลาสมา 

- กรรมการ คณะกรรมการ        

  การวจิยัและพฒันา 

- กรรมการ คณะกรรมการ        

  ดา้นกฎหมายและสญัญา 

- ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ        

  ดา้นกฎหมาย 

- กรรมการ คณะกรรมการ

สภาการศกึษา 

- กรรมการสรรหา

มหาวทิยาลยัราชภฎั

ชยัภมู ิ

- กรรมการร่างกฎหมาย   

  ประจาํ  (นกักฎหมาย 

กฤษฎกีาทรงคุณวุฒ)ิ 

- รองเลขาธกิาร   

  คณะกรรมการ   

  กฤษฎกีา 

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

  ประเทศไทย 

- สภากาชาดไทย 

 

 

 

- สาํนกังานเลขาธกิาร 

  สภาผูแ้ทนราษฎร 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  ราชมงคลรตันโกสนิทร ์

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

  ประเทศไทย 

 

- สาํนกังานเลขาธกิารสภา   

  การศกึษา 

- มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภมู ิ

 

 

- สาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา 

 

- สาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)             

หน้า 3 

 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

 ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงาน

อ่ืนๆ 

2 

 

นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์      (ต่อ) 

 

 

 - Seminar – Workshop on Objective 

Oriented, Project Planning, Monitoring 

and Evaluation, DeutsheGesellschaftfur 

TechnischeZusammenarbeit (GTZ) 

GrnbH., Germany 

- Training  for  Manager, The Banff Centre 

for Management, Calgary, Alberta, 

Canada 

- Training Programme on Management of 

Technical Cooperation, International 

Labour Organization, Turin Centre, Italy. 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที ่1 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์รุงเทพมหานคร 

- กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา Japan 

International Cooperation Agency (JICA) 

ประเทศญีปุ่่ น 

- นกับรหิารระดบัสงู หลกัสตูรที ่1 รุ่นที ่44 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

- Senior Executive Programme (SEP 50) 

London Business School สหราช

อาณาจกัร 

- นิตธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย รุ่นที ่1 

สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ 

     



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)             

หน้า 4 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช     

   กรรมการอสิระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

68 - MS (ECON), Kansas State University, 

Pittsburg, Kansas, U.S.A. 

-  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ           

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที1่7/2545 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูรุ่นที ่1 สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1) 

- Leading the way into the Futures 

Business by TFEX and University of 

Chicago 

- หลกัสตูร โครงการสมัมนาผูบ้รหิารธนาคาร

และสถาบนัการเงนิ รุ่นที ่4 สมาคม

ธนาคารไทย 

- KT 4 by Kepner&Tregoe 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

2559 – 2560 

 

2552 – 2559 

 

 

 - ประธานกรรมการ 

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

  ดา้นการเงนิการลงทุน 

- กรรมการอสิระ 

 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

  คณะกรรมการกาํกบั 

  ตลาดทุน 

 

 

- บรษิทั อนิฟราเซท จาํกดั 

- บรษิทั ทรนีตีี้ วฒันา จาํกดั (มหาชน) 

- กองทุนการออมแห่งชาต ิ (ก.อ.ช.) 

 

- บรษิทั ซนัไทยอุตสาหกรรม 

  ถุงมอืยาง จาํกดั (มหาชน) 

- สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)             

หน้า 5 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั5ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

4. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล

และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 - ปรญิญาโทเคหพฒันศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรต-ิ

นิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการ

พลงังาน รุ่น 12 (วพน. 12) สถาบนัวทิยาการ

พลงังาน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารสงูสุด (หลกัสตูร วตท. 

รุ่นที ่17) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันา

ธุรกจิอุตสาหกรรมและบรกิาร (วธอ.) 

รุ่นที ่3/2559 สถาบนัวทิยาการธุรกจิและ

อุตสาหกรรมภายใตม้ลูนิธเิพือ่การ

พฒันาการประกอบการธุรกจิและ

อุตสาหกรรม 

- Directors Certification Program (DCP)   

รุ่นที ่35/2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

-  Finance for Non-Finance Director (FND) 

รุ่นที ่25/2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 –ปัจจุบนั 

 

2553 –ปัจจุบนั 

 

2557– 2559 

- กรรมการผูจ้ดัการ  

 

- กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ  

- ประธานกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง 

- บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั บางกอก เทอรม์นิอล 

จาํกดั 

- บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)             

หน้า 6 

 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั5ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

4. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 - Role of the Compensation Committee 

(RCC) รุ่นที ่14/2555 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- How to Develop a Risk Management 

Plan (HRP) รุ่นที ่2/2555 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) รุน่ที ่21/2557 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Role of the Chairman Program (RCP)        

รุ่นที ่36/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- Boards that Make a Difference (BMD)       

รุ่นที ่1/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP) รุ่นที ่1/2560  สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่นที ่25/2560 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

     

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)             

หน้า 7 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

 ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

4. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

58 -   ปรญิญาเอก Ph.D. Management 

Science, Lancaster University, UK 

-   ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-   ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  

    บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      

-   ประกาศนียบตัรชัน้สงูสอบบญัช ี     

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

-   หลกัสตูร How to Develop a Risk     

Management Plan (HRP) รุ่นที ่16/2018

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 

 

2555 - 2558 

2552 - 2555 

- รองอธกิารบดอีาวุโส 

  สายงานการเงนิและบรหิาร 

- ทีป่รกึษาอธกิารบด ี

- รองอธกิารบดสีายงาน  

  แผนงานและพฒันาองคก์ร 

 
 

- มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 

- มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

- มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 
  



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)             

หน้า 8 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทาง

ครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ 

กรรมการ  

ประธานกรรมการบรหิาร   

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นที ่9/2545

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- หลกัสตูร Organizational Risk  

Management Program สถาบนัศศนิทร ์ 

รุ่นที ่2/2547  

- หลกัสตูร การบรหิารจดัการดา้นความมัน่คง

ขัน้สงู รุ่นที ่4/2556  

- หลกัสตูร Corporate Financial Strategies, 

Kellogg School of Management  

เมอืงชคิาโก ้สหรฐัอเมรกิา 

- โครงการพฒันาผูบ้รหิารธุรกจิ   

อสงัหารมิทรพัย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

ปี 2536  
- หลกัสตูรการสอบบญัช ีโดยคอมพวิเตอร ์

  อาเธอร ์แอนเดอรส์นั   

- หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชทีัว่ไป      

สาํนกังานเอสจวี ีณ ถลาง กรุงเทพฯ และ     

สาํนกังานเอสจวี ีกรุงมะนลิา ฟิลปิปินส ์ 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ กรรมการบรหิาร        

  ความเสีย่ง กรรมการบรหิาร   

กรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืน

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

- บรษิทั ศริธาร จาํกดั 

- บรษิทั อนิเตอรแ์อค็ซี ่จาํกดั 

- บรษิทั อนิทนนทค์ลบัรสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จาํกดั 

- สมาคมนกัศกึษาเก่าพาณชิยศาสตร ์

  และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จาํกดั 

- บรษิทั สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้  

   ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

- บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

- บรษิทั เอส โฮเทล พพี ีไอสแ์ลนดจ์าํกดั  

- บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

- บริษัท  เอส โฮ เทล แอนด์  รีสอร์ท 

อนิเตอรจ์าํกดั  

-บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล  

อนิเตอร ์จาํกดั  

- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล จาํกดั  

- บรษิทั เอส เรสซเิดนเชยีล  

ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

-.บรษิทั เอส พารค์ พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

- บรษิทั เอส คลาส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- S Commercials (Singapore) Pte. Ltd. 

- FS JV Co Limited 

- FS Mezz Co Limited  

- FS Mid Co Limited   

- FS Senior Co Limited  

- S Hotels and Resorts (UK) Ltd. 

- S Hotels and Resorts (HK) Limited  

- 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 

- FS JV License Limited 

- FS Mid License Limited 

- The Hotelier Group Limited 

- Aston Hotels Limited 

- Aston Ventures Limited  

- Aston Hotels (Sheffield) Limited 

- S Hotels and Resorts (SC) 

Company Limited 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- S Hotels and Resorts (Maldives) 

Private Limited 

- SHR Hotels USA, Inc 

- Hillview Global Pte Limited 

- OC Pte Limited 

- OH Pte Limited 

- OHH (Fiji) Pte Limited 

- Hillview Pte Limited 

- Saltlake Resorts Limited 

- O.K.M. Private Limited 

- Castleton Hotels & Resorts PTE.LTD. 

- Madison Offshore(Thailand) 

Co.,Ltd. 

- NaNimmann Co.,Ltd. 

- Laguna Beach Development 

Co.,Ltd. 

- Laguna Phuket Club Co., Ltd. 

- Laguna Paradise Co., Ltd. 

- SHR Global Holdings LLC 

- APAC Real Estate Holdings LLC 

- LBR LLC 

- AREH II LLC 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

2559 - 2560 

2558 - 2560 

2557 - 2560 

 

2555 - 2556 

2541 - 2556 

 

 

 

 

 

 

  

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- รองประธานบรหิาร 

- ผูจ้ดัการ 

- ผูจ้ดัการ 

- ผูจ้ดัการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

- นายกสมาคม 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

- OCL US LLC 

- OHL US LLC 

- AREH III LLC 

- SHR Global Holdings II LLC 

- SHR Hotels USA, Inc 

- APAC Holding, LLC 

- Madison Offshore Holdings I, LLC 

- OTRG APAC Holdings, LLC 

- บรษิทั เอส 36 พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

- สมาคมศนูยก์ารคา้ไทย 

- บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั5ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

7. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร์ 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร   

กรรมการบรรษทัภบิาลและ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

48 -   บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

-   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรม

โยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-   หลกัสตูร Director Certification Program 

รุ่นที ่228/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Risk Management Program for 

Corporate Leaders รุ่นที ่4/2559 สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั 

2558 - 2560 

 

2558 - 2559 

2553 - 2557  

 

- กรรมการบรหิาร และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การพฒันาธุรกจิพกัอาศยั 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย ์

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล 

อนิเตอร ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล 

จาํกดั 

- S Commercials (Singapore) PTE. LTD. 

- บรษิทั สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวล ลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส พารค์ พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

- บรษิทั เอส เรสซเิดนเชยีล ดเีวล ลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส36 พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั    

- บรษิทั เอส คลาส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส43 พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั    

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรีจ่าํกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั5ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

8. นางฐติมิา  รุ่งขวญัศริโิรจน์ 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

57 -   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-   บตัรหลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่131/2558 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่65/2550 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Advanced Management Program  

INSEAD Business School, สงิคโปร ์

- หลกัสตูร Advance Derivative and Financia  

Risk Management, ฮ่องกง 

- หลกัสตูร CFO Becoming a Strategic 

Partner, สงิคโปร ์

- หลกัสตูร CFO Regional Summit Forum, 

สงิคโปร ์

 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

- กรรมการบรหิาร และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การเงนิ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

- บรษิทั แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์จาํกดั 

- บรษิทั สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส โฮเทล พพี ี ไอสแ์ลนด ์

จาํกดั 

- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล 

อนิเตอร ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชยีล 

จาํกดั 

- บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ 

อนิเตอร ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

- บรษิทั เอส เรสซเิดนเชยีล ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส พารค์ พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

- บรษิทั เอส คลาส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส43 พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

- บรษิทั เอส36 พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั 

- Madison Offshore (Thailand) Ltd. 

- Na Nimmann Co., Ltd. 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

 ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

8. นางฐติมิา  รุ่งขวญัศริโิรจน์ 

(ต่อ) 

    ปัจจุบนั 

 

2560 – 2561 

 

2557 – 2559 

 

2553 – 2556 

 

2550 – 2553 

2546 - 2550 

 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ และ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

- กรรมการบรหิาร  

 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

สายการบญัชแีละการเงนิ  

- ผูบ้รหิารสายการลงทุน  

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

สายการบญัชแีละการเงนิ 

 

- S Hotels and Resorts(SG) 

PTE.LTD 

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ุขมุวทิ จาํกดั    

 

- บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ทีป่รกึษา

ธุรกจิ จาํกดั 

- บรษิทัโทรเิซนไทย เอเจนซี ่จาํกดั 

(มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั 

(มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครองลกัทรพัย ์

ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระ

แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ  

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กรรมการบรรษทัภบิาลและ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

44 - ปรญิญาโท Master of Science in Finance    

University of Colorado at Denver   

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบรหิาร  

การเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่154/2554  สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Harvard Business School  

หลกัสตูร Designing and Executing Strategy  

CHINA (2012)  

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู                       

 “ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม” (นมธ.) รุน่ที ่8 /2559 

71,718,214 หุน้ 

รอ้ยละ 5.19 
 

(คู่สมรส ถอืหุน้ 

จาํนวน 3,111,810 หุน้ 

รอ้ยละ 0.23 
 

และนิตบุิคคลที ่

เกีย่วขอ้งถอืหุน้ 

จาํนวน 536,205 หุน้รอ้ย

ละ 0.04) 

 

ไมม่ ี ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

2548 - 2560 

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานกรรมการ 

- บรษิทั ดจี ิโฮม เซน็เตอร ์จาํกดั 

- บรษิทั เอน็วดีจี ีจาํกดั 

- บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 

- บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา ย ูจาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จาํกดั 

- บรษิทั เอน็วดีเีอ จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา ไดวะ ดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

10. ร.ต. สุรพงษ์ เจยีมอ่อน 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ํานวยการ 

สายงานปฏบิตักิาร 

58 - ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า  

โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2551 - 2559 

 

- ผูอ้ํานวยการอาวุโส  

โรงงานผลติแผ่นคอนกรตี   

สาํเรจ็รปู 

- บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) 

11. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ํานวยการ 

สายงานออกแบบและการ

พฒันา 

48 -  MBA University of Colorado at Denver, 

USA  

- หลกัสตูร Director Certification  Program 

(DCP) รุ่นที ่154/2554 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 - 2560 

 

- ผูช้่วยกรรมการ

ผูอ้ํานวยการสายงานพฒันา

ธุรกจิ 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

12. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ํานวยการ 

สายงานธุรกจิ 

52 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 

  รามคาํแหง 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2537 - 2559 

 

- ผูช้่วยประธานฝ่ายพฒันา 

ธุรกจิ  

- บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค 

จาํกดั (มหาชน) 

13. นายจริเดช นุตสถติย ์

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ํานวยการ

สายงานการเงนิ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การเงนิ 

49 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ  

   (การเงนิ) เนชัน่แนลยนูิเวอซติี้ ซานดเิอโก  

   สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 

   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ซานดเิอโก  

   สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership 

(SFLP) 2018 

 

 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2549 – 2555 

 

 

2546 – 2548 

- รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายงานวางแผนกลยุทธ ์ 

  และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

- ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยุทธ ์

 

- บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ 

จาํกดั 

 

- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ 

จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือบริษทั  

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ  

 14. นางปิโยรส เลหเจรญิยศ 

ผูอ้ํานวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

เลขานุการบรษิทั  

 

45 -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา

บรหิารการเงนิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทยรุ่น 55 (CPIAT) จาก

สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ 95/2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย  

รอ้ยละ 0.0362 

(500,067 หุน้) 

 

ไมม่ ี 2557 - 2559 

2547 - 2558 

 

2545 - 2547 

2539 - 2545 

 

- ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ี

- รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

บญัชกีารเงนิ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

- ผูช้่วยสมหุบ์ญัช ี

- เจา้หน้าทีบ่ญัช ี 
   

- บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

- บรษิทั วบิลูยว์ฒันอุตสากรรม 

- บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

 
 

หมายเหต ุ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั เปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.3 เลขานุการบรษิทั  
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

  

* ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  รายช่ือบริษทัย่อย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ลาํดบั 
รายช่ือกรรมการ 

ในบริษทัย่อย 

บร
ษิ

ทั 
ดจี

 ิโ
ฮม

 เซ
น็เ

ตอ
ร ์

จาํ
กดั

 

บร
ษิ

ทั 
เอ

น็ว
ดีจี

 ีจ
าํก

ดั/1
 

บร
ษิ

ทั 
เอ

เท
ค 

เอ
น็เ

ตอ
รไ์

พ
รส

 ์จ
าํก

ดั 

บร
ษิ

ทั 
ควิ

เท
ค 

 โ
ปร

ดกั
ส ์

จํา
กดั

 

บร
ษิ

ทั 
เน

อว
าน

า 
คอ

นส
ตร

คัช
ัน่ 

จาํ
กดั

 

บร
ษิ

ทั 
เน

อว
าน

า 
ย ู

จาํ
กดั

 

บร
ษิ

ทั 
เน

อว
าน

า 
พ

ระ
รา

ม 
9 

จาํ
กดั

 

บร
ษิ

ทั 
 เอ

น็ว
ดีเี

อ 
จาํ

กดั
/2
 

บร
ษิ

ทั 
เน

อว
าน

า 
รเิ

วอ
ร ์

จาํ
กดั

 

บร
ษิ

ทั 
เน

อว
าน

า 
ได

วะ
 ด

เีว
ลล

อป
เม

น้ท
 ์จ

าํก
ดั 

บร
ษิ

ทั 
เน

อว
าน

า 
ดเี

วล
ลอ

ปเ
มน้

ท ์
จาํ

กดั
 

1 นายนรศิ เชยกลิน่         X   

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

3 นายจริเดช นุตสถติย ์     / / / /  /  

4 นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์     / / / /    

5 นายกติตพิงศ ์บุรพกุศลศร ี / /  /        

6 นายฑรูทว ีมงคลแสงสรุยี ์   /         

7 นายปารฉิตัร แยม้พนัธุ ์         /   

8 นายธติวิุฒ ิวมิุกตานนท ์ / / / /        

9 นายณรงคฤ์ทธิ ์สดุทองคง / / / /       // 

10 Mr. Daisuke Murakami          /  

11 Mr. Nobuya Ichiki          /  

หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = ผูช้าํระบญัช ี  

  /1 “บรษิทั เอน็วดีจี ีจาํกดั” เปลีย่นแปลงชือ่ จากเดมิ “บรษิทั กนิซ่าโฮม จาํกดั”   

  /2 “บรษิทั เอน็วดีเีอ จาํกดั” เปลีย่นแปลงชือ่ จากเดมิ “บรษิทั ทรพัยธ์นารนิทร ์จาํกดั” 
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หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง/วนัท่ีได้รบั

แต่งตัง้ 

อายุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

1. นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์ 39 คณุวฒิุการศึกษา 

- ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- Certificate 

- ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

- ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

- อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวชิาชพีบญัช ี

- อมรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน CPIAT  

- โครงการดาํรงและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

- แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

- Leading Your Professional Way 

- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) 

Conference 2016 

- The Power of Professional Alliances 

- Leading IA in the ERA of Digital Disruption 

- CAC SME Certification 

- Trandforming IA for the Digital Age 

 

2559 - ปัจจุบนั 

2559 - 3/6/2559 

2555 - 2558 

2553 -2554 

2551 - 2552 

 

2546 - 2550 

- รองประธานกรรมการ 

- ผูจ้ดัการอาวุโส 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

- ผูจ้ดัการ 

- ผูต้รวจสอบภายใน 

อาวุโส 

- ผูต้รวจสอบภายใน 

- บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิารตรวจสอบ

ภายใน 

- แผนกตรวจสอบภายใน/บจก.สอบบญัชธีรรมนิต/ิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภายใน 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
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หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังาน (Compliance)  

นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ดาํรงตําแหน่ง หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั*  

หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

1. กาํกบัดแูล สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการอย่างถูกตอ้ง 

2. ให้ความเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการเพื่อให้การประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ปฏบิตัิเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎระเบยีบของ

หน่วยงานราชการ ตลอดจนตดิตามฝ่ายจดัการใหร้ะงบัการทาํรายการหรอืการกระทาํใดๆ ทีอ่าจฝ่าฝืน กฎหมายขอ้กาํหนด หรอืกฎระเบยีบดงักล่าว 

3. การเขา้ร่วมในการพจิารณากาํหนดและใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัความเหมาะสม ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานของบรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าปฏบิตัติามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ ์หรอืขอ้

พงึปฏบิตัทิีก่าํหนดโดยกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 

4. รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูทีจ่าํเป็น ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละคาํปรกึษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัเกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ และหลกัเกณฑ์

ทีพ่งึตอ้งปฏบิตัต่ิางๆ 

 

หมายเหต ุ *ประวตัขิองหวัหน้ากาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั เปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1   
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั 

โครงการ/ 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ประเภทโครงการ/ 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ท่ีตัง้ 

วตัถปุระสงคก์ารประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น 

ราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษทัประเมิน 

ผูป้ระเมินหลกั 

วนัท่ี

ประเมิน 

ขนาดท่ีดิน 

(ไร่-งาน-

ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจบุนั 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 

ย่านประชาชืน่  

(ประเมนิมลูค่าเฉพาะทีด่นิ 

กรณทีี ่2.1) 

กาํลงัอยู่ในระหว่าง

วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั

อาศยั 

ถนนประชาชื่น  

แขวงวงศ์สว่าง  

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

เพือ่ประกอบการพจิารณา

สนิเชือ่ 

331.8 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้

คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

15 พ.ย. 61 3-3-8.0 

 

NU /1 

 เป็นเจา้ของ  

และจดจาํนอง

กบั ICBC /2 

ทีด่นิว่างเปล่า 

ย่านบางกอกน้อย 

กาํลงัอยู่ในระหว่าง

วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั

อาศยั 

ถนนอสิรภาพ  

แขวงบา้นช่างหลอ่ 

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 

เพือ่ประกอบการพจิารณา

สนิเชือ่ 

144.2 บรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั 

จาํกดั โดยนายสนิธุศกัดิ ์ 

พรหมสนิธุ ์

6 ส.ค. 2561 1-3-63.0 NU /1 

 เป็นเจา้ของ  

และจดจาํนอง

กบั ICBC /2 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง

โครงการเนอวานา  

แอทเวริค์ รามอนิทรา 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 

4 ชัน้ (พรอ้มชัน้ลอย) 

(โฮมออฟฟิศ) 

จาํนวน 39 ยนูิต 

ถนนรามอนิทรา  

แขวงอนุสาวรยี์  

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

เพือ่ประกอบการพจิารณา

สนิเชือ่ 

488.9 บรษิทั เรยีล เอสเตท  

แอพเพรซลั จาํกดั  

โดยนายสมเกยีรต ิศรพีชิยั 

27 เม.ย.2561 7-1-61.7 NVD/3 

เป็นเจา้ของ 

และจดจาํนอง

กบั KK/4 

ทีด่นิว่างเปล่า 

ย่านรตันาธเิบศร ์

กาํลงัอยู่ในระหว่าง

วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั

อาศยั 

ถนนรตันาธเิบศร ์

ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมอืงนนทบุร ี

จงัหวดันนทบุร ี

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า

ตลาดของทรพัยส์นิในสภาพ

ทีไ่มม่ภีาระผกูพนั เพือ่ใช้

สาํหรบัวตัถุประสงค์

สาธารณะ 

900.9 บรษิทั เรยีล เอสเตท  

แอพเพรซลั จาํกดั  

โดยนายเจษฎา ช่วยนุกลู 

20 เม.ย.2561 7-3-50.3 NVD /3 

เป็นเจา้ของ 

และจดจาํนอง

กบั BAY /5 

 

   
/1 บรษิทั เนอวานา ย ูจาํกดั 
/2 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

/3  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) 

/4  ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
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/5   ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 
โครงการ/ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงการ/ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ ัง้ วตัถุประสงคก์ารประเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ 

ราคา

ประเมนิ 

(ลา้นบาท) 

บรษิทัประเมนิ 

ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ ขนาดทีด่นิ  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ ์

ปัจจุบนั 

ทีด่นิพรอ้ม 

อาคารชุดพกัอาศยั 

บรเิวณถนน 

สมเดจ็เจา้พระยา 

(บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์

รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ) 
 

ทีด่นิ อาคารชุดพกั

อาศยัสงู 45 ชัน้ พรอ้ม

อาคารจอดรถ 6 ชัน้ 

ถนนสมเดจ็เจา้พระยา  

แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 

เพือ่ตอ้งการทราบมลูค่า

ตลาดของทรพัยส์นิในสภาพ

ทีไ่มม่ภีาระผกูพนั เพือ่ใช้

สาํหรบัวตัถุประสงค์

สาธารณะ 

1,265.9 บรษิทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั 

จาํกดั โดยนายจรีศกัดิ ์ม ัน่วงิ 

2 ก.พ. 2561 5-1-10.0 NR /1 

 เป็นเจา้ของ  

และจดจาํนอง

กบั TBANK /2 

 

ทีด่นิว่างเปล่า  

บรเิวณถนน 

กรุงเทพกรฑีาตดัใหม ่

(ดา้นหลงั SD4) 

ทีด่นิว่างเปล่า 

จาํนวน 1 แปลง  

(3 โฉนดตดิกนั)  

ถนนศรนีครนิทร-์ 

ร่มเกลา้ 

แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู 

กรุงเทพฯ 

 

เพือ่ประกอบการพจิารณา

สนิเชือ่ 

571.9 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้

คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

29 ม.ค. 2561 71-1-99.0 NR9 /3 

 เป็นเจา้ของ 

และจดจาํนอง

กบั KK /4 

เนอวานา ดฟีายน์  

ศรนีครนิทร-์พระราม 9 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 

ในอนาคต 3 ชัน้ 

จาํนวน 175 ยนูิต 

(รวมยนูติทีอ่ยู่ระหว่าง

ก่อสรา้ง)   

ถนนศรนีครนิทร-์ 

ร่มเกลา้ 

แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู 

กรุงเทพฯ 

 

เพือ่ประกอบการพจิารณา

สนิเชือ่ 

910.4 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 

คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

4 ธ.ค. 2560 19-0-75.7 NU /5 

 เป็นเจา้ของ 

และจดจาํนอง

กบั BAY/6 

 

   
/1 บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จาํกดั  

/2 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

/3  บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จาํกดั 

/4  ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 

/5   บรษิทั เนอวานา ยู จาํกดั 
/6   ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 5  รายละเอียดอ่ืนๆ 
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