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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

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

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

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

 ตามทีบ่รษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที ่23 กรกฎาคม 2558 
และต่อมาบรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พจิารณาอนุมตัิให้หลกัทรพัยข์อง NVD ซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) นัน้ ซึง่ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแลว้เหน็ว่า NVD มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุริมสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้มีตเิหน็ควรก าหนดใหห้ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของ NVD จ านวน 1,380,599,978 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาทรวม 1,380,599,978 บาท ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยจดัใหหุ้น้สามญัอยู่ในกลุ่ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลกัทรพัย์ว่า "NVD" เช่นเดมิ 
ตัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ได้แก่ การพฒันาที่ดนิเพื่อการจดั
จ าหน่ายทัง้ในโครงการจดัสรร และนอกโครงการจดัสรร การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยั ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม  
โฮมออฟฟิศ และคอนโดมเินียม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัด าเนินธุรกจิรบัจา้งการก่อสร้างบา้นใหก้บัลูกคา้ ทัง้ในโครงการ
จดัสรรรทีบ่รษิทัพฒันาเอง ทีด่นิของลูกคา้ และร่วมพฒันาโครงการกบัเจา้ของทีด่นิ (Turnkey Solution) และรบัจา้งงาน
ก่อสรา้งทัว่ไป เช่น งานก่อสรา้งวลิล่าใหก้บัรสีอรท์ หอพกัคนงาน สถานีบรกิารน ้ามนั เป็นต้น ประกอบกบั การขายสนิคา้
ประเภทวสัดุก่อสรา้งทีท่างบรษิัทฯ ผลติเองให้กบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ รัว้ส าเรจ็รูป เสา-คาน-แผ่น คอนกรตีส าเรจ็รูป 
นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ริม่ด าเนินการก่อสรา้งและเปิดใชอ้าคารจอดแลว้จรแห่งแรกของบรษิทัฯ ในซอยเฉยพ่วง ใกลก้บั
รถไฟฟ้าสถานทีจ่ตุจกัร และรถไฟใตด้นิสถานีหมอชติ เพื่อเป็นการสรา้งรายไดป้ระจ าอกีทางหนึ่งของบรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทั
ฯ เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยัอย่างครบวงจร 

1.1 นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิดงันี้ 

เป้าหมายดา้นการด าเนินธุรกจิ 

1) ธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัเพื่อขาย บรษิทัฯ เน้นการเปิดตวัโครงการทีม่ศีกัยภาพสงู โดยมกีารศกึษาสภาวะตลาด

และความต้องการของผู้บรโิภคอย่างละเอยีด จ านวนยูนิต และรูปแบบการพฒันาโครงการจะถูกก าหนดให้

สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากข้อมูลของการขายและการตลาด เน้นช่องทาง



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 2 
 

การตลาดที่ก่อให้เกิดประสทิธภิาพสงูสุดและมเีน้ือหาทีน่่าสนใจ เพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั เน่ืองดว้ย

สภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามไม่แน่นอนและมคีวามผนัผวน บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการบรหิารงานขาย งาน

ก่อสรา้ง และความมวีนิยัทางดา้นการเงนิอย่างสมดุล 

2) ธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง และบรหิารงานโครงการกบัเจา้ของทีด่นิ บรษิทัฯ วางแผนทีจ่ะขยายการลงทุนในรูปใหม่  

ภายใต้แนวคดิ “Turnkey Solution” ซึง่เป็นการลงทุนร่วมกบัเจา้ของทีด่นิ หรอืแลนดล์อรด์ ทัง้นี้ ภายใต้การ

ร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ าเนินการพฒันาโครงการใหห้มดแบบครบวงจร ตัง้แต่

การออกแบบ การขาย การตลาด การก่อสรา้ง การโอนกรรมสทิธิ ์และบรกิารหลงัการขาย โดยโครงการจะใช้

แบรนดข์องเนอวานา ซึง่เจา้ของทีด่นิจะไดไ้ม่ตอ้งประสบกบัปัญหา และความวุ่นวาย ถอืว่าเป็นการพฒันาทีด่นิ

ให้มศีกัยภาพสูงสุด และเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ที่ดนิ โดยเจ้าของที่ดนิจะสามารถรบัรู้รายได้จากการ  

ที่ลูกค้าโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิก่อนการปลูกสร้าง (สญัญาบ้านสัง่สร้าง) ในส่วนของบรษิัทฯ ก็จะสามารถเพิ่ม

โอกาสในการพฒันาโครงการบนท าเลศกัยภาพอกีดว้ย 

3) ธุรกจิเพื่อสร้างรายไดป้ระจ า (Recurring Income) บรษิทัฯ มุ่งเน้นให้องค์กรเตบิโตอย่างยัง่ยนื และลดการ 

ผนัผวนของรายได ้บรษิทัฯ จงึเริม่ท าธุรกจิเพื่อสรา้งรายไดป้ระจ า เช่น อาคารที่จอดรถ อพารท์เมน้ท ์บรเิวณ

ซอยเฉยพ่วง ซึง่ใกลก้บัส านักงานใหเ้ช่าหลายอาคาร และทีจ่อดแลว้จรใกลร้ถไฟฟ้า สถานีจตุจกัร และรถไฟ  

ใต้ดนิ สถานีหมอชติ นอกจากนี้บรษิทัฯ มแีผนที่จะลงทุนอื่นเพิม่เติม อาทเิช่น พื้นที่ส านักงาน และพื้นที่ค้า

ปลกี เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหบ้รษิทัฯ มรีายไดห้ลากหลายช่องทางมากขึน้ 

เป้าหมายดา้นการบรหิารงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และมธีรรมาภบิาล โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ 
ทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งความเป็นธรรมและเสรมิสรา้งความเท่าเทยีมกนัระหว่างผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารจดัวาง
ระบบการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอสิระภายในและภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบรหิารงานและการด าเนินธุรกจิของ 
บรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้งและโปร่งใส 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี 2561 เดอืนกุมภาพนัธ ์บรษิทัฯ เปิดขายโครงการบนัยนัทรเีรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพอย่างเป็นทางการ (Grand 
Opening) ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2561 ทีผ่่านมา 
เดอืนมนีาคม บรษิทัฯ เปิดขายโครงการเนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 อย่างไม่เป็นทางการ  (Soft 
Launch)  บรเิวณถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกลา้ (ตดัใหม่) เป็นโครงการทาวน์โฮม 3-3.5 ชัน้ จ านวน 173 ยูนิต 
โดยเปิดใหล้กูคา้เขา้ชมบา้นตวัอย่าง ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีท าใหส้ามารถปิดการขายบา้น
ในโซนแรกภายในวนัเดยีว 
เดอืนพฤษภาคม ตามทีบ่รษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที ่
23 กรกฎาคม 2558 และต่อมาบรษิัทฯ ได้ยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯพจิารณาอนุมตัิให้หลกัทรพัย์ของ 
NVD ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) นัน้ ซึง่ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแลว้เหน็ว่า 
NVD มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ดงันัน้จึงเห็นควรก าหนดให้หลกัทรพัย์จดทะเบยีนของ NVD จ านวน 
1,380,599,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรวม 1,380,599,978 บาท ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) โดยจดัใหหุ้น้สามญัอยู่ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
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และใชช้ื่อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์่า "NVD" เช่นเดมิ ตัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

และในเดอืนเดยีวกนั บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 1,380,599,978 บาท เป็น 1,681,719,973 บาท เพื่อ
รองรบัการแปลงสภาพ ESOP และ NVD-W1 

เดอืนมถุินายน บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิจ านวน 1,200 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิแบบมหีลกัประกนั มลูค่า 1,000 ลา้นบาท อายุ  2 ปี และหุน้กูช้นิด
ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ แบบไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 200 ล้านบาท อายุ 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายกิจการ การลงทุน และ/หรือช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
รวมถงึการช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ 

และในเดอืนเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทุนทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ในบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
จ านวน 595,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.89 ของทุนจดทะเบยีนของแลนดี ้ซึง่เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ถอืตัง้แต่
ปี 2549 ก่อนการควบรวมกับบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยขายให้กับบริษัท มาสเตอร ์ 
แอนด์ มอร์ จ ากัด ในราคาหุ้นละ 41.9745 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 25,000,000 บาท โดย
วตัถุประสงคเ์ป็นการขายเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ไม่มอี านาจในการบรหิารจดัการ ซึง่เป็นไปตามแผนบรหิารการ
ลงทุนของบรษิทัฯ ขณะทีแ่ผนการใชเ้งนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของบรษิทัฯ ทัง้นี้สดัส่วนการ
ถอืหุน้ของบรษิทัก่อนการขายเงนิลงทุน รอ้ยละ 14.89 และหลงัการขายเงนิลงทุนรอ้ยละ 0.00 

เดอืนกรกฎาคม บรษิัทฯ เพิม่หลกัทรพัย์ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุน ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 
จ านวน 276,119,950 หน่วย ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามอตัราส่วนการถอืหุน้ โดยมี
อายุ 3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิเริม่ใชส้ทิธวินัแรก 31 พฤษภาคม 2562 และใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย
ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2564 ในราคาการใชส้ทิธ ิ8 บาทต่อหุน้ โดยเริม่ท าการซือ้ขายในวนัที ่24 กรกฎาคม 
2561 

เดอืนสงิหาคม บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาร่วมทุนกบับรษิทั DH Asia Investment Orchid PTE LTD. 
(บรษิทัย่อยในเครอืของ DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.) และ บรษิทั คลงัสนิคา้นานากจิ จ ากดั 
เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2561 ("สญัญาร่วมทุนฯ") เพื่อร่วมกนัจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนส าหรบัการพฒันาโครงการบา้น
เดี่ยว ("บริษัทร่วมทุน") ภายใต้ชื่อโครงการ “เนอวานา บียอนด์ กรุงเทพกรีฑา” (ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นชื่อ
โครงการ “เนอวานา บยีอนด ์พระราม 9 – กรุงเทพกรฑีา) บนทีด่นิเนื้อทีป่ระมาณ 27 ไร่ บนถนนกรุงเทพ
กรฑีาตดัใหม่ (ถนนศรนีครนิทรร์่มเกลา้) โดยมมีูลค่าโครงการประมาณ 2,600 ลา้นบาท มูลค่าเงนิลงทุนรวม
ประมาณ 1,633 ลา้นบาท แบ่งเป็นทีด่นิ 756 ลา้นบาท และค่าพฒันา 877 ลา้นบาท 

เดอืนตุลาคม บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนกบัเจา้ของทีด่นิโดยการด าเนินธุรกจิแบบ “Turnkey Solution” ในจงัหวดั
อุดรธานี บรเิวณหนองประจกัษ์  บนพืน้ที ่10 ไร่ พฒันาโครงการบา้นเดีย่ว สงู 3 ชัน้ จ านวน 40 ยูนิต ราคา 
25-50 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยได้เปิดขายรอบวีไอพีไปแล้วเมื่อวนัที่ 13 
ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึง่ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก มยีอดขายแลว้จ านวน 9 ยูนิต คดิเป็นมูลค่า 240  
ลา้นบาท และจะมกีารเปิดตวัอย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2562 

ทัง้นี้ภายใตก้ารร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ าเนินการพฒันาโครงการใหห้มดแบบ
ครบวงจร ตัง้แต่ การออกแบบ การขาย การตลาด การก่อสรา้ง การโอนกรรมสทิธิ ์และบรกิารหลงัการขาย 
โดยโครงการจะใชแ้บรนดข์องเนอวานา ซึง่เจา้ของทีด่นิจะไม่ต้องประสบกบัปัญหาและความวุ่นวาย เป็นการ
พฒันาที่ดนิให้มศีกัยภาพสงูสุดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัทีด่นินัน้ ๆ ซึง่เจ้าของที่ดนิจะสามารถรบัรู้
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รายไดจ้ากการทีล่กูคา้โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิก่อนการปลกูสรา้ง (เป็นสญัญาบา้นสัง่สรา้ง) 

ปี 2562 เดอืนมนีาคม บรษิทัฯ เปิดขายโครงการเนอวานา บยีอนด ์พระราม9-กรุงเทพกรฑีา ซึง่เป็นโครงการร่วมทุน
กบัไดวะ เฮา้ส ์อนิดสัทร ีกรุ๊ป (DH) ผูน้ าในการรบัสรา้งบา้นแบบส าเรจ็รูป อนัดบั 1 ในญี่ปุ่ น โดย NVD และ 
DH (ผ่านบรษิทัย่อย DH Asia Investment Orchid Pte. Ltd.)  ต่างถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทุนซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 
2561 “บรษิทั เนอวานา ไดวะ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั” (Nirvana Daiwa Development (NDD)) ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 49 เท่ากนั ส่วนหุน้ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 2 ถือโดยนักลงทุนอสิระ ทัง้นี้ โครงการประกอบด้วยบา้นเดีย่ว
สามชัน้รปูแบบใหม่จ านวนทัง้สิน้ 85 หน่วย ในราคาเริม่ตน้ที ่25 ลา้นบาท 
โครงการที่เกิดจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรอกีหนึ่งโครงการ ได้แก่ เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี ซึ่งเป็น
โครงการ Turnkey Solution ในต่างจงัหวดัโครงการแรกทีไ่ด้เปิดตวัในปีนี้ Turnkey Solution เป็นความ
ร่วมมอืระหว่างเจา้ของทีด่นิและ NVD ในการผสานความแขง็แกร่งของผลติภณัฑก์บัเจา้ของทีด่นิทัว่ประเทศ
ในการพฒันาโครงการ ซึ่งจะช่วยสรา้งแบรนด์เนอวานาใหเ้ป็นทีรู่้จกัไดใ้นวงกวา้งขึน้ นอกจากนี้ยงัสามารถ
สร้างรายได้จากธุรกิจรบัสร้างบ้านให้สามารถเป็นรายได้ที่ประจ าสม ่าเสมอมากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทัง้ NVD  
ไม่จ าเป็นต้องซื้อที่ดนิเอง แต่สามารถให้บรกิารในการพฒันาโครงการจดัสรรได้อย่างครบวงจร เนอวานา  
บยีอนด ์อุดรธานี เริม่เปิดขายในช่วงปลายเดอืนมนีาคม โดยเปิดบา้นตวัอย่าง 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ Space และ 
Mind ซึง่นบัว่าไดร้บัการตอบรบัอย่างดจีากลกูคา้ การเปิดตวัอย่างเตม็รูปแบบของบา้นตวัอย่างทัง้ 3 รูปแบบ
ในไตรมาส 2 
เดอืนมถุินายน บรษิทัฯ เปิดขายโครงการคอนโดมเินียม เดอะ โมส อสิรภาพ บาย เนอวานา (The Most 
Itsaraphap by Nirvana) คอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้ จ านวน 196 ยนูิต บนถนนอสิรภาพ ใกลโ้รงพยาบาลศริริาช 
และรถไฟฟ้า 3 สาย สายสีน ้าเงิน สายสสี้ม และสายสแีดงอ่อน ซึ่งได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี ท าให้มี
ยอดขายกว่า 70% ภายใน 2 วนั 
และในเดอืนเดยีวกนั บรษิัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่เติม โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิแบบไม่มหีลกัประกนั มลูค่า 283 ลา้นบาท อายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงาน การขยายกจิการ การลงทุน และ/หรอืช าระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ รวมถึงการช าระคนื
เงนิกูข้องบรษิทัฯ 
เดือนสิงหาคม บริษัทฯ เปิดขายโครงการบันยันทรีเรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมเินียมรมิแม่น ้าเจ้าพระยา อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ซึง่เป็นคอนโดมเินียมระดบัอลัตรา
ลกัซวัรี ่โครงการเดยีวของบรษิทั มลูค่าโครงการรวมกว่า 6,000 ลา้นบาท เป็นอาคารสงู 45 ชัน้ จ านวน 133 
ยูนิต ใกล้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และรถไฟฟ้าสายสทีอง ไดร้บั 2 รางวลัจากเวท ีAsia Pacific Property 
Awards 2019-2020 ในสาขา Residential High-rise Architecture Thailand และ Residential Highrise 
Development Thailand เป็นเครื่องการนัตคีวามโดดเด่นของงานดไีซน์และสถาปัตยกรรม 

ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนมถุินายน บริษัทฯ เปิดขายโครงการเนอวานา บียอนด์ บางนา-แอทยู พาร์ค (“Nirvana BEYOND 
Bangna-Att U Park”) ในรูปแบบ Exclusive Sales ไปเมื่อวนัที ่21-22 มถุินายนทีผ่่านมา ซึง่เป็นโครงการ 
Turnkey Solution มูลค่าโครงการรวม 1,000 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ระดบัราคาเริม่ต้น 25 
ลา้นบาท ไปจนถึง 50 ลา้นบาท จ านวน 35 หลงั ซึ่งบรษิัทได้ร่วมพฒันากบัเจ้าของที่ดนิ ผูพ้ฒันาโครงการ 
Att-U Park ซึง่เป็น Community Mall และไดร้บัการตอบรบัทีค่่อนขา้งด ี 
เดอืนสงิหาคม บรษิัทฯ เปิดขายโครงการเนอวานา เอเลเมนท ์เป็นโครงการบา้นซรียีใ์หม่ของเนอวานา ใน
รปูแบบบา้นเดีย่วสองชัน้ระดบัราคาเริม่ตน้ที ่8 ลา้นบาทไปจนถงึ 15 ลา้นบาท ประกอบดว้ยบา้นเดีย่วสองชัน้
จ านวน 172 หลงั แบ่งเป็น 4 รูปแบบตามขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ถอืว่าเป็นโครงการที่ 2 ในการพฒันาโครงการ
ย่านบางนา (“Bangna Township”) งาน Exclusive Presales Event ไดจ้ดัไปเมื่อวนัที ่29-30 สงิหาคมทีผ่่าน
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ปี 2564 

มา และไดร้บัการตอบรบัทีค่่อนขา้งด ี 
เดอืนพฤศจกิายน บรษิทัฯ ไดร้บัจดหมายจากผูถ้อืหุน้กลุ่มใหญ่ เรื่อง การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทีจ่ะ
เกิดขึ้นกบับริษัทฯ และการซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่กลุ่มสมวฒันาจะเข้าซื้อหุ้นจ านวน 
711,855,320 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.56 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จาก
สงิห ์เอสเตท ในราคา 2.52 บาทต่อหุน้  

* กลุ่มสมวฒันา ไดแ้ก่ นางวฒันา สมวฒันา 132,441,314 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.59  นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 79,228,214 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.74  นายอนุชาต ิองัสุเมธางกูร  34,467,547 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.50   นายฐานิศร คูสุวรรณ 18,800,729 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.36  นางสาวจดิาภา แตรตุลาการ 9,244,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.67  นายวเิชยีร เจยีกเจมิ 8,050,000 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.58  นางจุฑามาศ สมวฒันา 3,111,810 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.23  นางสาวกุลสิรา องัสุเมธางกูร 1,034,793 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.07 
เดอืนมกราคม บรษิทัฯ ไดร้บัจดหมายจากผูถ้อืหุน้กลุ่มใหญ่ เรื่อง การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบับรษิทัฯ และการซือ้ขายหุน้ระหว่างผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไดข้อ้สรุปว่า นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัดิ ์
สมวัฒนา จะเป็นผู้เข้าซื้อหุ้นจ านวน 711 ,855,320 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.56 ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จากสิงห์ เอสเตท ในราคา 2.52 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 
1,793,875,406.40 บาท (“ธุรกรรมซือ้ขายหุน้”) โดยธุรกรรมซือ้ขายหุน้ไดแ้ลว้เสรจ็ในวนัที ่6 มกราคม 2564 
ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีส่ าคญั ดงันี้ 

 
โดยสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สิน้สภาพการเป็นบรษิทัย่อยของสงิห ์เอสเตท ตัง้แต่วนัที ่6 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการซือ้ขายหุน้ หลงัการซือ้ขายหุน้ 

จ านวนหุน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 

จ านวนหุน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 

สงิห ์เอสเตท 711,855,320 51.56 - - 

กลุ่มสมวฒันา* 286,379,307* 20.74* 998,234,627 72.30 

กลุ่มผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการซือ้ขายหุน้ หลงัการซือ้ขายหุน้ 

จ านวนหุน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 

จ านวนหุน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 

สงิห ์เอสเตท 711,855,320 51.56 - - 

นางวฒันา สมวฒันา 132,441,314 9.59 560,080,515 40.57 

นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 79,228,214 5.74 363,444,333 26.33 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 

  

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในเครอืบรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทั
จ านวนรอ้ยละ 51.56 ซึง่ประกอบธุรกจิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั คอื กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง เพื่อใหก้าร
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิั ทฯ ได้
ก าหนดนโยบายเพื่อแบ่งแยกขอบขา่ยในการด าเนินธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ ดงันี้ 
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รายการ บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) บริษทั สิงห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ก าหนดให้มีการแบ่งแยก
ธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ 
บมจ. สิงห ์เอสเตท 

ด าเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

- ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกั
อาศยั โดยเน้นลกูคา้ระดบัต ่ากว่า Luxury 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
- ธุรกจิขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 

ด าเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 

- ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพัก
อาศยัประเภทคอนโดมเินียม ในเน้นลูกค้า
ระดบั Luxury/1 และระดบั Super Luxury/2 
และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั
ประเภทแนวราบ โดยเน้นลูกค้าระดับ 
Luxury/3 

- ธุรกจิโรงแรม 
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (เช่น 
พืน้ทีค่า้ปลกีใหเ้ช่า อาคารส านกังาน) 

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. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์/6 

2. นายสรุพงษ์ เจยีมอ่อน 
3. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 
4. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์
5. นายจริเดช นุตสถติย ์

มทีมีผูบ้รหิารและพนกังานแยกออกจากกนั 

นโยบายการจดัซ้ือท่ีดิน ไม่แขง่ขนักนัในการจดัซือ้ทีด่นิ /7  ไม่แขง่ขนักนัในการจดัซือ้ทีด่นิ 

ไม่มีนโยบายช่วยเหลือทาง 
การเงิน 

ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุน
ของบรษิทัฯ 

ขึน้กบัความสามารถในการจดัหาเงนิทุนของ
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ บรษิัทฯ มแีผนที่จะพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Super Luxury จ านวน 1 
โครงการ โดยผา่นบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นการรว่มทนุระหวา่งบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 69.99 กบับรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั (“บพี”ี) โดยถอืหุน้รอ้ยละ 30 ทัง้นี้ บพีเีป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์โดยมนีายปารฉิตัร แยม้พนัธ ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และ
มอี านาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะไม่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัอื่นทีเ่น้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury และ Super Luxury 
เพิม่เตมิ 
/1  อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury โดยทัว่ไปแล้วหมายถึง คอนโดมิเนียมทีม่รีาคาขาย

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

ขายตัง้แต่ 300,000 บาทต่อตารางเมตร ขึน้ไป 
/3 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัประเภทแนวราบ ซึง่เน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Luxury โดยทัว่ไปแลว้หมายถงึ สิง่ปลูกสรา้งพร้อมทีด่นิทีม่รีาคาขาย

ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทต่อยูนิต ขึน้ไป 
/4  ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการ ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื     
รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ  

5. นายธวชัไชย สุทธกิจิพศิาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

6  ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. นายยศกร ศรสีุขสวสัดิ ์ กรรมการ และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  

8. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

9. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันา
อย่างยัง่ยนื และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 

/4 คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณี 

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 และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) 

8. นางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน์* กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรรษทัภบิาลและการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

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

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิ 1 

3. นายรณชยั ไตรยสุนนัท ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิ 2 

4. นายสุรพงษ์ เจยีมออ่น ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิ 3 

5. นายจริเดช นุตสถติย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 
 /5   ผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายณฐัวฒุ ิมธัยมจนัทร ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) 

3. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิ 1 

4. นายรณชยั ไตรยสุนนัท ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิ 2 

5. นายสุรพงษ์ เจยีมออ่น ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิ 3 

6. นายจริเดช นุตสถติย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 

                     หมายเหตุ   มผีูบ้รหิารเพยีง 1 ทา่นทีเ่ป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

/6 นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าบรหิาร (รกัษาการ) ระหว่างวนัที ่21 ธนัวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 
/7   การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ในเบือ้งตน้จะมกีารพจิารณาศกัยภาพของทีด่นิว่าสามารถพฒันาโครงการประเภท

ใด และเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบัใด เพราะการซือ้ทีด่นิทกุครัง้ NVD จะตอ้งมกีารจดัท า feasibility study ในกรณีทีท่ีด่นิแปลง
นัน้ เหมาะสมทีจ่ะพฒันาโครงการที่อยู่ในระดบัต ่ากว่า luxury ทาง NVD จะซื้อมาเพื่อพฒันาโครงการ ส าหรบัในกรณีทีท่ีด่นิมรีาคาสูง  
ทาง NVD จะไม่ซื้อ เนื่องจากไม่สามารถน ามาพฒันาโครงการในระดบัต ่ากว่า luxury ได้ เพราะไม่คุ้มทุน และ NVD เน้นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีต่ ่ากว่า luxury อยู่แล้ว ดงันัน้ ทีด่นิย่านใจกลางเมอืง ซึ่งมเีนื้อทีไ่ม่มากนัก จงึไม่เหมาะที่จะน ามาพฒันาโครงการทีต่ ่ากว่า 
luxury ได ้ดงันัน้ NVD จงึไมเ่น้นซือ้ทีด่นิย่านใจกลางเมอืง เชน่ อโศก สุขมุวทิ เป็นตน้  ในทางกลบักนั S ท าสนิค้าตลาดบน (Luxury and 
Super Luxury) ดงันัน้ S จะไมซ่ือ้ทีด่นิย่านชานเมอืง เพราะ S เจาะกลุ่มลูกคา้ตลาดบนเทา่นัน้ ดงันัน้ทีด่นิที ่S สนใจซือ้ส่วนใหญ่ เป็นย่าน
ใจกลางเมอืง ซึง่มรีาคาแพง และท าเลเหมาะส าหรบัสนิคา้ระดบับนเทา่นัน้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายไดจ้ าแนกตามกลุ่มธุรกจิตัง้แต่ปี 2561 – 2563 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ผลิตภณัฑ ์
ด าเนินการ

โดย 

การถือ
หุ้นของ
บริษทั 
(ร้อยละ) 

ประจ าปีส้ินสุด ประจ าปีส้ินสุด ประจ าปีส้ินสุด 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) ธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์
(เพือ่ขาย) 

        

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

100.0 
 

99.9 
99.9 

 

486.3 
 

16 
 

250.0 
 

9 
 

247 10 

- ประเภท
ทาวน์เฮาส ์

บมจ. เนอวานา 
ไดอ ิ
บจก. เนอวานา ย ู

100.0 
 

99.9 

403.6 14 478.9 18 272 11 

- ประเภทโฮม 
ออฟฟิศ 

บมจ. เนอวานา 
ไดอ ิ

100.0 292.4 10 386.9 14 286 12 

- ประเภทคอนโดมิ
เนี่ยม 

บจก.เนอวานา  
รเิวอร ์

69.9 673.7 23 1,067.3 40 1,320 53 

- อื่นๆ* บมจ. เนอวานา 
ไดอ ิ
บจก. เอน็วดีเีอ 
บจก. เนอวานา 
พระราม 9 

100.0 
 

99.9 
99.9 

615.5 21 251.8 9 105 4 

2) ธุรกจิรบัก่อสรา้ง
บา้น 

 

บจก. เนอวานา  
คอนสตรคัชัน่ 
บจก.เอน็วดีจี ี
บจก.ดจี ิโฮม 
บจก.ควิเทค  
โปรดกัส ์

99.9 
 

99.9 
99.9 
99.9 

358.0 
 
 

12 
 
 

186,7 
 
 

7 
 
 

216 9 

3) ธุรกจิขายวสัดุ
ก่อสรา้ง** 

        

- ร ัว้ส าเรจ็รปู บจก. ควิเทค  
โปรดกัส ์

99.9 103.8 3 71.1 3 20 1 

- ประตู หน้าต่าง    
  อลมูเินียม 

บจก. เอเทค  
เอน็เตอรไ์พรส ์

99.9 18.3 1 0 0 0 0 

- อื่นๆ บจก. ควิเทค  
โปรดกัส ์
บจก.เนอวานา  
คอนสตรคัชัน่ 

99.9 3.7 0 14.3 0 2 0 

รวม 2,955.3 100 2,707.0 100 2,468 100 
หมายเหต ุ ในปี 2561-2563 บรษิทัฯ ขายทีด่นิทีไ่มส่ามารถน ามาพฒันาโครงการได ้ซึง่ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณถนนศรนีครนิทร์-รม่เกลา้ (ตดัใหม)่ 
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 2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการขาย (2) ธุรกจิรบัก่อสรา้งบา้น และ (3) ธุรกจิอื่นๆ อาท ิธุรกจิการขายวสัดุก่อสรา้งและรัว้
ส าเร็จรูป  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า และบริหารงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
นอกเหนือจากโครงการบา้นจดัสรร เป็นตน้ 

2.1.1) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการขาย 
ส าหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการขาย บรษิทัและบรษิทัย่อย ด าเนินการพฒันาโครงการทีอ่ยู่

อาศยัภายใตแ้บรนดต่์างๆ ตามรปูแบบของผลติภณัฑ ์ราคา และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ในแต่ละท าเล เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม 

จากการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยั พบว่าในแต่ละท าเล ผูบ้รโิภคจะมี
ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัทีห่ลากหลายแตกต่างกนั บรษิทัและบรษิทัย่อยพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ขายในหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมผีลติภณัฑ์ ทัง้ที่เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส ์โฮมออฟฟิศ 
และคอนโดมเินียม ปัจจุบนับรษิัทฯเน้นเลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการที่มศีกัยภาพการเจรญิเติบโตสูง การเดนิทาง
สะดวก มสีาธารณูปโภค สาธารณูปการทีพ่รอ้มสมบูรณ์ ในเขตชัน้ในของกรุงเทพและปรมิณฑล รวมถงึจงัหวดั
หวัเมอืงทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู เน้นกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดบั High-End ขึน้ไปเนื่องจาก
เป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้สงู มไีลฟ์สไตล์ทีม่คีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ใส่ใจรายละเอยีด พถิพีถินัในการด าเนิน
ชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัปรชัญาการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 
 

CLASS 
ประเภท 

บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส ์ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม 

ELITE 
 

   

SUPER LUXURY     

LUXURY     

MIDDLE - HIGH    
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รายละเอยีดแต่ละประเภทของโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

1) โครงการประเภทบา้นเดีย่ว 

ปัจจุบนับรษิทัฯ พฒันาโครงการแบ่งเป็น 3 แบรนด ์ในระดบัราคาทีแ่ตกต่างกนัไดแ้ก่ 1.เนอวานา บยีอนด ์
(Nirvana BEYOND) บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ระดบัราคาตัง้แต่ 25-40 ลา้นบาท มแีนวคดิทีฉ่ีกรูปแบบการดไีซน์ทัง้
โครงสรา้งอาคารและพืน้ทีใ่ชส้อยใหแ้ตกต่างจากรูปแบบเดมิไปอย่างสิน้เชงิ ภายใต้แนวคดิ “LIVE BEYOND 
THE NORM” เพื่อสรา้งประสบการณ์การอยู่อาศยัในรูปแบบใหม่ๆ ใหบ้า้นเป็นบา้นทีน่่าอยู่อาศยัมากขึน้ แก้
โจทยปั์ญหาความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีรู่ส้กึถูกตกีรอบกบัรปูแบบพืน้ทีใ่ชส้อยทีจ่ ากดัและคลา้ยคลงึ
กนัในโครงการอื่นทัว่ไป และ 2.เนอวานา ไอคอน (Nirvana ICON) บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ระดบัราคาตัง้แต่ 15-25 
ลา้นบาท ภายใตแ้นวคดิ “ICONIC LIVING SPACE” ทีเ่น้นการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้ภายในและภายนอกให้
มคีวามโปร่งโล่ง เป็นสว่นตวั และเชื่อมโยงพืน้ทีพ่กัผ่อนไดอ้ย่างเหมาะสมลงตวักบัความต้องการของสมาชกิทุก 
Generation ในครอบครวั และ 3. เนอวานา อลีเิมนท ์(Nirvana ELEMENT) บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ระดบั Luxury 
ราคาตัง้แต่ 8-15 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหผู้ท้ีช่ ื่นชอบและสนใจเป็นเจา้ของบา้นเดีย่วในตระกูล เนอวานา สามารถ
จบัจองไดใ้นราคาทีต่ ่าลงจากทีเ่คยเป็นมา บรษิทัคาดว่า Nirvana ELEMENT Bangna จะเป็นอกีหนึ่งทางเลอืก
ทีด่ใีนช่วงนี้ ทีอุ่ปสงคข์องทีอ่ยู่อาศยัผนัมาสูแ่นวราบมากขึน้ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มแีผนจะเปิดตวัโครงการบา้นเดีย่วเพิม่อกี 2 แบรนด ์เพื่อเตมิเตม็ช่องว่างทางการตลาด
ใหค้รอบคลุมกลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ เนอวานา คอลเลคชัน่ (Nirvana Collection) บา้นเดีย่ว 3 ชัน้
ระดบั Elite (Ultra Luxury) ราคาตัง้แต่ 40-80 ลา้นบาท และเนอวานา แอปโซลูท (Nirvana ABSOLUTE) บา้น
เดีย่ว 3 ชัน้ ระดบั Super Luxury ราคาตัง้แต่ 15-25 ลา้นบาท  

2) โครงการประเภททาวน์เฮา้ส ์

ภายใตแ้บรนด ์เนอวานา ดฟีายน์ (Nirvana DEFINE) ทาวน์เฮา้ส ์3-4 ชัน้ ระดบัราคา 8-15 ลา้นบาท จาก
แนวคดิ “MUCH MORE THAN HOME” เพื่อทีจ่ะเปลีย่นทาวน์เฮา้สจ์ากรปูแบบเดมิใหม้คีวามเป็นสว่นตวัมากขึน้
ไม่ซ ้าแบบใคร บรษิทัฯไดอ้อกแบบอย่างพถิพีถินัใสใ่จในทุกรายละเอยีด เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ที่
ตอ้งการอยู่ท าเลในเมอืง แต่ตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อยทีม่ากกว่าคอนโดมเินียมในท าเลทีไ่ม่แตกต่างกนั เน้นออกแบบ
ใหค้วามสงูอาคารมคีวามต่างระดบัเพื่อใหเ้กดิมติมิุมมองทีแ่ตกต่าง ท าใหเ้กดิช่องแสงและช่องลมผ่านไดม้ากกว่า 
ใหผู้อ้ยู่อาศยัรูส้กึโปร่งโล่งสบายมากยิง่ขึน้ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มแีผนจะเปิดตวัโครงการทาวน์เฮา้สเ์พิม่อกี 1 โครงการ ภายใต้แบรนด ์เนอวานา ดี
ฟายน์ (Nirvana DEFINE) ในท าเลศกัยภาพ บรเิวณถนนสคุนธสวสัดิ ์ภายใตช้ื่อ “เนอวานา ดฟีายน์ เอกมยั-ราม
อนิทรา” 

3) โครงการประเภทโฮมออฟฟิศ 

พฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ เนอวานา แอทเวิร์ค (Nirvana @WORK) เป็นโฮมออฟฟิศที่ใส่ใจใน
รายละเอยีด ถูกออกแบบใหม้พีืน้ทีท่ างานทีแ่ตกต่างจากส านักงานทัว่ไป ท าให้เกดิประสบการณ์การท างานทีไ่ม่
จ าเจน่าเบื่อ สร้างความสุขและความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ากขึน้ใหเ้กดิขึน้ในทีท่ างาน ภายใต้แนวคดิ “@WORK 
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Create Your Own Culture” โดยทีเ่จา้ของธุรกจิสามารถสรา้งวฒันธรรมองคก์รในแบบทีเ่ป็นตวัของตวัเองไดท้ีน่ี่  
อกีทัง้ดว้ยท าเลศกัยภาพ ท าใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุนส าหรบัเจา้ของธุรกจิทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

4) โครงการประเภทคอนโดมเินียม 

บรษิทัฯไดพ้ฒันาโครงการเพื่อขยายตลาดไปสู่แนวสงูเป็นแห่งแรกในระดบั Elite หรอื Ultra Luxury ภายใต้
ชื่อแบรนด์ บนัยนัทรี เรสซิเดนเซส รเิวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (BANYAN TREE RESIDENCES RIVERSIDE 
BANGKOK) เป็น Branded Residences ที ่Collaborate กบัโรงแรมแบรนดร์ะดบัโลก ทีจ่ะสรา้งประสบการณ์การ
อยู่อาศยัในระดบั World Class ทัง้จากพืน้ทีพ่กัผ่อนและการบรกิาร ลกัษณะโครงการเป็นคอนโดมเินียมหรูสงู 45 
ชัน้ ในสงัคมส่วนตวัเพยีง 133 ยูนิต แตกต่างทีทุ่กยูนิตตดิโคง้น ้าเจา้พระยา ภายใต้แนวคดิ “The sanctuary for 
your soul” ท าใหรู้้สกึถึงความผ่อนคลายจากความวุ่นวายภายนอกอย่างแทจ้รงิ แต่ยงัคงได้ความสะดวกสบาย
เพราะตัง้อยู่บนพืน้ที่ย่านคลองสาน ห่างจากสาทรเพยีง 10 นาท ีมรีะดบัราคาขายเฉลี่ย 350,000 บาทต่อตาราง
เมตร กลุ่มลกูคา้เป้าหมายมาจากทัง้ลกูคา้ภายในประเทศ และลกูคา้ต่างชาตริะดบั Elite ทีม่องหาทีส่ถานทีพ่กัผ่อน
เป็นสว่นตวัและสามารถสง่มอบเป็นมรดกล ้าค่าใหก้บัสมาชกิรุ่นต่อไปไดอ้ย่างภาคภูมใิจ 

ปัจจุบนับรษิทัฯไดเ้พิม่การพฒันาโครงการแนวสงูในระดบั Middle-High Class ราคาเฉลีย่ 120,000 บาทต่อ
ตารางเมตร ในชื่อแบรนด ์เดอะ โมสต์ (THE MOST) เป็นคอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้ 1 อาคาร จ านวน 193 ยูนิต 
มลูค่าโครงการ 650 ลา้นบาท ภายใต้แนวคดิการออกแบบสวนสไตล ์Natural Modern เน้นบรรยากาศทีอ่บอุ่นและ
ผ่อนคลาย พรอ้ม Vertical Garden รวมไปถงึการออกแบบหอ้งพกัทีเ่น้นพืน้ทีใ่ชส้อยทีล่งตวั ใหค้วามรูส้กึโปร่งโล่ง 
ค านึงถงึทศิทางลมและแสงแดดธรรมชาต ิโดยโครงการแรกตัง้อยู่บนถนนอสิรภาพใกลแ้นวรถไฟฟ้าถึง 3 สาย
ไดแ้ก ่รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ สถานีบางขนุนนท ์รถไฟฟ้าสายสสีม้ สถานีบางขนุนนท ์(ในอนาคต) และรถไฟฟ้าสาย
สแีดงอ่อน (ในอนาคต) และยงัใกลโ้รงพยาบาลศริริาชเพยีง 700 เมตร ดว้ยจุดเด่นน้ีท าใหไ้ดผ้ลตอบรบัทีด่มีากจาก
ลกูคา้ในช่วงเปิดตวักลางปีทีผ่่านมาเพยีง 2 วนัสรา้งยอดขายไดก้ว่า 90% คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสทิธิใ์หก้บั
ลกูคา้ไดภ้ายในตน้ปี 2564 
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ตารางแสดงระดบัราคาผลติภณัฑแ์บง่ตามแบรนด ์

ประเภท 
ระดบัราคาผลิตภณัฑ ์(ล้านบาท) 

ต า่กว่า 
8 8 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 

60  
ขึ้นไป 

บ้านเด่ียว 

  

 
 

     

 

ทาวน์เฮ้าส ์
 

 
 

      
 

โฮมออฟฟิศ 
 

   
 

    
 

คอนโดมิเนียม 

 
       

  

 

  

15 – 25 MB. 

8 – 20 MB. 

25 – 40 MB. 
40 – 80 MB. 

8 – 15 MB. 

15 – 25 MB. 

< 8 25 – 300 MB. 
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โครงการเพื่อขายในปัจจบุนั 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

โครงการ ประเภท
โครงการ 

กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน 

พืน้ท่ี 
โครงการ 

(ไร่) 

จ านวน
หน่วย 

มลูค่า
โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความ
คืบหน้าของ
การก่อสร้าง 

ความ
คืบหน้าของ
การขาย 

เนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

40-3-84.7 120 
 

2,598 53% 32% 

เนอวานา บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

12-2-69 58 1,014 100% 100% 

เนอวานา บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์เฟส 1 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

20-1-16 67 1063 100% 100% 

เนอวานา บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์เฟส 2 

บา้นเดีย่ว บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

8-1-13 37 709 100% 97% 

เนอวานา บยีอนด ์ 
แอทบชี พทัยา 

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

4-2-41 21 410 51% 29% 

เนอวานา บยีอนด ์ พระรามเกา้ 
กรุงเทพกรฑีา 

บา้นเดีย่ว บจก.เนอวานา 
ไดวะ ดเีวลลอป
เมน้ท ์ 

26-3-40.4 87 2,899 63% 8% 

เดอะธารา รามอนิทรา บา้นเดีย่ว บจก.เอน็วดีเีอ 8-3-81 53 267 75% 87% 
เนอวานา ไอคอน ป่ินเกลา้* บา้นเดีย่ว บจก.สนิหริญั n/a 28 288 48% 43% 
เนอวานา บยีอนด ์อุดรธานี* บา้นเดีย่ว บจก.ฉตัรชยั  

ดเีวลลอปเมน้ท ์
n/a 40 520 42% 3% 

เนอวานา บยีอนด ์บางนา แอท-ยู
พารค์* 

บา้นเดีย่ว บจก.แอท 
พรอ็พ เพอรต์ี ้

n/a 35 676 17% 20% 

เนอวานา แอทเวริค์  
รามอนิทรา 

โฮมออฟฟิศ บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

9-0-31.9 61 1,024    100% 90% 

เนอวานา แอทเวริค์  
ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์

โฮมออฟฟิศ บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

7-1-1 56 1,048 100% 63% 

เนอวานา ดฟีายน์  
ศรนีครนิทร-์พระราม 9 

ทาวน์เฮาส ์ บจก.เนอวานา 
ย ู

19-0-75.7 175 1756 93% 63% 

คฟัเวอร ์อ่อนนุช ทาวน์เฮาส ์ บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

17-0-73 194 550 100% 99% 

คลสัเตอร ์รามค าแหง ทาวน์เฮาส ์ บมจ.เนอวานา 
ไดอ ิ

14-2-44.5 20 101 100% 60% 

เนอวานา เอเลเมนท ์บางนา บา้นเดีย่ว บจก.เนอวานา 
พระราม 9 

43-2-91.0 172 2,899 40% 8% 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ รเิวอรไ์ซด ์
กรุงเทพ 

คอนโดมเินยีม บจก. เนอวานา  
รเิวอร ์

5-1-10 133 6,506 100% 61% 

เดอะ โมส อสิรภาพ 
 

คอนโดมเินยีม บจก. เนอวานา  
ย ู

1-3-63 193 701 80% 72% 

*หมายเหตุ เป็นโครงการร่วมทุนกบัเจา้ของทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการ 
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นอกจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยัเพื่อการขายแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้มกีารพฒันา
ทีด่นิเพื่อขายทัง้ในโครงการจดัสรร และนอกโครงการจดัสรร ซึ่งบรษิัทฯได้พฒันาทีด่นิเพื่อขายตัง้แต่บรษิัทประกอบ
ธุรกจิดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และการพฒันาทีด่นิเพื่อขายถอืเป็นธุรกจิหลกัแบบหนึ่ง
ของบรษิทัฯ ซึง่จะด าเนินงานต่อเน่ืองไปอกี การพฒันาทีด่นิเพื่อขายแบ่งออกเป็น 

1.   การขายทีด่นิส าหรบัในโครงการจดัสรร บรษิทัฯไดท้ าการพฒันาทีด่นิพรอ้มสาธารณูปโภค ยื่นผงัโครงการ 
เพื่อขออนุญาตจดัสรรที่ดนิต่อคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิ ท าการจดัสรรทีด่นิแบ่งขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยต่อไป โดย
บรษิทัฯจะท าสญัญาจ านวน 2 ฉบบั โดยแบ่งเป็น สญัญาจะซือ้จะขายทีด่ิน และสญัญาว่าจา้งปลูกสรา้งอาคาร ในส่วน
ของสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิ บรษิัทฯจะรบัรู้รายได้เป็นรายได้จากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ส่วนสญัญาว่าจ้าง
ก่อสรา้งอาคาร บรษิทัฯจะรบัรูร้ายไดเ้ป็นค่างานบรกิารงานก่อสรา้งตามความคบืหน้าของงาน 

2.  การขายทีด่นิส าหรบันอกโครงการจดัสรร บรษิทัฯจะด าเนินการพฒันาทีด่นิเพื่อขาย ซึง่ถอืว่าเป็นการบรหิาร
จดัการพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯจะพจิารณาขายที่ดนิรอการพฒันาทีไ่ม่มศีกัยภาพเช่นทีด่นิขนาดใหญ่ทีซ่ื้อ
จากเจา้ของรายเดยีว โดยที่ดนิไม่มคีวามต่อเนื่องกนัหรอืทีด่นิมหีน้ากวา้งตดิถนนเกินไป รวมถงึต าแหน่ง ขนาด และ
รปูร่างของทีด่นิทีจ่ะน ามาพฒันาเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยห์รอืทีด่นิบรเิวณรอบขา้งโครงการปัจจุบนัแต่มที าเลทีต่ัง้ที่
ไม่ตรงกบัทศิทางหรอืแผนการพฒันาโครงการในอนาคตของกลุ่มบรษิทัเนื่องจากรูปของทีด่นิอาจไม่เหมาะสมหรอืไม่มี
ความคุม้ค่าในเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกทีส่นใจ 

ส าหรบัการอนุมตัิการขายที่ดนิ เป็นไปตามอ านาจอนุมตัิที่คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งบรษิัทฯมี
นโยบายการขายทีด่นิทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ผูป้ระเมนิอสิระจะตอ้งเป็นผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากทางส านกังาน ก.ล.ต.  
 
2.1.2) ธรุกิจรบัจ้างก่อสรา้ง 

ภายใตก้ารร่วมทุนแบบ Turnkey Solution นัน้ บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ าเนินการพฒันาโครงการให้ทัง้หมดแบบครบ
วงจร ตัง้แต่ การออกแบบ การบรหิารงานขาย การบรหิารการตลาด การก่อสร้าง การโอนกรรมสทิธิ ์และการบรกิาร
หลงัการขาย ซึ่งโครงการจะใช้แบบบ้านที่อยู่ในสายการผลติ ภายใต้แบรนด์หลกัต่างๆของบรษิัท ขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของท าเลที่ตัง้และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเจ้าของที่ดนิจะไดป้ระโยชน์จากการใช้ประสบการณ์การด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั ไม่ตอ้งเจอกบัปัญหาและความวุ่นวายในการพฒันาโครงการ และไม่ต้องลงทุนสรา้งแบรนดส์นิคา้ใหม่ 
อกีทัง้ยงัเป็นการการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัที่ดนิให้มศีกัยภาพสูงสุด ซึ่งเจ้าของที่ดนิจะสามารถรบัรู้รายได้จากการที่
ลกูคา้โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิก่อนการปลกูสรา้ง (เป็นสญัญาบา้นสัง่สรา้ง) ในส่วนของบรษิทัฯจะสามารถเพิม่โอกาสในการ
พฒันาโครงการบนท าเลศกัยภาพ ซึ่งหาได้ยากและมรีาคาแพงในปัจจุบนั อกีทัง้ยงัไม่ต้องใช้เงนิจ านวนมากในการ
ลงทุนพฒันาโครงการ โดยบรษิทัฯจะมรีายไดจ้ากการแบ่งผลก าไร และค่าบรหิารและพฒันาโครงการกบัเจา้ของทีด่นิ 
นอกจากนัน้ตวัโครงการเองจะได้รบัความเชื่อถือจากกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัเจ้าของที่ดนิ ท าให้สามารถ
เขา้ถงึลกูคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารท าธุรกจิบรหิารงานก่อสรา้งอาคารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากทีอ่ยู่อาศยั ไม่ว่าจะ
เป็นงานก่อสรา้งอาคารกระจายสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต บรเิวณพืน้ทีห่่างไกล (Telecom Sector) การบรหิารงานก่อสรา้ง
อาคารรสีอรท์ทีป่ระเทศมลัดฟีส ์งานก่อสรา้งหอพกัคนงาน เชยีงราย และสถานีบรกิารน ้ามนั ปทุมธานี และสงขลา 
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2.1.3) ธรุกิจขายวสัดกุ่อสรา้ง และธรุกิจอ่ืนๆ 

1) ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและรัว้ส าเร็จรูป เป็นการท าธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างในโครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัในเครอื งานก่อสรา้งในโครงการทีบ่รษิทัฯไปรบัจา้งก่อสร้างและบรหิารงานขาย (Turnkey 
Solution) บรษิทัฯพฒันาสนิค้ารัว้ส าเรจ็รูปภายใต้แบรนด ์เฟ็นเซอร์ (FENZER) ซึ่งเป็นรัว้ส าเรจ็รูปที่ผลิตด้วยระบบ
คอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (prestressed concrete) ตามมาตรฐาน ACI code และ ISO9100:2008 ประกอบดว้ย
แผ่นคอนกรตีผวิเรยีบเนียนทัง้สองดา้น เสา แผ่นทบัหลงั บวัหวัเสา และฐานราก เพื่อจดัจ าหน่ายใหก้บัโครงการ และ
บุคคลทัว่ไป 

2) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า บริษัทฯมีการท าธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
(Recurring Income) ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทีจ่อดรถเพื่อเช่าในท าเลศกัยภาพ ใกลอ้าคารส านักงานและระบบขนส่ง
มวลชน ซึง่ปัจจุบนัได้เปิดให้บรกิารทัง้สองอาคาร บรเิวณซอยเฉยพ่วง ใกลอ้าคารซนัทาวเวอร์ส และรถไฟฟ้า BTS 
สถานีหมอชติ และ รถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจกัร 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
2.2.1) กลยุทธท์างการตลาด และข้อได้เปรียบในการแข่งขนั 

กลยุทธท์างการตลาด และขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษิทัฯทีส่ าคญั แบ่งตามภาคธุรกจิ ดงันี้ 

1) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การขาย 

ดา้นท าเลทีต่ัง้โครงการ 

บรษิทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในการเลอืกท าเลที่ตัง้โครงการ เนื่องจากท าเลเป็นปัจจยัหลกัของธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์โดยท าเลทีต่ัง้ที่เลอืกจะต้องใกลแ้หล่งคมนาคมทีส่ าคญั สามารถเขา้ถงึได้สะดวก ใกลถ้นน
หลกัและทางด่วน อยู่ในย่านชุมชน มรีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรบัสมบูรณ์ครบครนั อาท ิ
หา้งสรรพสนิค้า โรงพยาบาล และสถาบนัการศกึษาเป็นต้น เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติให้การอยู่อาศยัของ
ลูกค้าที่ดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯได้เลือกสรรท าเลที่ตัง้ตามแนวคิดข้างต้นได้แก่บริเวณถนนหลัก เช่น ถนน
พระราม 9 ถนนพระราม 2 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนรามอินทรา และถนนศรี
นครนิทร-์ร่มเกลา้ เป็นตน้  

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา NVD ใชก้ลยุทธก์ารพฒันาโครงการทีเ่ป็นลกัษณะ Township Development 
ซึง่ช่วยท าใหบ้รษิทัสามารถพฒันาหลายโครงการในบรเิวณเดยีวกนัได ้ทัง้นี้เพื่อใหม้แีบบบา้นทีห่ลากหลาย 
พรอ้มกบัพืน้ทีเ่ช่าเชงิพาณิชยเ์พื่อความสะดวกสบายของการอยู่อาศยั  

โดยในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารด าเนินการพฒันาเชงิ Township Development โครงการที ่2 ในย่าน
บางนา (“Bangna Township”) ตดิกบั แอทยู พารค์ สุวรรณภูม ิ(“Att-U Park”) โครงการ Bangna Township 
นี้ ประกอบดว้ยโครงการบา้นเดีย่ว 3 โครงการ ทีแ่ตกต่างกนัทัง้รูปแบบบา้นและระดบัราคา โดยราคาเริม่ต้น
ตัง้แต่ 8 ลา้นบาท ไปจนถงึ 50 ลา้นบาท 

โครงการแรกที่เปิดขายใน Township Development ย่านบางนา คอื โครงการเนอวานา บยีอนด ์
บางนา-แอทยู พารค์ (“Nirvana BEYOND Bangna-Att U Park”) ซึง่เป็นโครงการ Turnkey Solution มูลค่า
โครงการรวม 1,000 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ระดบัราคาเริม่ตน้ 25 ลา้นบาท ไปจนถงึ 50 ลา้น
บาท จ านวน 35 หลงั ซึ่งบริษัทได้ร่วมพฒันากบัเจ้าของที่ดิน ผู้พฒันาโครงการ Att-U Park ซึ่งเป็น 
Community Mall สง่ผลใหโ้ครงการ Nirvana BEYOND Bangna-Att U Park อยู่ตดิกบัซุปเปอรม์ารเ์กต็ชัน้น า 
ทีเ่ปิดใหบ้รกิารทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นกาแฟชื่อดงั และหา้งรา้นต่างๆอกีมากมาย 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

 

หน้า 18 
 

บรษิทัไดเ้ริม่เปิดขาย ในรูปแบบ Exclusive Sales ไปเมื่อวนัที ่21-22 มถุินายนทีผ่่านมา และไดร้บัการตอบ
รบัทีค่่อนขา้งด ีมยีอดขายในสองวนัดงักล่าวไดท้ัง้สิน้ 6 หลงั ท าใหบ้รษิทัจะมรีายไดจ้ากการรบัสรา้งบา้น ทีจ่ะ
ทยอยรบัรูใ้นอนาคตอนัใกล ้รวมประมาณ 75 ลา้นบาท 

ส าหรบัโครงการที่สองของ Bangna Township จะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชัน้รูปแบบใหม่ ใช้ชื่อว่า 
โครงการ   เนอวานา เอเลเมน้ท ์บางนา (“Nirvana ELEMENT Bangna”) ซึง่เปิดขายเมื่อเดอืนสงิหาคม ที่
ผ่านมา ราคาขายเริม่ตน้ที ่8 ลา้นบาท ถงึ 15 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหผู้ท้ีช่ ื่นชอบและสนใจเป็นเจา้ของบา้นเดีย่ว
ในตระกูล เนอวานา สามารถจบัจองไดใ้นราคาทีต่ ่าลงจากทีเ่คยเป็นมา บรษิทัคาดว่า Nirvana ELEMENT 
Bangna จะเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีด่ใีนช่วงนี้ ทีอุ่ปสงคข์องที่อยู่อาศยัผนัมาสู่แนวราบมากขึน้ บรษิทัไดเ้ริม่
เปิดขาย ในรปูแบบ Exclusive Sales ไปเมื่อวนัที ่28-29 สงิหาคมทีผ่่านมา และไดร้บัการตอบรบัทีค่่อนขา้งด ี
มยีอดขายในสองวนัดงักล่าวไดท้ัง้สิน้ 9 หลงั คาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2564 

ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์

จากปรชัญาองค์กรที่ให้ความส าคญัต่อรายละเอยีดผ่านแนวคดิหลกั “DETAILS MAKE MAGIC” 
บรษิัทฯให้ความส าคญัในการออกแบบบ้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Generation ให้ได้รบั
ประโยชน์สูงสุด โดยคิดและออกแบบสร้างสรรบนพื้นฐานของความใส่ใจในทุกรายละเอยีด ตัง้แต่รูปลกัษณ์
ภายนอกของอาคารสไตล์โมเดริน์ (Natural Modern Design) ทีเ่น้นความสวยงามแบบยัง่ยนืทนัสมยัเหนือ
กาลเวลา การจดัวางฟังกช์ัน่การใชง้านภายในตวับ้านเป็นสดัส่วนอย่างลงตวั ผสานเขา้กบัธรรมชาติจากการ
เขา้ถงึของแสงแดด การถ่ายเทอากาศภายในบา้น ท าใหบ้้านของเนอวานา มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยรูปทรง
ของบา้นทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่ มคีวามเฉพาะตวัทัง้ภายนอกตวับา้น และการจดัวางพืน้ทีภ่ายในตวับา้น ใหบ้า้น
เป็นบ้านที่น่าอยู่มากขึน้ นอกจากนี้บรษิัทฯยงัให้ความส าคญักบัรายละเอยีดเรื่องของวสัดุที่เลือกใช้ เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าลูกคา้สามารถใช้งานไดจ้รงิ มคีวามสวยงาม คงทน และดูแลรกัษาไดง้่าย รวมไปถงึสาธารณูปโภค
ต่างๆของโครงการทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หอ้ย่างด ีเพื่อสง่เสรมิคุณภาพการใชช้วีติทีด่ใีหแ้กล่กูคา้ 

ดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 

ในปี 2563 ทีผ่่านมา เนอวานา ไดอ ิยงัคงเดนิตามแนวคดิ “Living Revolution” เพื่อพลกิโฉมการท า
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละสรา้งสวรรคร์ูปแบบการอยู่อาศยัแบบใหม่ในสไตลโ์มเดริน์ ทีมุ่่งเน้นเรื่องดไีซน์ของ
บา้นแบบใหม้คีวามแตกต่างจากบ้านทัว่ๆไป โดยการน านวตักรรมเขา้มาผสมผสาน ท าใหบ้า้นอยู่สบายขึน้ 
บา้นของเนอวานาจงึสวยงามยาวนาน และมฟัีงกช์นัการใชง้านทีต่อบสนองทุกคนในครอบครวั ที่จะใช้ชวีติ
อย่างสมบรูณ์แบบ เพื่อสรา้งคุณภาพชวีติทีด่แีละยัง่ยนื แนวคดิดงักล่าวมอีงคป์ระกอบหลกั 2 สว่น ดงันี้ 

1. Modern Living Design บา้นสไตล ์Natural Modern ทีถู่กออกแบบใหต้อบโจทยก์ารใชช้วีติของ
คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ตัง้แต่การเลือกท าเลโครงการที่ติดถนนใหญ่ อยู่ในเมือง ท าให้ลูกค้ามีความ
สะดวกสบายในการเดนิทาง (Life Connectivity) แบบบา้นทีถู่กออกแบบมาใหม้สีไตลท์นัสมยัอยู่ไดย้าวนาน 
(Timeless Design) และอยู่ร่วมกนัอย่างสบายในหลาย Generation เน้นในเรื่องการน าธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็น
แสงและลมธรรมชาติ เข้ามาใช้ในตวับ้านให้มากที่สุด นอกจากนี้การออกแบบบ้าน ยงัค านึงถึงความเป็น
สว่นตวัของผูอ้ยู่อาศยั ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของบา้นเนอวานา 

2. Modern Living Innovation บา้นทุกหลงัไดร้บัการออกแบบใหพ้รอ้มกบัการใชช้วีติของคนรุ่นใหม่
ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั โดยมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 
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- Convenience Lifestyle บา้นทุกหลงัของเนอวานาจะม ีInternet ความเรว็สงูเขา้ถงึทุกจุดภายใน
บา้น สามารถท าใหเ้ราเชื่อมโยงกบัโลกอนิเตอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อเข้ากบั Wi-
Fi และมกีารออกแบบจดัวางไดอ้ย่างลงตวั มรีะบบเสยีงรอบบา้นทีอ่อกแบบใหเ้ชื่อมต่อเขา้กบั Smartphone 
เพื่อความบนัเทงิทุกทีใ่นบา้น และยงัสามารถเชื่อมต่อเขา้กบัระบบ Smart TV เพื่อความบนัเทงิอย่างสมบูรณ์
แบบอกีดว้ย นอกจากนี้ โครงการเนอวานายงัออกแบบระบบ Work from Home เพื่อใหส้ามารถท างานจาก
บา้นไดอ้ย่างสะดวกสบายตอบรบักบัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ 

- Eco & Health Concern เนอวานา ใหค้วามสนใจกบัการดูแลสุขภาพและการอยู่อาศยั (Well 
Being Living) ในบา้นของเนอวานา มรีะบบ Air Control System ในการปรบัสภาพอากาศภายในบา้นให้
สมดุลตลอดเวลา ลดเรื่องฝุ่ นละอองภูมแิพ้ในบ้านและมรีะบบหมุนเวยีนอากาศที่ไม่ดอีอกไปด้านนอก วาง
ระบบกรองน ้าประปาทจีะน ามาใชใ้นบา้น นอกจากน้ีเนอวานายงัใหค้วามส าคญัในการใชพ้ลงังานธรรมชาต ิมี
การตดิตัง้ระบบโซลารเ์ซลลผ์ลติไฟฟ้าเพื่อใชก้บัพืน้ทีส่ว่นกลาง เป็นการประหยดัพลงังานและค่าใชจ้่ายในการ
ดแูลสว่นกลางในระยะยาว 

- Security for Life ความปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญั โครงการของเนอวานามกีารออกแบบแบ่งโซน 
Public, Semi-Public และ Private Space ไวอ้ย่างสมบูรณ์แบบ ภายในบา้นทุกหลงัมกีารวางระบบความ
ปลอดภยัจากผูเ้ชี่ยวชาญและเชื่อมต่อเขา้กบัระบบ Home Automation ในการควบคุมการท างานทัง้หมด 
ภายใต ้Nirvana App Service ในชุดโปรแกรมเดยีว 

- Privileges for Family ครอบครวัของเนอวานา จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์และประสบการณ์ในการอยู่
อาศยัมากมาย เช่น บรกิาร Nirvana Living Service ทีเ่ปรยีบเสมอืนการม ีConcierge ส่วนตวัคอยใหบ้รกิาร
ในการดแูลบา้น ไม่ว่าจะเป็น การท าความสะอาด ซกัรดี และรา้นอาหาร นอกจากนี้ยงัมสีทิธปิระโยชน์ในเรื่อง
ของการท่องเทีย่วและสนัทนาการต่างๆ 

ดา้นการบรหิารความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 

บริษัทฯได้ให้ความส าคญักับพนัธมิตรทัง้ภายในประเทศ และต่างชาติที่มีชื่อเสยีงระดับโลกที่มี
แนวคดิไปในทางเดยีวกนัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ โดยการน าเอาจุดแขง็ของแต่ละบรษิัท มา
พฒันาสนิค้าและบรกิาร เพื่อส่งมอบสิง่ที่ดทีี่สุดให้กบั ลูกค้า ปัจจุบนับรษิัทฯได้เซน็สญัญาร่วมทุนพฒันา
โครงการแบบ Joint Venture ร่วมกบับรษิทั Daiwa House Industry (Thailand) จ ากดั บรษิทัรบัสรา้งบา้น
อนัดบั 1 ของญี่ปุ่ น นอกจากร่วมลงทุนในโครงการแล้ว ยงัมกีารร่วมมือพฒันาด้านนวตักรรม เสรมิความ
แขง็แกร่ง ด้านการก่อสร้าง และงานควบคุมคุณภาพ เพื่อให้โครงการพฒันาขึน้ไปอกีระดบั เกดิเป็น NDD 
Innovation (Nirvana Daii Daiwa Innovation) คอื แนวคดิ และนวตักรรมจากความร่วมมอืของเนอวานา ไดอ ิ
และ ไดวะ เฮา้ส ์อาท ิการยกพืน้ชัน้ 1 ขึน้สงู เพื่อเพิม่พืน้ทีใ่นการซ่อมบ ารุงงานระบบต่างๆ ซึง่เป็นเพยีงกา้ว
แรกในการพฒันาต่อยอดร่วมกนัของทัง้สองบริษัท ทัง้นี้บริษัทฯได้ใช้องค์ความรู้ในด้านงานก่อสร้างที่ได้
มาตรฐานความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพและตรงเวลา 
เนื่องจากบริษัทฯมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูปเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ และ
ระยะเวลาในการผลติได ้รวมถงึบรษิทัฯยงัไดว้่าจา้งบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน ซึง่
ไดร้บัการควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้งจากวศิวกรมอือาชพี ท าใหไ้ดร้บัสนิคา้ทีม่มีาตรฐาน สง่ผลใหก้ารพฒันา
โครงการทีผ่่านมาของบรษิทั สามารถสง่มอบบา้นใหก้บัลกูคา้ไดต้รงตามก าหนดระยะเวลา และบรหิารการเงนิ
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และต้นทุนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งของลกูคา้เป้าหมายอย่างยัง่ยนื 

รวมถึงบรษิัทฯได้ใช้แบรนด์สนิค้าระดบัโลกจากบนัยนัทร ีกรุ๊ป เครอืโรงแรม 5 ดาว ร่วมกบับรษิัท
ออกแบบและตกแต่งโดย Poliform แบรนดเ์ฟอรน์ิเจอรห์รูจากประเทศอติาลี มาพฒันาโครงการคอนโดมเินียม 
ระดบั Ultra Luxury (Elite) ในรปูแบบ Branded Residences ภายใตแ้บรนด ์BANYAN TREE RESIDENCES 
RIVERSIDE BANGKOK เพื่อยกระดบัมาตรฐานและสรา้งประสบการณ์การอยู่อาศยั พร้อมการบรกิารพเิศษ
ระดบัโรงแรม 5 ดาว ตอบสนองไลฟ์สไตลท์ีเ่หนือระดบัของลูกคา้กลุ่ม HNWI (High Net Worth Individual) 
หรือผู้ที่มคีวามมัง่คัง่ระดบัสูง ด้วยการออกแบบโครงการที่เน้นความเป็นส่วนตัวสูง เสริมเอกลกัษณ์การ
ออกแบบดว้ยเสน้สายทีส่ื่อถงึความสงบสไตล ์Minimal Modern ในรูปแบบ Interlocking เล่นระดบั เชื่อมโยง
พืน้ทีพ่กัผ่อนกบัแม่น ้าเจา้พระยา สายน ้าแห่งวฒันธรรมของประเทศไทย ใหผู้อ้ยู่อาศยัไดส้มัผสัถงึการพกัผ่อน
อย่างแท้จรงิ รวมถงึบรษิัทฯยงัได้ใชท้มีบรหิารงานก่อสรา้งโครงการโดย บรษิทั บวคิ-ไทย (Bouygues-Thai) 
จ ากดั บริษัทที่มีชื่อเสยีงในวงการก่อสร้าง และมีผลงานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล ด้วยความใส่ใจและให้
ความส าคญักบัรายละเอยีดในการใช้ชวีติของลูกคา้ จงึท าใหเ้ป็นจุดแขง็ที่แตกต่างของบรษิัทฯ ในการพฒันา 
เพื่อต่อยอดสนิค้าและบรกิาร ให้ลูกค้าได้รบัสนิค้าและบรกิารที่ประทบัใจ อนัจะเป็นพื้นฐานที่มัน่คงที่จะเพิ่ม
ศกัยภาพ และขดีความสามารถของบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตไดไ้ปอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

2) ธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง 
ดว้ยจุดแขง็และขอ้ได้เปรยีบของบรษิทัฯ ในเรื่องการลงรายละเอยีดกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

รวมถึงการออกแบบทีค่ านึงถึงการสรา้งคุณค่าของการอยู่อาศยัสูงสุด เป็นที่มาในได้การพฒันาธุรกจิรบัสร้าง
บา้นรปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่าง มดีไีซน์ทีโ่ดดเด่น เน้นฟังกช์ัน่การใชง้านของผูอ้ยู่อาศยั และส่งมอบการบรกิารทีด่ ี
สนิค้าที่มีความแขง็แรงทนทาน และความรวดเร็วแม่นย า โดยปรับรูปแบบสินค้าให้ตอบรับต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายระดบั mid-range ถงึ high-end หนึ่งในกลยุทธท์ีส่ าคญัทีข่บัเคลื่อนธุรกจิรบัสรา้งบา้นในปัจจุบนัคอื 
ธุรกจิ “NVD Turnkey Solution” เป็นการเพิม่โอกาสของบรษิทัฯ ในการพฒันาโครงการบนท าเลศกัยภาพทีห่า
ไดย้ากในปัจจุบนั เพราะทีด่นิในเมอืงมเีหลอืจ านวนน้อย อกีทัง้เจา้ของทีด่นิไม่ตอ้งการขาย หรอืมคีวามตอ้งการ
พฒันาโครงการเอง บรษิทัฯไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหานี้ จงึไดเ้สนอโมเดลการร่วมทุนธุรกจิแบบ Turnkey Solution 
เพื่อดงึดดูความสนใจจากเจา้ของทีด่นิใหม้าพฒันาโครงการร่วมกนั  ซึง่ปัจจุบนัมกีารร่วมทุนในโมเดลธุรกจิ JV 
Solution จ านวน 2 โครงการ คอืทีด่นิกลางเมอืง จงัหวดัอุดรธานี และ บรเิวณป่ินเกลา้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารท าธุรกจิบรหิารงานก่อสรา้งอาคารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากทีอ่ยู่อาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคารกระจายสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต บรเิวณพื้นที่ห่างไกล (Telecom Sector) การ
บรหิารงานก่อสรา้งอาคารรสีอรท์ทีป่ระเทศมลัดฟีส ์งานก่อสรา้งหอพกัคนงาน เชยีงราย และสถานีบรกิารน ้ามนั 
ปทุมธานี และสงขลา 

3) ธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้ง และธุรกจิอืน่ๆ 

การด าเนินงานของธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้ง และธุรกจิประเภทอื่นๆ ประกอบดว้ย ธุรกจิขายวสัดุก่อสรา้ง
และรัว้ส าเรจ็รปู  ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่า เป็นตน้ 

โดยธุรกจิขายวสัดุก่อสร้างและรัว้ส าเร็จรูป เป็นการท าธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างในโครงการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัในเครอื งานก่อสรา้งในโครงการทีบ่รษิทัฯ ไปรบัจา้งก่อสรา้งและบรหิารงาน
ขาย (Turnkey Solution) เพื่อเป็นการเพิม่ก าลงัการผลติชิน้สว่นของโรงงานคอนกรตีส าเรจ็รปูใหม้ปีระสทิธภิาพ
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สูงสุด โดยบรษิัทฯมโีรงงานเป็นของตวัเอง ตัง้อยู่ที่อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ในปี 2563 โรงงานผลิต
สนิคา้ประเภทรัว้ส าเรจ็รปู มกี าลงัการผลติสงูสดุ 41,000 ตนัต่อปี และผลติคอนกรตีส าเรจ็รูป (Precast) มกี าลงั
การผลติสงูสุด 60,000 ตนัต่อปี ปัจจุบนับรษิทัฯ มคี าสัง่ซือ้สนิค้าประเภทรัว้ส าเรจ็รูป จ านวน 7,000 ตนัต่อปี 
และคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) จ านวน 40,700 ตนัต่อปี ซึง่มปีรมิาณการผลติลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 9.85 จากปี 
2562 ทัง้นี้ การประกอบธุรกจิอื่นๆ ของบรษิทั เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการผลติของโรงงาน และเป็นการท า
ธุรกจิเพื่อเพิม่รายได้ประจ าอย่างสม ่าเสมอของบรษิัท ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความเสีย่งทางธุรกจิ และลด
ความผนัผวนของรายไดใ้นระยะยาว 

2.2.2) ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
การพจิารณาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย บรษิทัไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ความต้องการของลูกคา้ใน

แต่ละท าเล ก่อนทีจ่ะซือ้ทีด่นิ และก าหนดรูปแบบการพฒันาโครงการ รวมถงึการวาง Positioning ของผลติภณัฑ ์จงึท า
ใหโ้ครงการทีผ่่านมา บรษิทัฯ สามารถปิดการขายโครงการไดต้ามแผนทีว่างไว ้รวมถงึการรกัษาระดบัก าไรของบรษิทัฯ 
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

ทัง้นี้โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั ไดแ้บ่งแบรนดห์ลกัตามลกัษณะรปูแบบโครงการ และกลุ่มลกูคา้
เป้าหมาย ดงันี้ 
 

แบรนด ์/ 
ประเภทผลิตภณัฑ ์

กลุ่มลูกค้า รายได้ครวัเรอืน 
(บาท/เดือน) 

ระดบักลุ่มลูกค้า 

เนอวานา คอลเลคชัน่ / 
บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู / เจา้ของกจิการ 
ขนาดใหญ่ / Hi-Society 

500,000 - 1,000,000 ระดบัสงู 
(Upper Class) 

เนอวานา บียอนด ์/ 
บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู / เจา้ของกจิการ
ขนาดกลาง-ใหญ่ / Celebrity 

350,000 - 500,000 ระดบักลางบน – สงู 
(Upper-Middle Class) 

เนอวานา แอปโซลูท / 
บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 

ผูบ้รหิารระดบักลาง-สงู / เจา้ของ
กจิการกลาง 

200,000 - 350,000 ระดบักลางบน – สงู 
(Upper-Middle Class) 

เนอวานา ไอคอน / 
บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 

ผูบ้รหิารระดบักลาง-สงู / เจา้ของ
ธุรกจิ Startup  

200,000 - 350,000 ระดบักลางบน – สงู 
(Upper-Middle Class) 

เนอวานา อีลิเมนท ์/ 
บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 

ผูบ้รหิารระดบักลาง / เจา้ของธุรกจิ 
Startup  

150,000 - 300,000 ระดบักลาง – กลางบน 
(Middle Class) 

เนอวานา ดีฟายน์ / 
ทาวน์โฮม 

ผูบ้รหิารระดบักลาง / เจา้ของธุรกจิ 
Startup 

100,000 - 200,000 ระดบักลาง – กลางบน 
(Middle Class) 

เนอวานา แอดเวิรค์ / 
โฮมออฟฟิศ 

เจา้ของกจิการ /เจา้ของธุรกจิ SME 250,000 - 500,000 ระดบักลางบน – สงู 
(Upper-Middle Class) 

บนัยนัทรี เรสซิเดนเซส / 
คอนโดมเินียม 

ผูบ้รหิารระดบัสงู / เจา้ของกจิการ 
ชาวไทย และชาวต่างชาต ิ

400,000 - 2,000,000 ระดบัสงู 
(Upper Class) 

เดอะ โมสต ์ / 
คอนโดมเินียม 

พนกังานบรษิทัระดบัผูจ้ดัการ /
เจา้ของกจิการขนาดเลก็ 

50,000 - 200,000 ระดบักลาง – กลางบน 
(Middle Class) 
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2.2.3) การจดัจ าหน่าย และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ ไดม้กีารออกแบบประสบการณ์ของลกูคา้ใหม้คีวามแตกต่างทัง้กระบวนการ ตัง้แต่ก่อนเขา้ชมโครงการ 
ดว้ยสือ่ต่างๆ ทีส่ือ่สารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทุกรายละเอยีดทีล่กูคา้สมัผสั ไม่ว่าจะเป็นสือ่ออนไลน์ เช่น เว็บไซต ์โซเชยีล
มเีดยี และช่องทางการสือ่สารผ่าน Line Official วึง่เป็นการสือ่สารทีส่ามารถโต้ตอบลูกคา้ทีส่นใจในสนิคา้ของบรษิทัได้
แบบทนีท ีสือ่ออฟไลน์ เช่น ป้ายโฆษณา บธูประชาสมัพนัธ ์สือ่สิง่พมิพ ์สือ่วทิยุ สือ่ SMS หรอื Call Center ของบรษิทั 
ซึง่เมื่อลกูคา้เขา้ชมโครงการ จะพบกบัสนิคา้และบรกิารที่ตรงกบัทีบ่รษิทัฯ สือ่สารออกไป ไม่ว่าจะเป็นรายละเอยีดต่างๆ 
ทัง้รูปแบบและแนวคดิของบา้น Nirvana รวมถงึแนวคดิของแบรนดท์ี่สื่อสารออกไป หรอืบรกิารทีน่่าประทบัใจจาก “ 
Personal Asistant ” ทีส่ านักงานขายโครงการ โดยบรษิทัฯมทีมี Personal Asistant เป็นของตนเอง และมหีน่วยงาน
พฒันางานขาย ที่จะคอยช่วยฝึกอบรม และพฒันาทกัษะของ Personal Asistant ให้มคีวามเป็นมอือาชพี โดยการ
เพิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจในตวัสนิคา้และบรกิาร รวมถงึแนวคดิของโครงการ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประสบการณ์ทีด่เีมื่อ
เยีย่มชมโครงการและตดัสนิใจซือ้ หรอืกลบัมาใหม่อกีครัง้โดยทีย่งัไม่ตดัสนิใจในครัง้แรก ประสบการณ์ทีด่ขีองลูกคา้ยงั
ถูกออกแบบจนถึงเมื่อลูกค้าตัดสนิใจซื้อ  ระหว่างก่อสร้าง จนเป็นสมาชกิลูกบ้าน Nirvana ในที่สุด ลูกค้าจะได้รบั
ประสบการณ์ทีด่จีากทุกส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็นทมีบรกิารลูกคา้ ทมีงานก่อสรา้ง ทมีงาน Home Care (งาน
บริการหลังการขายและส่งมอบบ้าน) เป็นต้น อีกทัง้บริษัทฯยังสร้างหน่วยงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์(Customer 
Exprereince) ภายใตห้น่วยงานชื่อ “Nirvana Family” เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกบา้นเนอวานาทุกครอบครวั ให้
ไดร้บับรกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท ากจิกรรมในชุมชนตามเทศกาล การร่วมกบัลูกบา้นในการท า
กจิกรรมตอบแทนสงัคม กจิกรรมขอบคุณลูกบา้นของบรษิทัประจ าปี  รวมถงึการมอบสทิธพิเิศษส าหรบัการใชส้นิค้า
และบรกิารของบรษิทัฯและพนัธมติรคูค้า้ ซึง่เป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ตลอดการอยู่อาศยัอย่างต่อเนื่อง 

บรษิทัฯ ยงัมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายอย่างต่อเน่ือง ทัง้การกระตุน้ยอดขายผ่านการใหข้องแถมทีต่รงตาม
ความต้องการของลูกค้า หรอื การลดราคาเพื่อดงึดูดความสนใจ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการปิดการขายได้ดขีึน้ อกีทัง้
บรษิทัฯยงัมกีารใหร้างวลัพเิศษ กบัทมีงานขายเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานเมื่อผลงานบรรลุไดต้ามเป้าหมาย 

ในปี 2563 จากการระบาดของไวรสัโคโรนา ส่งผลใหเ้กดิวถิีชวีติใหม่ (New normal) ส่งผลพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันาเครื่องมือ “Nirvana Family Application” เพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสารกบั
ลูกค้า ทัง้ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายในการบรกิารลูกค้า ทัง้การแจ้งซ่อม 
รอ้งเรยีน สอบถามค่าใชจ้่ายค่างวด และบรกิารสัง่ซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค เป็นตน้ 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัต้นๆ โดยเน้นไปทีลู่กคา้ทีซ่ือ้และเขา้พกัอาศยั
แลว้ โดยการส ารวจผ่าน Nirvana Family Application กบัลูกบา้นเนอวานา จ านวนทัง้สิน้ 1,274 ครวัเรอืน โดยรวม
ลูกคา้มคีวามพงึพอใจในคุณภาพสนิคา้และบรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 71 โดยลูกคา้มคีวามพงึพอใจในท าเลของโครงการ 
รปูแบบบา้นและโครงการ ความคุม้ค่าของราคา การดแูลหลงัการขาย  สิง่อ านวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้มของ
โครงการ ตามล าดบั  
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  ทัง้นี้ในปี 2563 บรษิัทฯ ได้น าผลการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้น ามาพฒันาและปรบัปรุงทัง้ในด้าน
สนิคา้ และบรกิาร กล่าวคอื ในดา้นการพฒันาโครงการและการเลอืกรูปแบบสนิคา้ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการในย่าน
บางนา โดยเลอืกท าเลที่อยู่ในย่านชุมชน มคีอมมูนิตี้มอลล์ด้านหน้าโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้า 
นอกจากนี้บรษิัทฯ ได้พฒันารูปแบบบ้านใหม่ โดยเลอืกใช้วสัดุที่มคีุณภาพสูง อาทเิช่น Shingle Roof – หลงัคาที่
ก่อสรา้งมาจากวสัดุคุณภาพสงู ทีม่อีายุการใชง้านยาวนานกว่า 40 ปี มนี ้าหนกัเบาเพยีง 18 กก. ต่อตารางเมตร แต่ยงั
มอบความแขง็แรง ทนต่อแดด ฝน ความร้อนได้อย่างไรท้ี่ต ิและสามารถทนต่อแรงลมได้ถงึ 180 กม.ต่อชัว่โมง เกบ็
เสยีงไดด้ ีไม่เกดิเสยีงขณะฝนตก และมคีวามคงทนสวยงามตลอดอายุการใชง้าน พรอ้มกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั Motion 
sensor system อุปกรณ์ตรวจจบัความเคลื่อนไหวภายในบา้น ท าใหเ้กดิความสะดวกสบายหลายอย่างต่อการอยู่อาศยั 
ไฟอตัโนมตัทิีท่ าใหผู้อ้ยู่อาศยัไม่ต้องคล าหาสวติซไ์ฟเมื่อถงึบา้นยามวกิาล security CCTV – กลอ้ง CCTV ในบรเิวณ
บา้น ยกระดบัความอุ่นใจและปลอดภยัให้อกีขัน้ แมจ้ะมคีวามปลอดภยัจากระบบรกัษาความปลอดภยัของโครงการ
อย่างดเียีย่มตลอด 24 ชัว่โมงอยู่แลว้กต็าม EV Charger Support – ตอบโจทยก์ารลดภาวะโลกรอ้น และสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระแสการพฒันาเทคโนโลยรีถยนต์ในปัจจุบนั ดว้ยการใส่ Plug in ภายนอกบา้นบรเิวณทีจ่อดรถ พรอ้ม
ตอบสนองใหก้บัผูใ้ชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าทุกรปูแบบ 
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7% 
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ความพึงพอใจของลูกค้า 

การดแูลหลงัการขาย 

รปูแบบบา้นและโครงการ 
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สว่นงานบรกิาร ในปี 2563 เนอวานาเน้นการดแูลประสบการณ์การอยู่อาศยัของลกูบา้นเนอวานา (Nirvana 
Family) อย่างครบวงจร ตัง้แต่การสง่มอบทีอ่ยู่อาศยัทีส่วยงาม ใชง้านไดด้ ีออกแบบสเปซอย่างลงตวั รวมถงึ
ประสบการณ์การอยู่อาศยัทีส่มบรูณ์แบบของลกูบา้นหลงัจากเขา้อยู่อาศยั โดยการเปิดตวั Nirvana Home Application 
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัครอบครวัเนอวานา เพื่อใหบ้รกิารทีเ่หนือกว่า ทัง้ยงัมสีทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิมากมายเพื่ออ านวย
ความสะดวก พรอ้มฟังกช์ัน่ทีร่องรบัการใชง้านทีห่ลากหลาย อาท ิ

- ท าหน้าทีเ่สมอืนมผีูช้ว่ยสว่นตวั คอยดแูลประสบการณ์การอยู่อาศยัของครอบครวัเนอวานา ไม่วา่จะเป็นการ
ตดิต่อกบันิตบิุคคล การตดิตามงานต่างๆ ทัง้งาน Home Care และงานซ่อมแซมรวมถงึแจง้เตอืนอพัเดทยอด
ช าระต่างๆ 

- สามารถเรยีกใชบ้รกิารทีจ่ะช่วยใหก้ารใชช้วีติประจ าวนัของครอบครวัเนอวานาง่ายขึน้ ดว้ยบรกิาร BEYOND 
SERVICE ทัง้การดแูลความสะอาด รวมถงึความเรยีบรอ้ยของบา้น และบรกิารสดุพเิศษอื่นๆ 

- สามารถเลอืกรบั Special Privileges ทีค่ดัสรรมาเพื่อครอบครวัเนอวานาโดยเฉพาะ 
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2.2.4) ภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม 
คาดว่าภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2564 จะมทีัง้ปัจจยัเสีย่งยงัคงอยู่ ทัง้การตดิต่อของ Covid19 การรอวคัซนี 

ที่สามารถป้องกนัการติดเชื่อ ยงัไม่มคีวามชดัเจน และอาจะมกีารติดเชื่ออกีรอบ โดยปัจจยับวกอาจจะเกดิขึน้ได้ ก็
ต่อเมื่อมกีารกระตุน้ทางภาครฐั ไม่ว่าจะเป็น การลดอตัราดอกเบีย้ การปรบัขอ้ก าหนดในการปล่อยสนิเชื่อ หรอื ไม่ว่าจะ
เป็นการช่วยเหลอืลูกหนี้ในระบบทีไ่ดร้บัผลกระทบ ทีย่าวนานของการระบาด Covid-19  ยิง่ไปกว่านัน้ Covid-19 ยงั
น าไปสูแ่ผลเป็นลากยาว เพราะสงครามระหว่างไวรสักบัมนุษยชาตยิงัไม่เหน็แสงสว่าง 

 ผูน้ าประเทศชัน้น าทัว่โลกติดเชื้อไวรสั หลายประเทศก าลงัเผชญิกบัการตดิเชื้อครัง้ใหม่ (Second wave) 
ขณะทีป่ระเทศทีย่งัไม่ตดิกไ็ม่กลา้เปิดประเทศใหก้บันกัเดนิทาง สง่ผลกระทบต่อภาคท่องเทีย่วและบรกิารโดยรวมอย่าง
มาก ซึ่งขึน้อยู่กบัการมาของวคัซนี จะได้กต่็อเมื่อวคัซนีได้รบัการคดิค้น พิสูจน์ ยอมรบั และแจกจ่ายให้กบัพลโลก
ทัง้หมด หรอืมฉิะนัน้ทุกคนกต็้องยอมรบัทีจ่ะอยู่กบัไวรสัตลอดไป ในกรณีแรกนัน้หลายฝ่ายคาดว่าวคัซนีอาจส าเรจ็ได้
ในไตรมาสที ่1 ของปี 2564 และไดร้บัการแจกจ่ายทัว่โลกภายในไตรมาสที ่3 เป็นอย่างเรว็ทีสุ่ด กระนัน้กต็าม แมผู้ค้น
จะไดว้คัซนีแลว้แต่ความเชื่อมัน่ การเดนิทาง ท่องเทีย่ว ตดิต่อธุรกจิ กย็งัมปัีญหาอย่างมาก 

ขอ้มลูจากหลายสือ่ต่างประเทศ คาดการณ์ว่า จะมกีารปรบัเพิม่คาดการณ์เศรษฐกจิโลกปี 2564 จากขยายตวั
ประมาณ  6% และประมาณการว่าเศรษฐกจิโลกปี 2563 จะหดตวั 3.9% ซึง่หดตวัลดลงจาก 4% ทีค่าดไวเ้ดมิ เน่ืองจาก
คาดว่าสหรฐัฯ จะสามารถเจรจาผ่านมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมลูค่าอย่างน้อย 1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ไดก้่อนนายโจ 
ไบเดน จะเขา้พธิรีบัต าแหน่งประธานาธบิดอีย่างเป็นทางการในวนัที ่20 ม.ค. 2564 ซึง่จะเป็นปัจจยัเกือ้หนุนเศรษฐกจิ
สหรฐัฯ และเศรษฐกจิโลกในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีนี้ ขณะทีค่าดว่าเศรษฐกจิโลกปี 2564 จะฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่าทีค่าด
ไว ้เน่ืองจากมแีนวโน้มว่าจะมวีคัซนีอย่างน้อย 1 ชนิดทีส่ามารถผ่านการทดสอบขัน้สุดทา้ยและไดร้บัการอนุมัตใิหใ้ชไ้ด้
ในวงกวา้งตัง้แต่ในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ซึง่จะท าใหส้ถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทัว่โลกคลีค่ลายลงและ
เกือ้หนุนกจิกรรมทางเศรษฐกจิใหข้ยายตวัอย่างรวดเรว็ในไตรมาส 2ตลอดจนในช่วงทีเ่หลอืของปี  

จากบทวเิคราะหข์องกรุงไทยคอมพาส (Krungthai Compass)  ประเมนิว่าปี 2021 เศรษฐกจิไทยจะกลบัมา
ขยายตวัอย่างชา้ๆ ที ่2.5% หลงัจากหดตวัสงูในปี 2020 ที ่6.5% แต่ยงัคงเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะ
ภาคการท่องเทีย่วทีย่งัคงอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่ว่าจะน าไปสู่การ Lockdown ในวงกวา้งอกีครัง้หรอืไม่ 
ซึง่กข็ึน้อยู่กบัความรวดเรว็ในการกระจายวคัซนี และแนวทางการรบันกัท่องเทีย่วของไทย เช่นเดยีวกบัการส่งออกทีย่งั
เจอความทา้ทายอกีมาก เช่น การขาดแคลนตูส้นิคา้ที ่คาดว่าจะลากยาวออกไปถงึครึง่แรกของปี 2021 การแขง็ค่าของ
เงนิบาทอย่างรวดเรว็ ท่ามกลางเศรษฐกจิและการคา้ในบริบทใหม่ๆ อย่างไรกด็ ีคาดว่าเศรษฐกจิจะไดร้บัอานิสงสจ์าก
มาตรการกระตุ้นของภาครฐั การเร่งเบกิจ่ายงบประมาณทัง้ในส่วนของงบประมาณประจ าปี และงบลงทุนโครงสร้าง
พืน้ฐาน รวมถึงอตัราดอกเบี้ยทีจ่ะยงัอยู่ในระดบัต ่าต่อไปเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ท้ังน้ีหากสถานการณ์
การแพร่ระบาดรุนแรงขัน้ จนกระทบกบัเศรษฐกจิรุนแรง คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะใชน้โยบายการแกปั้ญหาที่
ตรงจุดและมีประสทิธิผลสูง เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาโดยตรง มากกว่าการปรบัลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบายทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาสง่ผ่านไปสูเ่ศรษฐกจิจรงิ ดา้นค่าเงนิบาทมแีนวโน้มแขง็ ค่าต่อเนื่อง ตามกระแสเงนิทุนไหล
เขา้ประเทศเกดิใหม่ รวมทัง้แนวโน้มการเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดัของไทย 
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การคาดการณ์ภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นปี 2564 
   แนวโน้มตลาด อสงัหาฯ ปี 64 ลูกค้ายังชะลอซื้อบ้าน ท าให้ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของ ตลาด
อสงัหารมิทรพัย ์จากหลาย ๆ ปัจจยั ทัง้จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีส่่งผลใหส้ภาพเศรษฐกจิชะลอตวั 
และหนี้ครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู ท าใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้บา้นนานขึน้ 
นอกจากนี้ จากการชะลอตวัของตลาด ท าใหผู้ป้ระกอบการ ต้องใชแ้คมเปญการตลาด ราคา และโปรโมชนัต่าง ๆ เพื่อ
จูงใจผูซ้ื้อ ส่งผลใหร้าคาอสงัหารมิทรพัยใ์นภาพรวม ลดต ่าลง แต่เป็นการเร่งการตดัสนิใจจากผู้ซือ้ ทีเ่ป็นกลุ่มเรยีลดี
มานด ์หรอืผูซ้ือ้เพื่ออยู่อาศยัจรงิ ทีม่คีวามตอ้งการซือ้มาตัง้แต่ช่วงลอ็กดาวน์ 

อย่างไรกต็าม คอนโดมเินียม ยงัคงเป็นสนิคา้ทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุ ขณะทีแ่นวโน้มโครงการใหม่ เริม่เป็นสนิคา้
ประเภทแนวราบมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภค หลงัจากทีใ่ชช้วีติอยู่กบับา้นนานขึน้ ในช่วงลอ็ก
ดาวน์ จงึเหน็ความส าคญั ของการมพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในบา้นทีม่ากขึน้ 

หากพจิารณาแยกตามประเภทของที่อยู่อาศยั และระดบัราคาแลว้ พบว่ายงัมบีาง Segment ทีย่งัไดร้บัผล
ตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภคอยู่สะทอ้นจากยอด Pre-sale ในช่วงเดอืน เม.ย.-พ.ค. 2020 ทีไ่ม่ไดล้ดลง ยกตวัอย่างเช่น 

 คอนโดมเินียมราคาต่ากว่า 3 ลา้นบาท: สามารถท ายอด Pre-sale ไดถ้งึ 33% ในช่วงเดอืน เม.ย.-พ.ค. 2020 
ซึง่ถอืว่าสงูทีส่ดุหากเปรยีบเทยีบกบัคอนโดมเินียมในระดบัราคา 3-10 ลา้นบาท ทีท่ ายอดจองไดเ้พยีง 13% 

 ทาวน์เฮา้สร์าคา 3-10 ลา้นบาท: สามารถท ายอด Pre-sale ไดส้งูถงึ 35% ในช่วงเดอืน เม.ย.-พ.ค. 2020 ท้งัน้ี
หากพจิารณายอด Pre-sale ทีล่ดลงของคอนโดมเินียมในระดบัราคาเดยีวกนั อาจเป็นขอ้สงัเกตไดว้่าผูบ้รโิภค
บางสว่นเลอืกทีจ่ะซือ้ทาวน์เฮา้สท์ีใ่หพ้ืน้ทีส่อยใชม้ากกว่าแทนคอนโดมเินียมจริง 

 บ้านเดี่ยวราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าสร์าคา 20 ล้านบาทขึน้ไป:เป็น Segment ที่ดู
เหมอืนจะไม่ได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 เลย สะท้อนจากยอดสูงในช่วงเดอืน เม.ย.-พ.ค. 2020 ที่อยู่ใน
ระดบัสงูทีส่ดุในรอบปีทีผ่่านมา 
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นอกจากนี้ คาดว่าปี 2564 ถือเป็นปีปรบัสมดุลของ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ในแง่ของ ราคา และอุปทาน 
(จ านวนทีอ่ยู่อาศยั)   ในส่วนของราคานัน้ เริม่เหน็สญัญาณบวก จากดชันีราคาที่อยู่อาศยั ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วง
ปลายปี 2563 และคาดว่าจะฟ้ืนตวัดขีึน้ ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 อย่างไรกด็ ีแนวโน้มการฟ้ืนตวัของตลาดอสงัหาฯ 
นัน้จะขึน้อยู่กบัตวัแปรส าคญั ๆ ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ เสถยีรภาพการเมอืง รวมถงึการมมีาตรการจากภาครฐั
ทีช่่วยกระตุน้ก าลงัซือ้ หรอืใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึสนิเชื่อไดม้ากขึน้ 

ทัง้นี้ ภายใต้เงื่อนไข มมีาตรการภาครฐัเขา้มากระตุ้น และมกีารเปิดตวัโครงการใหม่ ทีข่ยายตวัเป็นบวกทุก
ไตรมาส สะทอ้นความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบ และการฟ้ืนตวัของตลาดอสงัหาฯ 

ส าหรบัท าเลของอสงัหารมิทรพัย์ในกรุงเทพฯ ทีร่าคากลางเฉลีย่ (Median Asking Price) เตบิโตเพิม่ขึน้มาก
ทีสุ่ดในรอบปี 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ราคาเพิม่ขึน้ถงึ 63% จากรอบปีก่อน
หน้า แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน (บรเิวณศูนยก์ารค้าไอคอนสยาม) เพิม่ขึน้ 14% แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 
เพิม่ขึน้ 10% แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั เพิม่ขึน้ 9% และแขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั เพิม่ขึน้ 9% 
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จะเหน็ได้ว่าท าเลคอนโดและบา้นเดีย่วทีม่รีาคาเติบโต สงูสุดในรอบปี 2563 นัน้ ใน 5 อนัดบัยงัคงมที าเลที่

โครงการของบรษิทัฯ เปิดขายและมทีีด่นิรอการพฒันา อยู่โดยเฉพาะท าเล สะพานสงู (กรุงเทพกรฑีา)  ซึง่จะเหน็ไดว้่า 
ทางบรษิทัไดม้องเหน็ศกัยภาพในอนาคต เพื่อพฒันาโครงการ ในทุกสภาวการณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
ภาวการณ์แข่งขนัของตลาดอสงัหาริมทรพัย ์
 การลงทุนเปิดโครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่ในปี 2564 คาดว่าจะยงัต ่ากว่าระดบัศกัยภาพ เนื่องจากอยู่อาศยัทุก
ประเภท มจี านวนสะสมรอขายในระดบัสงู ผูป้ระกอบการยงัต้องเผชญิกบัความยากล าบากในการท าตลาดมากขึน้กว่า
ในปีทีผ่่านมา เนื่องจาก ในปี 2564 ปัจจยัแวดลอ้มตลาด อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่อาศยั มคีวามเสีย่งสงูมากขึน้ จากภาวะ
เศรษฐกจิทีย่งัฟ้ืนตวัระดบัต ่า ซึง่มผีลต่อก าลงัซือ้ และความสามารถในการเขา้ถงึสนิเชื่อของผูบ้รโิภค 
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อกีทัง้ยงัมคีวามทา้ทาย ในการดงึดูดก าลงัซื้อใหม่ ๆ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกดูดซบัไป ในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา จากการท าตลาดอย่างหนัก ของผู้ประกอบการ และมาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศยั รวมถึงก าลงัซื้อของ
ชาวต่างชาตน่ิาจะยงัไม่กลบัมา สว่นโครงการทีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่สว่นใหญ่ จะยงัเน้นไปยงักลุ่มลูกคา้ระดบักลาง ซึง่เป็น
ฐานลกูคา้ทีม่ขีนาดใหญ่ในตลาด อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มตลาดยงัมคีวามไมแ่น่นอนสงู ท าใหแ้ผนการลงทุน
โครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่คงจะมกีารปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 

 
 
จากบทวเิคราะหข์อง Krungthai COMPASS คาดว่าตลาดทีอ่ยู่อาศยัในปี 2021 จะทยอยฟ้ืนตวัตามสภาพ

เศรษฐกจิไทย โดยประเมนิว่า GDP การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน จะกลบัมาขยายตวัไดท้ี ่6.1%, 
3% และ 6% ตามล าดบั ประกอบกบัการเริม่ฟ้ืนตวัของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตจิาก 8.1 ลา้นคนในปี 2020 เป็น 
15.9 ลา้นคนในปี 2021 คาดว่าจะสง่ผลใหค้วามตอ้งการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัท้งัของคนไทย และต่างชาตฟ้ืินตวักลบัมาไดบ้า้ง 
ในปี 2021 มลูค่าโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัใน BMR มแีนวโน้มกลบัมาเตบิโตที ่12%YoY หรอืมมีูลค่าเท่ากบั 4.7 แสน
ลา้นบาท แบ่งเป็นคอนโดมเินียม 2.02 แสนลา้นบาท ขยายตวั 11%YoY และบา้นจดัสรร 2.67 แสนลา้นบาท ขยายตวั 
13%YoY แต่ยงัถอืว่าอยู่ในระดบัต ่าหากเปรยีบเทยีบกบัก่อนการแพร่ระบาดของ โควดิ-19 ทีม่มีลูค่าโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่
อาศยัใน BMR สงูถงึ 5.7 แสนล้านบาท ในปี 2019 ด้านจ านวนทีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ราว 85,000 ยูนิต 
เตบิโต 18%YoY แบ่งเป็นคอนโดมเินียม 34,000 ยนูิต น้อยกว่าบา้นจดัสรรทีจ่ะเป็นตลาดทีผู่พ้ฒันาอสงัหาฯ หนัมาให้
ความส าคญัมากขึน้คาดว่าจะมกีารเปิดตวัราว 51,000 ยนิูต ทีม่สีดัส่วนราว60% ของยูนิตเปิดใหม่ท้ังหมด สตอ็กเหลอื
ขายคาดว่าจะปรบัตวัสูงขึน้ 4%YoY มาอยู่ที่192,000 ยูนิต แบ่งเป็นคอนโดมเินียม 84,500 ยูนิต และบ้านจดัสรร 
107,500 ยนูิต 

การเปิดโครงการที่อยู่อาศยัใหม่ ผู้ประกอบการ ต้องท าความเขา้ใจกบัตลาดใหม้ากขึน้ เน้นกลุ่มตลาดผู้ซื้อ
ชาวไทยเพื่ออยู่อาศยัจรงิ (Real Demand) ทีย่งัคงมกี าลงัซือ้ และมคีวามตอ้งการเฉพาะ ดว้ยการใหค้วามส าคญักบัการ
ออกแบบ ชูจุดเด่นความคุ้มค่า รวมถงึการปรบัลดขนาดของโครงการ ใหส้อดคล้องกบัความต้องการในพืน้ที ่เพื่อลด
ความเสีย่งและปิดการขายเรว็ขึน้ รวมทัง้ หลกีเลีย่งท าเลทีม่กีารแขง่ขนัและจ านวนเหลอืขายสงู 
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ในแผนงานการเปิดโครงการใหม่ของทางบรษิทันัน้ มแีผนจะเปิดตวับา้นเดีย่วระดบั Super luxury ภายใต้แบ

รนด ์“ Nirvana Collection ” และยงัมแีผนเปิดโครงการแนวราบอกี 2-3 โครงการนอกเหนือจากโครงการขา้งต้น ซึง่
เป็นโครงการทีท่างบรษิทั มทีีด่นิอยู่แลว้ และมกีารวเิคราะหค์วามต้องการว่ามคีวามต้องการจรงิ ตอกย ้าความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
2.3   การจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริการ 
1) การจดัหาทีด่นิและเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ 

การจดัหาที่ดนินับเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจยั
ส าคญัที่กลุ่มเป้าหมายใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซือ้ที่อยู่อาศยั และถือว่าเป็นต้นทุนหลกัในการพฒันาด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั บรษิัทฯ จงึใหค้วามส าคญัในการคดัเลอืกทีด่นิที่มศีกัยภาพน ามาพฒันาโครงการ โดยพจิารณาจากท าเลที่ตัง้ 
การเขา้ถงึทีด่นิ การมรีะบบสาธารณูปโภคของรฐับาลรองรบั ผงัเมอืง ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย ทศิทางการเตบิโตของ
แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งชุมชน ในการคัดเลือกที่ดินส าหรบัพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็น
หน่วยงานหลกัในการสรรหาทีด่นิ โดยท างานร่วมกบัฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายขาย และ
ฝ่ายการตลาด เพื่อร่วมกนัวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจเลอืกประเภททีอ่ยู่อาศยั และแบรนดท์ีเ่หมาะสมกบัท าเลนัน้นัน้ โดย
พจิารณาความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย ผงัเมอืง ความเป็นไปได้ทางด้านการก่อสร้าง การประมาณการต้นทุน 
ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ความเป็นไปไดท้างการเงนิ อตัราผลตอบแทน  และความเป็นไปได้ทางดา้นตลาด 
เพื่อก าหนดแบรนดส์นิคา้ และราคาขายใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายในบรเิวณนัน้ๆ โดยการสรรหาทีด่นิมขีอ้มูล
จากเครอืขา่ยนายหน้าทีเ่ป็นพนัธมติรกบับรษิทัมายาวนาน และจากการส ารวจของฝ่ายพฒันาธุรกจิ นอกจากนี้ยงัมกีาร
เปิดรบัขอ้มลูทีด่นิ ผ่านเวบ็ไซต ์และผ่านระบบคอลเซน็เตอรเ์พื่อเพิม่ความสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึ้น 
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2) การจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง 
บรษิัทฯ มขี ัน้ตอนในการจดัซื้อวสัดุก่อสร้างที่โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อให้ได้วสัดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดตีาม

มาตรฐานทีบ่รษิทัตัง้ไว ้ในราคาทีเ่หมาะสม บรษิัทฯ บรหิารความเสีย่งโดยใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการเป็นผูจ้ดัหา
วสัดุก่อสร้างที่มคีวามผนัผวนและความสูญเสยีที่ไม่แน่นอน โดยก าหนดราคาในสญัญาว่าจ้างรบัเหมาก่อสร้างแบบ
เบด็เสรจ็ (Turnkey contract) อกีทัง้ยงัสามารถควบคุมคุณภาพ รปูแบบ และเวลาไดด้กีว่าอกีดว้ย ส่วนบรษิัทจะจดัซือ้
วสัดุก่อสรา้งบางประเภททีม่สี าคญั ราคาสงู และมลีกัษณะเฉพาะ เช่น สขุภณัฑ ์วสัดุกรุผวิ ประตู-หน้าต่าง เพื่อเป็นการ
ลดภาระของผูร้บัเหมาอกีทางหนึ่ง โดยขัน้ตอนการจดัซือ้วสัดุก่อสรา้ง บรษิทัฯ จดัใหม้กีารเปิดซองประมูลราคาหลาย
รายการ เพื่อใหม้กีารแขง่ขนัในดา้นราคาและคุณภาพได ้การจดัซือ้วสัดุก่อสรา้งจากผูผ้ลติโดยตรงท าใหบ้รษิทัไดร้าคา
ทีต่ ่ากว่าผูร้บัเหมาจดัซือ้เอง เนื่องจากมกีารสัง่ซือ้ในปรมิาณมาก วสัดุทีบ่รษิทัฯ สัง่ซือ้ส่วนใหญ่ใชใ้นขัน้ตอนแยกจาก
ขัน้ตอนการท างานของผูร้บัเหมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึสามารถควบคุมงานก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
ก่อสร้างที่วางไว้ นอกจากนี้บรษิัทยงัมแีผนรองรบัการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง โดยการก าหนดราคาส่งมอบ
ล่วงหน้า การจดัซือ้ในระยะยาว  และมรีะยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสรา้งอยู่ในช่วงเวลา 30 -60 วนั ทัง้นี้บรษิทัฯ ไม่ได้
พึง่พาผูจ้ าหน่ายวสัดุก่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพเิศษ ท าให้ไม่มปัีญหาการขาดแคลนวสัดุที่ผ่านมา โดยบรษิัทฯ มี
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถหาวสัดุไดต้รงตามมาตรฐาน ตาม
ปรมิาณ และสามารถสง่มอบไดท้นัตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดได ้

3) การจดัหาผูร้บัเหมา 
การด าเนินการก่อสร้าง บรษิทัฯ จะว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นผู้ด าเนินการ โดย

บริษัทฯ จะควบคุมแผนงาน และคุณภาพงานก่อสร้างโดยการจดัให้มีผู้จดัการโครงการ วิศวกรควบคุมงานประจ า
โครงการ วศิวกรควบคุมคุณภาพ เพื่อคอยดแูล และตรวจสอบงานของผูร้บัเหมาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ ที่
ก าหนดไว้ โดยการคดัเลือกผู้รบัเหมาใหม่ บรษิัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบตัิเบื้องต้น ประสบการณ์ ผลงาน และ
คุณภาพทีผ่่านมา รวมถงึฐานะการเงนิของบรษิทั เพื่อเพิม่ความมัน่ใจใหบ้รษิทัฯ ว่าจะสามารถด าเนินงานก่อสรา้งให้
แลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา และคุณภาพทีม่มีาตรฐาน ส าหรบัผูร้บัเหมารายเดมิทีเ่คยรบังานกบับรษิทัฯ มาแลว้ บรษิทัฯ 
จะมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของผูร้บัเหมาไวเ้ป็นฐานขอ้มูล เช่น ขอ้มูลการท างาน คุณภาพงาน การประเมนิผลงาน เป็นต้น 
เพื่อใชใ้นการพจิารณาว่าจา้งในครัง้ถดัไป ส าหรบัการพฒันาโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส ์และโฮ
มออฟฟิศ บรษิทัฯ จะจดัหาผูร้บัเหมารายย่อยหลายรายในการด าเนินการก่อสรา้ง เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่น และสามารถ
ปรบัแผนงานการก่อสร้างต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทนัท่วงท ีแต่การพฒันาโครงการประเภทแนวสูง 
คอนโดมเินียม บรษิทัฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมารายใหญ่เพยีงรายเดยีว และท าสญัญาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ เพื่อใหส้ามารถ
ควบคุมต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด ปัจจุบนับริษัทฯ มีการรบัสมคัรสมัภาษณ์
ผูร้บัเหมารายใหม่ๆ ที่มศีกัยภาพที่ดจี านวนมาก เกบ็ไว้เป็นคู่ค้าขึน้ทะเบยีน โดยการคดัเลอืกผู้รบัเหมา บรษิัทฯ มี
คณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้างเพื่อวางนโยบายการจดัหา และพจิารณาคุณสมบตัิของผู้รบัเหมาในแต่ละรายตามความ
เหมาะสมของงาน เพื่อรองรบัการขยายตวัของบรษิทัฯ ในอนาคตต่อไป 

4) เทคโนโลยกีารก่อสรา้ง 
เนื่องจากบรษิทัมโีรงงานผลติแผ่นคอนกรตีส าเรจ็รูปเป็นของตนเอง บรษิทัจงึได้ปรบัรูปแบบการก่อสรา้งบา้น

จากการก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ (ก่ออฐิฉาบปูน) เป็นการก่อสรา้งบา้นแบบกึง่ส าเรจ็รูป โดยใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งดว้ย
ระบบผนงัคอนกรตีส าเรจ็รปู จากโรงงานหล่อคอนกรตีอดัแรงซึง่เป็นโรงงานของบรษิทัฯ ผลติผนังคอนกรตีและชิน้ส่วน
คอนกรตีส าเรจ็รปูจากโรงงานแลว้ขนสง่มาตดิตัง้ทีห่น้างาน โดยระยะเวลาก่อสรา้งโดยรวมในการก่อสรา้งประมาณ 120 
วนั วธิกีารก่อสรา้งดว้ยระบบนี้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการก่อสรา้ง ควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้ง อกีทัง้ยงัช่วย
ลดการพึง่พาแรงงาน และสามารถตอบสนองการเตบิโตของธุรกจิไดอ้ย่างทนัท่วงท ีส าหรบังานก่อสรา้งบา้นกึง่ส าเรจ็รปู 
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บรษิทัฯ จะส่งปรมิาณและรูปแบบเสาและคาน เพื่อใหโ้รงงานวางแผนการผลติ และจดัส่งโครงสรา้งเสาและคานไปยงั
สถานทีก่่อสรา้ง ใหผู้ร้บัเหมาช่วง (Sub-Contractor) เป็นผูต้ดิตัง้โครงสรา้งส าเรจ็รปู ซึง่ทมีงานก่อสรา้งของบรษิทัฯ จะ
ควบคุมการประกอบโครงสรา้ง การตดิตัง้โครงหลงัคาส าเรจ็รปูและก่ออฐิฉาบปนู รวมทัง้เขา้ไปควบคุมการก่อสรา้งส่วน
ทีเ่หลอืใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา เพื่อส่งมอบงานใหลู้กคา้ตามก าหนด จากความพรอ้มในดา้นเทคโนโลยกีารผลติ
และระบบการบรหิารจดัการก่อสรา้ง จะท าใหบ้รษิทัสามารถสง่มอบบา้นทีม่คีุณภาพใหก้บัลูกคา้ไดท้นัตามก าหนด และ
ยงัคงรกัษาจุดแขง็ในการออกแบบบา้นทีม่ฟัีงกช์ัน่ใชส้อยไดอ้ย่างลงตวั 

5) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุ

ใหก้บัลกูคา้ โดยผ่านการออกแบบทัง้ภายนอกและภายในทีม่ลีกัษณะเฉพาะ มพีืน้ทีใ่ชส้อยและฟังกช์ัน่การใชง้านทีล่ง
ตัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ส าคญัของบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่ๆ ในการ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการอยู่
อาศยั และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการส ารวจความต้องการของลูกค้าโดยตรง จากการ
สอบถามโดยผ่านฝ่ายขายและการตลาดโครงการ ฝ่ายพฒันาโครงการ ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์และฝ่ายบรกิารลกูคา้หลงัการ
ขาย เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะห ์และน าไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ทัง้ทางดา้นภาพลกัษณ์ของอาคาร 
การจดัวางพื้นที่ใช้สอยภายใน ต าแหน่งการจดัวางเฟอร์นิเจอร ์ขนาดของพื้นที่ และความต้องการอื่นๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกด้านต่างๆ ให้กบัลูกค้าอย่างเหมาะสมตามความต้องการ นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
พฒันา เพื่อต่อยอดทางธุรกจิ และบรกิารอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบต่างๆ เช่น อพารท์เมน้ทใ์หเ้ช่า งานบรกิารทีจ่อดรถ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างครบวงจร  

6) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
การพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั ประเภทหมู่บา้นจดัสรรของบรษิทัทีผ่่านมา จะมขีนาดพืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ไร่ ซึง่ไม่

อยู่ภายใต้ข้อบงัคบักฎหมายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม แต่การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียมบริษัท
ด าเนินการก่อสร้างภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนด 
หลกัเณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยโครงการ
ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร หรอื การก่อสรา้งอาคารสงูตัง้แต่ 23 เมตร หรอื 80 หน่วยขึน้ไป จะต้องมกีารจดัท า
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามกฎหมาย 

แต่อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ กต็ระหนักถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อม ทัง้ในระหว่างการก่อสร้าง และหลงัการ
ก่อสร้าง เช่น มผี้าใบคลุมในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องการเศษวสัดุก่อสร้างตกหล่นลงมา ระบบการบ าบดัน ้าเสยี
ส่วนกลางของโครงการ ส าหรบัโครงการประเภทหมู่บ้านจดัสรรผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัและ
สาธารณูปโภคโครงการทีส่ าคญัคอื การระบายน ้าเสยีของโครงการ บรษิทัฯ จงึจดัใหม้ถีงับ าบดัน ้าเสยีในบา้นแต่ละหลงั 
และสโมสรส่วนกลาง โดยน ้าเสยีจากบ้านแต่ละหลงัและสโมสรจะได้รบัการบ าบดัก่อนที่จะลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้แผงโซล่าเซลลใ์นบรเิวณส่วนกลางของหมู่บา้น เพื่อเป็นการประหยดัไฟฟ้า และลดภาระ
ค่าใชจ้่ายใหก้บันิตบิุคคลหมู่บา้นต่อไป  

นอกจากนี้ การผลติรัว้ส าเรจ็รปู โครงสรา้ง เสา คาน ผนงั ส าเรจ็รปู และการก่อสรา้งบา้นส าเรจ็รูปของบรษิทัไม่
มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดัมาโดยตลอด ท าใหน้บัตัง้แต่บรษิทัเปิดด าเนินการมา บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัการสรา้ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนหรอืการปรบัจากหน่วยงานของรฐัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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2.4   งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มงีานก่อสรา้งบา้นทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ ซึง่ประกอบดว้ย  
1) ลูกค้าที่อยู่นอกโครงการ ซึ่งเป็นการรบัจ้างสร้างบ้านให้กบัลูกคา้แต่ละรายและงานรบัเหมาอื่น ๆ  โดยอยู่

ระหว่างด าเนินการคดิเป็นมลูค่างานทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ายได ้(Backlog) มูลค่า 31.31 ลา้นบาท โดยระยะเวลาการก่อสรา้ง
บา้นเฉลีย่ของบรษิทัฯ จะอยู่ทีป่ระมาณ 4-5 เดอืนส าหรบับา้นส าเรจ็รปู และ 6-8 เดอืนส าหรบับา้นกึง่ส าเรจ็รูป โดยนับ
จากวนัทีเ่ริม่ตอกเสาเขม็  

2) ลกูคา้ทีอ่ยู่ในโครงการของกลุ่มเนอวานา ซึง่อยู่ในระหว่างด าเนินการทัง้หมด จ านวน 187 ยนูิต คดิเป็นมลูค่า
งานทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ายได ้(Backlog) มูลค่ารวม 1,941 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น (1) ทีพ่กัอาศยัแนวสงู (คอนโดมเินียม) 
จ านวน 146 ยนูิต คดิเป็นมลูค่า 1,176 ลา้นบาท และ (2) ทีพ่กัอาศยัแนวราบจ านวน 52 ยูนิต คดิเป็นมูลค่า 766 ลา้น
บาท โดยมรีายละเอยีดดงัตารางดา้นล่างนี้ 
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โครงการของเนอวานา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ประเภทโครงการ ความคืบหน้าของการขาย งานท่ียงัไม่ส่งมอบ มูลค่าโครงการ

คงเหลือ  
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง  
(ร้อยละของมลูค่าตามบญัชี) จ านวนหน่วย

ทัง้หมด 
จ านวนหน่วย
คงเหลือ 2 

จ านวนหน่วย มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ทีพ่กัอาศยัแนวราบ 
เนอวานา บยีอนด ์พระราม 2 พระราม 2 บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 120 82 3 111 1,731 53 
เนอวานา บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ ศรนีครนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 58 0 1 48 0 100 
เนอวานา บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 1) เกษตร-นวมนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 67 0 1 16 0 100 
เนอวานา บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 2) เกษตร-นวมนิทร ์ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 37 1 1 11 22 100 
เนอวานา บยีอนด ์แอท บชี พทัยา พทัยา ชลบุร ี บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 21 15 0 0 310 51 
เดอะ ธารา รามอนิทรา รามอนิทรา บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 53 7 5 24 49 75 
แอทเวริค์ รามอนิทรา รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ 61 6 2 35 99 100 
แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์ เลศิหลา้ โฮมออฟฟิศ 56 21 1 14 429 100 
เนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 ศรนีครนิทร-์รม่เกลา้ ทาวน์โฮม 175 64 7 64 735 93 
เนอวานา คฟัเวอร ์ออ่นนุช ออ่นนุช ทาวน์โฮม  194 1 0 0 6 100 
เนอวานา คลสัเตอร ์รามค าแหง  รามค าแหง ทาวน์โฮม 2-3 ชัน้ 20 8 0 0 45 100 
เนอวานา บยีอนด ์อดุรธานี อดุรธาน ี บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 40 38 2 15  505  42 
เนอวานา บยีอนด ์พระราม 9-กรงุเทพกรฑีา กรงุเทพกรฑีา บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 87 78 3 146  2,648  63 
เนอวานา บยีอนด ์บางนา-แอท ยู พารค์ บางนา บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ 35 30 4 84  520 17 
เนอวานา เอเลเมนท ์บางนา บางนา บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 172 159 13 155 1,880  40 
เนอวานา ไอคอน ป่ินเกลา้ ป่ินเกลา้ บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ 28 17 9 43  202 48 

รวม 1,224 527 52 766 9,181  
ทีพ่กัอาศยัแนวสงู 
บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ คลองสาน คอนโดมเินียม 133 52 7 707 3,446 100 
เดอะ โมส อสิรภาพ อสิรภาพ คอนโดมเินียม 193 54 139 468 701 80 

รวม 326 106 146 1,175 4,147  
         

รวมทัง้หมด 1,550 633 168 1,941 13,328  
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

กรอบการบริหารความเส่ียง 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ตระหนกัว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีและเป็นพืน้ฐานส าคญัทีช่่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีก่ าหนดไว้ ทัง้นี้ การบรหิารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทัง้ในเรื่องของการก ากับดูแล กลยุทธ์ การก าหนด
วตัถุประสงค ์และการด าเนินธุรกจิ  

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยก าหนดกรอบการปฏบิตังิานและกระบวนการ เพื่อใชใ้นการ
บรหิารความเสี่ยงของบรษิัท ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้น าแนวทางของ The COSO Enterprise Risk Management 
Framework มาปรบัใชใ้นการระบุและประเมนิความเสีย่งของกจิกรรมทางธุรกจิทีบ่รษิัทฯ ด าเนินการ  

โครงสรา้งการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงาน รวมทัง้ตดิตาม กลัน่กรอง ใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะงานดา้น
การบรหิารความเสีย่งในระดบัองคก์ร ตลอดจนพจิารณาเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ ของบรษิทั และพจิารณาแนวทางใน
การบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้ เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหทุ้ก
หน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลและบรหิารความเสีย่งที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบ  

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 

วฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  โดย 
บรษิัทฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งใหม้คีวามเขม้แขง็ทัว่ทัง้องคก์ร และมุ่งหวงัให้พนักงานมี
ความตระหนกัรูถ้งึความเสีย่งในการปฏบิตังิาน และรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่ง นอกจากนี้ บรษิทัฯ สนับสนุน
ใหพ้นกังานมทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพื่อใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี
โดยมแีนวทางการด าเนินการดงันี้ 

 ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง วตัถุประสงค ์กรอบการบรหิารความเสีย่ง และแนวทางการบรหิาร
ความเสีย่ง 

 น าแนวทางไปปฏบิตัแิละตดิตามความกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัคณะกรรมการ ระดบับรหิาร และ
ระดบัปฏบิตักิาร 

 สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการฝึกอบรม เป็นตน้  
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ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ต่างๆ 
ในช่วงทา้ยของปี 2563 ตลาดทีอ่ยู่อาศยั เริม่มขีา่วดหีลงัจากการพฒันาวคัซนีทีม่คีวามคบืหน้ามากขึน้ ประกอบ

กบัตวัเลขเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่3 จากส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ซึง่ออกมา
ดกีว่าทีค่าด สง่ผลดา้นบวกต่อตลาดทีอ่ยู่อาศยั อย่างไรกด็กีารระบาดของโควดิไดส้่งผลใหท้ัง้ปี 2563 ทัง้จ านวนหน่วย
เปิดตวัและยอดโอนทีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลมกีารหดตวัลงอย่างมนียัส าคญั 

ส าหรบัทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศยัในปี 2564 น่าจะผ่านจุดต ่าสุดมาแลว้ แต่แนวโน้มขา้งหน้ายงัคงเผชญิกบัความ
ทา้ทายต่างๆ อาท ิการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ก าลงัซือ้ และสถานการณ์โควดิ-19 ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ แรง
กดดนัจากจ านวนทีอ่ยู่อาศยัสะสมรอขายทีท่รงตวัอยู่ในระดบัสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีอ่ยู่อาศยัประเภททาวน์เฮา้สท์ี่มี
จ านวนสะสมเร่งตวัสงูขึน้ สง่ผลท าใหผู้ป้ระกอบการยงัระมดัระวงัในการเปิดโครงการเพิม่เตมิ  

ขณะทีท่างฝัง่ของก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคงชาวไทยคาดว่าจะทรงตวัใกลเ้คยีงกบัปี 2563 เน่ืองจากปัจจยัเศรษฐกจิ
ที่ก าลงัอยู่ในช่วงฟ้ืนตวัจากผลกระทบของโควดิ-19 ส่งผลให้ก าลงัซื้อน่าจะยงัคงทรงตวั ประกอบกบัความกงัวลต่อ
ความมัน่คงในอาชพี ขณะทีก่ลุ่มผูซ้ือ้ชาวต่างชาตคิาดว่าจะมคีวามต้องการซือ้ทีท่ีย่งัฟ้ืนตวัจ ากดั เนื่องจากขอ้จ ากดัใน
การเดนิทางระหว่างประเทศ ประกอบกบัการแพร่ระบาดซ ้าในประเทศส าคญัของโลก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องต่อ
ความเชื่อมัน่และความสามารถของผูซ้ือ้ชาวต่างชาต ินอกจากนี้ยงัมปีระเดน็เรื่องการแข่งขนัของตลาดทีอ่ยู่อาศยัในแต่
ละประเทศทีน่่าจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของชาวต่างชาติอกีด้วย อย่างไรกด็ยีงัคงต้องติดตามนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั ทีอ่าจเขา้มาช่วยสรา้งบรรยากาศเชงิบวกต่อธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัในระยะขา้งหน้า 

คาดว่าสถานการณ์ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2564 เป็นการปรบัตัวในทศิทางที่ค่อยเป็นค่อยไป เนื่องด้วย
ปัจจยัแวดลอ้มของตลาดทีอ่ยู่อาศยัยงัไม่เอือ้ ท าใหย้งัต้องระมดัระวงัการลงทุน เช่นเดยีวกบักจิกรรมการซือ้ขายทีอ่ยู่
อาศยัยงัมขีอ้จ ากดัสงู และยงัคงตอ้งท าการตลาดอย่างหนกัต่อเนื่อง 

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ 
รวมถึงแผนรองรบัการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาจที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจดัหาที่ดินเพื่อพฒันาโครงการ การพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดตัวโครงการใหม่  
การปรบักลยุทธก์ารขาย โดยเลอืกกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ (real demand) การสรา้งความแตกต่างของ
ผลติภณัฑ ์การบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใหม้คีวามเหมาะสม และการบรหิารกระแสเงนิสดใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม
ในการด าเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
(recurring income business) เช่น อาคารจอดรถบรเิวณซอยเฉยพ่วง เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่ง และมแีผนทีจ่ะ
ขยายธุรกจิทีส่ามารถสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่องเพิม่ขึน้ในอนาคตอกีดว้ย 

2.  ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  
เนื่องจากการด าเนินงานในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ต้องปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งหลายฉบบั เช่น กฎหมายผงัเมอืง พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พระราชบญัญตัอิาคาร
ชดุ เป็นตน้ ซึง่กฎหมายแต่ละฉบบัมขีอ้ก าหนดทีซ่บัซอ้นและมโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จงึตอ้งใชค้วาม
ละเอยีดรอบคอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบตัิตามหรอื
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ปฏบิตัติามไม่ครบถว้นอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุน ระยะเวลาในการพฒันา โครงการ และแผนการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ เพื่อลดความเสีย่งจากกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทัใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั ตัง้แต่ก่อนการซื้อทีด่นิเพื่อพฒันา
โครงการ โดยมคีณะท างานเพือ่ตรวจสอบขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนเพื่อพฒันา
โครงการมอียูใ่นปัจจุบนัรวมทัง้ทีจ่ะประกาศใชใ้นอนาคตอนัใกล ้อยา่งรอบคอบ  

3.  ความเส่ียงจากการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และการก าหนดมาตรการควบคมุสินเช่ือบ้านท่ีเข้มงวดขึน้ 
        จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะหนี้สนิภาคครวัเรอืนของประเทศอยู่ในระดบัสูง ตลอดจนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สถาบนัการเงนิมคีวามเขม้งวดในการ
พจิารณาและอนุมตัสินิเชื่อ ส าหรบัผูป้ระกอบการ (Pre-Finance) และสนิเชื่อส าหรบัผูบ้รโิภค (Post-Finance) มากขึน้ 

 ส าหรบัผูป้ระกอบการ (Pre-Finance) อาจส่งผลกระทบในการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุน แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการสร้างความน่าเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยอ้างอิงผลการด าเนินการที่
แขง็แกร่งและการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของบรษิทั การบริหารสดัส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู ้ถอืหุน้ไม่เกนิ 2 เท่า เพื่อ
บรหิารจดัการเงนิทุนใหม้ปีระสทิธภิาพและมตีน้ทุนทางการเงนิทีเ่หมาะสม ตลอดจนมสีถาบนัการเงนิทีเ่ป็นพนัธมติรที่
พรอ้มใหก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อส าหรบัการพฒันาโครงการของบรษิทั 

 ในสว่นของสนิเชื่อส าหรบัผูบ้รโิภค (Post-Finance) อาจไดร้บัผลกระทบจากความเขม้งวดในการอนุมตัสินิเชื่อ
มากขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั เนื่องจากลูกคา้ทีซ่ือ้เพื่ออยู่อาศยัจ าเป็นต้องอาศยัการขอสนิเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิ ดงันัน้หลกัเกณฑ์ส าหรบัการพจิารณาสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิ เป็นปัจจยัส าคญัที่หลกีเลี่ยงไม่ได ้
ทัง้นี้ สดัส่วนการปฏิเสธสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อย ส าหรบัการซื้ออสงัหาริมทรพัย์ มีอตัราส่วนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าว จงึวางแผนบรหิารความเสีย่งการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ลูกคา้ในการขอสนิเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิกอ่นครบก าหนดการโอนล่วงหน้า โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชยเ์พื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัลกูคา้ในการตดิต่อขอสนิเชื่อธนาคารพาณิชย ์สนบัสนุนใหล้กูคา้ใหไ้ดร้บัสนิเชื่ออย่างรวดเรว็ ทัง้นี้บรษิทัฯ 
ยงัไดก้ าหนดกระบวนการในการน าหอ้งชดุ ทาวน์เฮา้ส ์หรอืบา้นเดี่ยวจากการถูกปฏเิสธสนิเชื่อดงักล่าวกลบัมาขายใหม่
ใหก้บัลกูคา้ทีย่งัคงมคีวามตอ้งการของโครงการต่อไป 

แต่ทัง้นี้ โครงการส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัราคาทีเ่น้นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางขึน้ไป ซึง่มกี าลงัซื้อและมี
ความสามารถในการผ่อนช าระเงนิกูม้ากกว่ากลุ่มระดบักลางถงึระดบัล่าง รวมทัง้กลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มทีซ่ือ้
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัจรงิ ไม่ใช่เพื่อการลงทุน จงึท าใหอ้ตัราการปฏิเสธใหเ้งนิกูแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัฯ อยู่
ในระดบัทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บรษิทัฯ เน้นใหม้กีารพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งต้นของลูกคา้ทุก
ราย ส่งเอกสารใหท้างธนาคารพจิารณาก่อนล่วงหน้า ซึง่เรว็กว่าแผนงานปกติ และเน้นการท างานร่วมมอืกบัธนาคาร
อย่างใกลช้ดิ ทัง้นี้ เพื่อลดจ านวนการยกเลกิการซือ้เนื่องจากการขออนุมตัสินิเชื่อไม่ผ่าน อกีทัง้ยงัเน้นเรื่องการตดิตาม
สถานการณ์ยอดหนี้เสยี กบัธนาคารพาณิชยใ์กลช้ดิอกีดว้ย  

4. ความเส่ียงจากการค า้ประกนับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  
จากการที่บรษิัทฯ ได้มีการค ้าประกนัวงเงินกู้ยมืแก่บริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3,969  

ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการค ้าประกนัการช าระคนืหนี้ใหก้บัเจา้หนี้ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมนีโยบายทีใ่ห้
ความส าคญัในการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยอย่างใกล้ชดิ เช่น การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็น
กรรมการ การตดิตามผลงานรายเดอืนหรอืรายสามเดอืน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัย่อยมผีลก าไรจากการประกอบการ และ
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กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถช าระคนืหนี้ใหก้บัเจา้หนี้ไดต้ามแผน ดงันัน้ความ
เสีย่งจากการทีบ่รษิทัใหก้ารค ้าประกนัเงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อยจงึอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

5. ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต  

เน่ืองจากทีด่นิเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และบรษิทัฯ เน้นการพฒันาโครงการ

ตามแนวถนนตดัใหม่ และในแหล่งชุมชน ซึง่เป็นทีต่้องการของผูป้ระกอบการเช่นเดยีวกนั ส่งผลใหเ้กดิการแข่งขนัใน

การซือ้ทีด่นิทีม่ศีกัยภาพสงู การจดัซื้อทีด่นิในท าเลทีไ่ม่เป็นตามแผนธุรกจิ หรอืมคีวามเสีย่งจากการจดัหาและจดัซื้อ

ที่ดนิที่มรีาคาแพง จะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน และต้นทุนการพฒันาโครงการและอาจท าให้ไม่สามารถ

พฒันาโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบรษิัท เพื่อลดปัจจยัความเสีย่ง

ดงักล่าว บรษิัทฯ มกีารวางแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า พร ้อมทัง้ก าหนดแผนการซือ้ทีด่นิให้สอดคลอ้งกบัแผน

ธุรกจิและสภาพคล่อง โดยศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนพฒันาโครงการอย่างรอบคอบ นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัมี

กระบวนการทีร่ดักุมและโปร่งใสก่อนการตดัสนิใจซือ้ทีด่นิ โดยมคีณะท างานพจิารณาขอ้มูลการตลาด คู่แข่ง ราคาทีด่นิ

เทยีบกบัราคาประเมนิของราชการ และราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่จะน าไปใชเ้ป็นกรอบในการพจิารณาท าเล

และราคาที่เหมาะสมกบันายหน้าที่เป็นพนัธมิตรกบับริษัท ท าให้สามารถลดความเสีย่งอนัเนื่องจากการไม่สามารถ

จดัหาทีด่นิในท าเลและราคาทีส่อดคลอ้งกบัแผนงานทางธุรกจิของบรษิทัได้ 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมาย และขอ้บงัคบัในการซือ้

ทีด่นิโดยการตรวจสอบกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการทีม่อียู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ 

รวมทัง้กฎหมาย ข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมผีลต่อการพฒันาโครงการ นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้

จดัเตรยีมบุคลากรทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการออกส ารวจตรวจสอบทีด่นิทุกแปลงก่อนทีเ่ขา้ท าสญัญาจะซือ้จะ

ขายที่ดิน รวมถึงการรงัวดัสอบเขต หรือ หากมีข้อสงสยัในประเด็นเรื่องความกว้างเขตทาง ความเป็นสาธารณะ 

ประเด็นระเบียบ ข้อห้ามของทางราชการ ผงัเมือง แนวเวนคืนที่ดิน การเชื่อมทาง หรือประเด็นอื่นๆ บริษัทฯ มี

หน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ระสานงานกบัหน่วยงานราชการ เพื่อขอค ารบัรองจากหน่วยราชการต่างๆ และจดัจา้งผูป้ระเมนิ

อิสระเพื่อประเมินราคาที่ดิน นอกจากนี้  กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดิน จะด าเนินการผ่านรูปแบบของ

คณะกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นทีด่นิและการพฒันาธุรกจิ ดา้นการเงนิ ดา้น

กฎหมายและขอ้ก าหนดของราชการ และดา้นบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัสามารถซือ้ทีด่นิทีอ่ยู่ในท าเลและ

ราคาทีด่นิทีเ่หมาะสม เพื่อสามารถสรา้งรายไดต้ามแผนธุรกจิตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวไ้ด้ 

6.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ (Climate Change)  

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัิทางธรรมชาติ (Climate Change) ซึ่งส่งผล

กระทบทุกประเทศ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ภาวะโลกรอ้นส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของ

ระบบภูมอิากาศ ซึง่หากไม่เริม่ด าเนินการอย่างทนัท่วงทจีะท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีไ่ม่อาจเปลีย่นแปลงได ้ไม่ว่าจะเป็นความ

สญูเสยีทางเศรษฐกจิ และผลกระทบต่อชวีติและทรพัยส์นิจากภยัพบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

บรษิัทฯ มกีารวเิคราะห์ความเสีย่ง และโอกาสที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะ

ดา้นนวตกรรม และแนวโน้มของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ทีมุ่่งเน้นไปสู่การรกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นส าคัญ บรษิทัฯ ไดม้นีว



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
      

 

หน้า 40 

 

ตกรรมทีน่ าสมยั สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภค เพื่อน ามาพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารและพฒันาผลติภณัฑ ์เช่น 

การออกแบบบา้นทีค่ านึงถงึช่องแสง และช่องเปิดภายในบา้น จากการออกแบบบา้นของเนอวานา ทีใ่หค้วามส าคญักบั

แนวคดิ MASS & VOID ทีช่่วยสง่เสรมิช่องเปิดในบา้น ไม่เพยีงแต่ช่องแสง แต่ยงัหมายถงึระบบหมุนเวยีนของลมภายใน

บา้น ท าใหม้คีวามปลอดโปร่งเป็นพเิศษ ทัง้ยงัออกแบบทศิทางของแสงใหส้่องเขา้มาในบา้นอย่างทัว่ถึง แต่ไม่สร้าง

อุณหภูมทิีไ่ม่พงึประสงคภ์ายในตวับา้น เพราะการเลอืกใชว้สัดุทีม่คีุณภาพในการป้องกนัความรอ้น สามารถช่วยลดการ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้า รวมถงึระบบ Motion sensor system เทคโนโลยขีองอุปกรณ์ตรวจจบัความเคลื่อนไหวภายในบา้น

เนอวานา ท าให้เกดิความสะดวกสบายหลายอย่างต่อการอยู่อาศยั และ EV Charger Support ซึ่งตอบโจทย์การลด

ภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกบันโยบายของกระแสการพฒันาเทคโนโลยีรถยนต์ในปัจจุบนั ด้วยการใส่ Plug in 

ภายนอกบา้นบรเิวณทีจ่อดรถ พรอ้มตอบสนองใหก้บัผูใ้ชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าทุกรปูแบบ 

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัยด้์านการบริหารจดัการ 

1. ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

เนื่องจากบริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“S”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์
เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดม้กีารก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อแบ่งแยกขอบข่ายกนั
ใหช้ดัเจน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  กล่าวคอื บรษิทัฯ และ S มกีารแบ่ง Segment กนัอย่างชดัเจน 
โดย S ท าธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Luxury และระดบั Super Luxury ธุรกจิ
โรงแรม และธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะท าธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัโดยเน้นกลุ่มลูกคา้
ระดบัต ่ากว่า Luxury และเป็น Segment ทีบ่รษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญและเลง็เหน็ว่ามศีกัยภาพในการเตบิโต 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม 
โครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึง่เน้นกลุ่มลูกคา้ระดบั Super Luxury จ านวน 1 โครงการเท่านัน้ 
ผ่านบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั บพี ีพารท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 69.99 และร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว ตามล าดับ ทัง้นี้ บริษัทฯ จะไม่พัฒนา
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยัอื่นทีเ่น้นกลุ่มลูกค้าระดบั Luxury และ Super Luxury เพิม่เติมหลงัจบ
โครงการบนัยนัทร ีเรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพจิารณาความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการต่างๆ ตดิตาม ก ากบัดแูล และตรวจสอบอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า จะไม่มคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อผู้ถอืหุน้และนักลงทุน โดยบรษิทัฯ จะ
ด าเนินการให้คณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาอนุมตัินโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทัฯ และ S 

ตามทีบ่รษิทัฯไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2564 จากการซือ้ขายหุน้ระหว่างผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัสองกลุ่ม คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“สงิห ์เอสเตท”) และ นางวฒันา สมวฒันา 
และนายศรศกัดิ ์สมวฒันาซึ่งเป็นผู้เขา้ซื้อหุ้นของบรษิัทฯ โดยส่งผลใหบ้รษิัทฯ สิน้สภาพการเป็นบรษิัทย่อยของสงิห ์
เอสเตท ณ วนัที ่6 มกราคม 2564   



 
บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)         
 

 

หน้า 41 

 

 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1   ลกัษณะส าคญัของทรพัยสิ์นท่ีใช้ประกอบธรุกิจ 

โครงการทีพ่กัอาศยัภายใตเ้นอวานา 

โครงการ ประเภทโครงการ ทีต่ ัง้ 
ขนาดทีด่นิทัง้
โครงการ 

 (ไร-่งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 
(จดจ านองทัง้หมด/
บางส่วน ไวก้บั) 

เนอวานา บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์ 
(เฟส 1) 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนคลองล าเจยีก แขวง
นวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

20-1-16 เป็นเจา้ของ BAY 1 

เนอวานา บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์ 
(เฟส 2) 

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนคลองล าเจยีก แขวง
นวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 

8-1-13 เป็นเจา้ของ BAY 1 

เนอวานา บยีอนด ์
แอท บชี พทัยา 

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

4-2-41 เป็นเจา้ของ LHBANK2,UOB 2 

เนอวานา บียอนด์ 
ศรีนครนิทร ์

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

12-2-69 เป็นเจา้ของ KBANK 3 

เนอวานา บยีอนด ์
พระราม 2 

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

40-3-84.7 เป็นเจา้ของ SCB3 

เดอะ ธารา  
รามอนิทรา 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยพระยาสุเรนทร ์35  
ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั  
เขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 

8-3-81 เป็นเจา้ของ UOB6 

เนอวานา เอเลเมนท ์
บางนา 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
สมทุรปราการ 

43-2-91 เป็นเจา้ของ LHBANK2 

เนอวานา คฟัเวอร ์
อ่อนนุช 

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

17-0-73 เป็นเจา้ของ UOB6 

เนอวานา คลสัเตอร ์
รามค าแหง 

ทาวน์โฮม 2 ชัน้  
และ 3 ชัน้ 

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
(บางกะปิ) กรุงเทพฯ 

14-2-44.5 เป็นเจา้ของ LHBANK2 ,UOB6 

เนอวานา ดฟีายน์  
ศรนีครนิทร-์พระราม9 

ทาวน์โฮม 3 ชัน้ แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพฯ 

19-0-75.7 เป็นเจา้ของ BAY1, KKP4 

แอทเวริค์ รามอนิทรา โฮมออฟฟิศ แขวงอนุเสาวรยี ์เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 

9-0-31.9 เป็นเจา้ของ KKP , LHBANK2 

แอทเวริค์ ลาดพรา้ว-
เกษตรนวมนิทร ์

โฮมออฟฟิศ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 7-1-1 เป็นเจา้ของ KKP4 

บนัยนัทร ีเรสซเิดนท ์ 
รเิวอรไ์ซด ์แบงคอค 

คอนโดมเินียม แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

5-1-10.0 เป็นเจา้ของ UOB 
6
 

เดอะ โมส อสิรภาพ คอนโดมเินียม แขวงช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 

'1-3-63 เป็นเจา้ของ ICBC 7 
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สทิธกิารเช่า 

โครงการ 
ประเภท
โครงการ 

ทีต่ ัง้ 

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

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ อายุสญัญา 

ภาระผกูพนั 
(จดจ านอง
ทัง้หมด/

บางส่วน ไว้
กบั) 

อาคารจอดรถซอย
เฉยพ่วง อาคาร C 

อาคารจอด
รถ 

แขวงจอมพล 
เ ข ต จต ุจ กั ร 
กรุงเทพฯ 

1-2-1 เป็นเจา้ของ บรษิทั มทีรพัย ์
โกลเดน้แลนด ์

จ ากดั 

เริม่สญัญา 1 
กุมภาพนัธ ์
2561 อายุ
สญัญา 30 ปี 

LHBANK 2 

 
ส าหรบัปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการลงทุนเพิม่เติมในโครงการคอนโดมเินียมและอาคารจอดรถ ทัง้นี้  

บรษิัทฯ มกีารประเมนิราคาทรพัย์สนิเพื่อใช้ในการพจิารณาขอสนิเชื่อโครงการ โดยผู้ประเมนิราคาที่อยู่ในบญัชคีวาม
เหน็ชอบของส านักงาน ไดแ้ก่ บรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั บรษิทั 
โปรสเปค แอพเพรซลั จ ากดั บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซลัแตนท์ จ ากดั และ บรษิัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซลั 
จ ากดั (ตามเอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ) 
 
หมายเหตุ การวเิคราะหค์ุณภาพลกูหนี้ นโยบายการรบัรูร้ายได ้การวเิคราะหค์วามเพยีงพอ และเหมาะสมของทรพัยส์นิ 
อธบิายไวใ้นสว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ที ่3.2 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
 

1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
2  ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
3 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
4  ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
5  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
6  ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
7   ธนาคารไอซีบีซี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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4.2  เครือ่งหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ และทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 เครื่องหมายการคา้ส าคญั ลขิสทิธิ ์หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

รปูแบบเครือ่งหมาย/
ลิขสิทธ์ิ 

ช่ือเจา้ของ 
ประเภทสินค้า/

บริการ 

เลขทะเบียน/ 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

ระยะเวลาคุม้ครอง 

1. เครื่องหมายการคา้ 
“เฟนเซอร”์ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) 

รัว้ 
ประเภท 19 

ค135300 
ประเทศไทย 

19 มถุินายน 2563 

2. เครื่องหมายการคา้ 
“WOODTEX” 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) 

รัว้ 
ประเภท 19 

ค135301 
ประเทศไทย 

6 กนัยายน 2563 

3. เครื่องหมายการคา้ 
“QTECH” 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) 

โครงสรา้งอาคารท า
จากคอนกรตี
ผสมเสรจ็ 

(ประเภท 19) 

ค192733  
ประเทศไทย 

19 พฤษภาคม 2566 

4. เครื่องหมายบรกิาร 
“@WORK” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66368 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

5. เครื่องหมายบรกิาร 
“BEYOND” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66364 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

6. เครื่องหมายบรกิาร 
“BEYOND LITE” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66367 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

7. เครื่องหมายบรกิาร 
“COVER” 

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66366 
ประเทศไทย  

18 พฤษภาคม 2568 

8. เครื่องหมายบรกิาร 
“ICON”  

บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

ธุรกจิจดัสรรทีด่นิ 
(ประเภท 36) 

บ66365 
ประเทศไทย 

18 พฤษภาคม 2568 

9. เครื่องหมายบรกิาร 
“GINZA” 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั ก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั 
(ประเภท 37) 

161104016 
ประเทศไทย 

12 กนัยายน 2569 

10. เครื่องหมายบรกิาร 
“The GINZA” 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั การจดัการ
อสงัหารมิทรพัย ์
(ประเภท 36 ) 

161104015  
ประเทศไทย 

12 กนัยายน 2569 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 การลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม บรษิัทฯ ยงัไม่มนีโยบายชดัเจนในการร่วมทุน แต่บรษิทัฯ มแีนวทางใน
การด าเนินธุรกจิ ในกรณีถา้บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยร่วมลงทุนในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ จะพจิารณาจากอตัราผลก าไร
ขัน้ตน้ หรอืมลูค่าโครงการเป็นหลกั โดยจะพจิารณาร่วมทุนในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัอตัราผลก าไรขัน้ตน้มากกว่ารอ้ยละ 
30 หรอืมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนในสดัส่วนทีม่ากพอใหบ้รษิทัฯ เขา้ร่วมบรหิารจดัการ
และก าหนดแนวทางของธุรกจิดงักล่าวได ้ 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในคดทีีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบ 
ต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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6. ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูส าคญัอ่ืน 

ชื่อบรษิทั บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ NVD 

ประเภทธุรกจิ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

หมายเลขทะเบยีนบรษิทั 0107547000851 

ทุนจดทะเบยีน 1,681,719,973 บาท 

ทุนช าระแลว้ 1,380,599,978 บาท 

ประเภทและจ านวนหุน้ หุน้สามญัจ านวน 1,380,599,978 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

สถานทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดรีงัสติ  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

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

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

จงัหวดันครปฐม 73150 

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

โฮมเพจ www.nirvanadaii.com 
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ข้อมลูทัว่ไปของนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

(บาท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

มูลค่าท่ี
ตราไว้
หุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น
ท่ีออกและ
ช าระแลว้ 
(หุ้น) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น  

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

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

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

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

บริษทั เอเทค เอน็เตอร์
ไพรส ์จ ากดั 
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) 

จ านวนหุ้น
ท่ีออกและ
ช าระแลว้ 
(หุ้น) 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น  

(รอ้ยละ) 
บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์
จ ากดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล 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 จ ากดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล 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 
จ ากดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล 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 จ ากดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล 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) 

จ านวนหุ้น
ท่ีออกและ
ช าระแลว้ 
(หุ้น) 

สดัส่วน
การถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

บริษทั เนอวานา ริเวอร ์
จ ากดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล 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 ์จ ากดั 
123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชั ้น  11 ถนนวิภาวดีรัง สิต 
แขวงจอมพล 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) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991 

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

ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 02-296-2000 ต่อ 50604 โทรสาร : 02- 683-1297 

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

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

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

 ณ วนัที ่5 มนีาคม 2564 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 1,681,719,973 บาท โดย
แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 1,681,719,973 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท และมทีุนชําระแลว้จํานวน 1,380,599,978 บาท 
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,380,599,978 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

7.2  ผูถ้ือหุ้น 

(1)  รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปัจจบุนั 

ตามที่บรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้  จากการซือ้ขาย
หุน้ระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทสองกลุม่ คือ บรษัิท สิงห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“สิงห ์เอสเตท”) และ นางวฒันา 
สมวฒันา และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทจ านวน 711,855,320 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.56 
ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท  (กล่าวคือ นางวฒันา สมวฒันา ซือ้หุน้ของบริษัทจ านวน 
427,639,201 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30.97 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา 
ซือ้หุน้ของบริษัทจ านวน 284,216,119 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20.59 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท) 
จากสิงห์ เอสเตท ในราคา 2.52 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 1,793,875,406.40 บาท  ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่ส  าคญั คือ นางวฒันา สมวฒันา ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 560,080,515 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
40.56 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 
363,444,333 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 26.33 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ในการนี ้นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา (ซึ่งเป็นกลุ่มบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือกระท าการ
รว่มกนัเพื่อการเขา้ถือหลกัทรพัยต์ามกฎหมายหลกัทรพัย ์(parties acting in concert)) มีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ที่เหลอืทัง้หมดของบรษัิทเป็นจ านวน 457,075,130 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.11 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษัิทในราคา 2.52 บาทตอ่หุน้ จากผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุรายตามประกาศที่ ทจ. 12/2554   

โดยใน วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 บริษัทฯไดร้บัแบบรายงานผลการซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 256-2) ของ นางวฒันา 
สมวฒันา และนายศรศกัดิ ์สมวฒันา ในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้   หลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดเ้สร็จสิน้  มีผูถื้อหุน้
แสดงเจตนาขายหุน้ที่ 104,615,261 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.58  ซึ่งจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือโดยผูท้  าค าเสนอซือ้แต่ละรายคือ  
นางวฒันา สมวฒันา ถือหุน้บริษัทจ านวน 664,695,776 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 48.14 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบริษัท และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 363,444,333 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 26.33 ของจ านวน
หุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท  

โดยในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564  นายฉตัรชยั ปิยะสมบตัิกลุ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษัิทจ านวน 105,000,000 หุน้ คิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.60 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท จาก นางวฒันา สมวฒันา ดงันัน้  
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 ลําดบัแรก ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 5 
มีนาคม 2564 จะเป็นดงันี ้



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)   
    

หน้า 50 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1 นางวฒันา สมวฒันา/1 559,695,776           40.54  
2 นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 363,444,333           26.33  
3 นายฉตัรชยั ปิยะสมบตักิุล 105,000,000            7.61  
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 44,383,000            3.21  
5 นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู 34,467,547            2.50  
6 CPYI CLT A/C 0182688-1008 20,000,064            1.45  
7 นายมนตช์ยั ลศีริกิุล 20,000,000            1.45  
8 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD 

FOR DEPOSITOR 
18,800,729            1.36  

9 N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 17,707,800            1.28  
10 นางสาวดรุณีย ์ลศีริกิุล 17,383,600            1.26  
11 อื่น ๆ  179,717,129           13.01  

รวม 1,380,599,978 100.00 
/1    นางวฒันา สมวฒันา เป็นมารดาของนายศรศกัดิ ์สมวฒันา ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ก) โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 10 ลาํดบัแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1 บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) /1 711,855,320 51.56 
2 นางวฒันา สมวฒันา/2 132,441,314 9.59 
3 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 71,718,214 5.20  
4 CPYI CLT A/C 0182688-1008 41,653,164 3.02 
5 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 38,536,900 2.80 
6 นายอนุชาต ิองัสเุมธางกรู 34,467,547 2.50 
7 N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,679,800 2.15 
8 นายมนตช์ยั ลศีริกิุล 26,350,100 1.91 
9 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD 

FOR DEPOSITOR 
18,800,729 1.36 

10 นางสาวดรุณีย ์ลศีริกิุล 17,383,600 1.26 
11 อื่น ๆ  257,713,290 18.65 

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 จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมผีูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิทั จํานวน 3 
ท่าน คอื นายนรศิ เชยกลิน่ นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ และ นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ จากจํานวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 
9 ท่าน ซึง่บรษิทั สงิห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถควบคุม กําหนดนโยบายการจดัการ หรอืการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ได ้

(2)  ขอ้ตกลงระหว่างผู้ถือหุน้รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มผีลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษิทั 

  -ไม่ม-ี 

ทัง้นี้ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัแม่ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) มกีารดาํเนินธุรกจิดา้น
อสงัหารมิทรพัย์เช่นเดยีวกนั ซึ่งอาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ และบรษิัทแม่ ได้มกีาร
กาํหนดนโยบายเพื่อแบ่งแยกขอบขา่ยในการดาํเนินธุรกจิอย่างชดัเจน (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกจิ” ในสว่นของ 1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่) 

7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

(1) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering)  

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยมสีาระสาํคญั สรุปไดด้งันี้ 

 

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 จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรที่ หุน้สามญัเดมิจํานวน  
5 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 โดยบรษิทัฯ จะออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสทิธใิหแ้ก่ผูท้ีม่รีายชื่อปรากฏเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
(Record Date) ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ในวนัที ่9 พฤษภาคม 
2561  
ทัง้นี้ ในการคํานวณสทิธทิีจ่ะได้รบัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 แต่ละรายนัน้ 
หากเกดิเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้  
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อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 จํานวน 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได้ 1 หุน้ เวน้แต่กรณี
มกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบัสทิธิ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กําหนดว่าดว้ย
สทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของ บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (NVD-W1) 

ราคาการใชส้ทิธ ิ 8.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบัสทิธติามที่
ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธฯิ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ วนัที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอบหมาย โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ไดภ้ายในเดอืนกรกฎาคม 2561 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
NVD-W1 ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญั 
แสดงสทิธ ิ NVD-W1 ไดใ้นวนัทําการสุดท้ายของเดอืน พฤษภาคม และ พฤศจกิายน 
ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 
(“วนักําหนดการใช้สทิธิ”) โดยวนักําหนดการใช้สทิธคิรัง้แรกคาดว่าจะเป็นวนัทําการ
สุดท้ายของเดอืนพฤษภาคม 2562 และวนักําหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย คอื วนัที่
ใบสําคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 3 ปีนับจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยหากวนั
กําหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้
สดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการถดัไป 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะตอ้ง 
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 (“ความจาํนง
ในการใชส้ทิธ”ิ) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนั
กาํหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ยกเวน้การแสดงความจํานงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ให้
แสดงความจํานงในการใชส้ทิธริะหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 
วนัก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

การแจง้ความจาํนงในการใช้
สทิธ ิ

เมื่อผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 แลว้ การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธดิงักลา่ว
ไม่สามารถเพกิถอนได ้

จาํนวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไว้
เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

ไม่เกนิ 276,119,995 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ย 
ละ 19.99 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ. วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 

นายทะเบยีนของใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรอืผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้โดยชอบ  
ใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

บรษิทัฯ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิ
จากการใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ 1.  ผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 
หากมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 
ครบทัง้จํานวน 276,119,995 หน่วย และผูใ้ชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 
ดงักล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ สทิธอิอกเสยีงของผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะ
ลดลงในสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 16.42* 
* คํานวณจากจํานวนหุน้รองรบัสาํหรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 
(จํานวน 276,119,995 หุน้) หารดว้ยผลรวมของ (1) จํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ. วนัที ่ 19 กุมภาพนัธ ์2561 (จํานวน 1,380,599,978 หุน้)  
(2) จํานวนหุน้รองรบัสาํหรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-Warrant-1 
(จาํนวน 25,000,000 หุน้) และ (3) จาํนวนหุน้รองรบัสาํหรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ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 ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 
ครบทัง้จาํนวน 276,119,995 หน่วย ราคาหุน้ของบรษิทัฯ จะยงัคงไม่ไดร้บัผลกระทบ
ใดๆ เนื่องจากราคาการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ 8.00 บาทต่อหุน้ สงูกว่า
ราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 4.40 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีท่ําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่
1/2561 เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 (ระหว่างวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2561) 

เหตุในการออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบัการปรบัสทิธ ิ

เมื่อมกีารดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการ 
ปรบัสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธฯิ ซึง่เป็นเหตุการณ์ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(
ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบั
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

การปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

บรษิัทฯ จะต้องดําเนินการปรบัราคาการใช้สทิธิและ /หรอือตัราการใช้สทิธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
(ข) เมื่อบรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนทัว่ไป และ/
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หรอืบุคคลในวงจาํกดัในราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ซึง่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
(ค) เมื่อบรษิทัฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอืบุคคลในวงจาํกดั โดยทีห่ลกัทรพัยน์ัน้ ใหส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็น
หุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั(เช่นหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญั) โดยทีร่าคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธดิงักล่าวตํ่า
กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
(ง) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(จ) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ 
สาํหรบัการดาํเนินงานในระยะเวลาบญัชใีดๆ 
(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์
อนัพงึได ้โดยทีเ่หตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ)  
บรษิทัฯ จะพจิารณาเพื่อกาํหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใช้
สทิธใิหม ่(หรอืปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 แทนอตัราการใชส้ทิธ)ิ 
อย่างเป็นธรรม 
ทัง้นี้ คาํจาํกดัความ สตูรการคาํนวณเพื่อการปรบัสทิธ ิตลอดจนรายละเอยีดเพิม่เตมิอื่นๆ 
จะเป็นไปตามทีจ่ะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธฯิ 

วตัถุประสงคข์องการออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและ
ประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะพงึ
ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้ 
สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิของบรษิทัฯ 
ในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบรษิทัฯ และ/หรอืเพื่อชําระหนี้ของบรษิทัฯ เมื่อมกีารใช้สทิธซิือ้หุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1  

ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึ
ไดร้บัจากการเพิม่ทุน 

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนจะช่วยลดภาระหนี้สนิ เสรมิสภาพคล่องและความแขง็แกร่ง
ทางโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
และเป็นแหล่งเงนิทุนสําหรบัการลงทุนต่างๆ เพื่อขยายธุรกจิของบรษิัทฯในอนาคต ซึ่ง
เป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดด้ยีิง่ขึน้ในระยะยาว 

เงื่อนไขอื่นๆ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย มอีาํนาจในการ  
(1) กําหนดเงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ อนัจําเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 เช่น วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 รายละเอยีดและ
ขัน้ตอนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ระยะเวลาการใชส้ทิธิ และวนัครบอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 เป็นตน้  
(2) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนามในแบบคาํขออนุญาต สญัญา และเอกสารอื่นใดที่
จําเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ซึง่รวมถงึการตดิต่อและ
การยื่นคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งต่อหน่วยงานราชการ 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 และการนําใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ NVD-W1 เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) 
ดําเนินการอื่นใดตามที่จําเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 
NVD-W1 ในครัง้นี้ 
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นบัตัง้แต่บรษิทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิNVD-W1 ไดม้กีารปรบัสทิธติามเงื่อนไขการใชส้ทิธ ิดงันี้ 
 

ในปี 
พ.ศ. 

รายละเอียด 
ราคาและอตัราการใช้สิทธิ

ก่อนการปรบัสิทธิ 
ราคาและอตัราการใช้
สิทธิหลงัการปรบัสิทธิ 

2561 คณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครัง้ที ่6/2561 
เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561 ได้มมีติอนุมตัิการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล สาํหรบัผลประกอบการ
งวด 9 เดือน ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 151,865,997.58 บาท 

แต่การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี้  ไม่ส่งผล
กระทบต่ออตัราการใช้สทิธแิละราคาการใช้สทิธิ
ของใบสําคัญแสดงสทิธิ NVD-W1 เนื่องจาก
เงื่อนไขการปรบัสทิธใินขอ้ 5 (จ) ของขอ้กําหนด
สิทธิของ  NVD-W1 กํ าหนดว่ า  บริษัทฯ  จะ
ดําเนินการปรบัราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัรา
การใช้สทิธ ิ“เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงิน
เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ สาํหรบัการดําเนินงาน
ในระยะเวลาบญัชใีดๆ” 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

8 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

8 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

2562 คณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมครัง้ที ่1/2562 
เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้มีตเิสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาการจ่ายเงนิ
ปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น สําหรับผล
ประกอบการ 3 เดอืนหลงัของประจาํปี 2561 และ
ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอตัรา 
0.11 บาท ต่อหุ้น สําหรับผลประกอบการ 9 
เดือนแรกของประจําปี 2561 ที่บริษัทฯ จ่าย
ให้กบัผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2561 
รวมเป็นเงนิปันผลประจําปี 2561 ทัง้สิน้จํานวน 
0.19 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้หมดจํานวน 
1,380,599,978 หุน้ ซึง่เป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ย
ละ 90 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบริษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในงวดปี 
2561 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สง่ผลให้
เขา้เงื่อนไขการปรบัสทิธ ิในขอ้ 5 (จ) 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

8 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1 หุน้สามญั 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

7.860 บาท ต่อ 1 หุน้
สามญั 

  

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1.018 หุน้สามญั 

 

  ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 NVD-W1 มจีํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ 276,119,950 หน่วย  
มจีาํนวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธคิงเหลอื 276,119,950 หุน้ 
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(2) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (ESOP-Warrant-1) 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 

ประเภทและชนิด ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัฯ ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและ
เปลี่ยนมอืไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในขอ้กําหนด
สทิธ ิ

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 ดงันี้ 

„ ปีที ่1 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 
ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
„ ปีที ่2 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 5.37 บาท 
„ ปีที ่3 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 5.91 บาท 
„ ปีที ่4 และปีที ่5 นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ: 
6.50 บาท 
ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ

วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก 31 สงิหาคม 2561 
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 14 สงิหาคม 2565 
จาํนวนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

25,000,000 หน่วย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ บรษิทัฯ จะไม่นําใบสาํคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 นบัตัง้แต่บรษิทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิESOP-Warrant-1 ไดม้กีารปรบัสทิธติามเงื่อนไขการใชส้ทิธ ิดงันี้ 
 

ในปี รายละเอียด 
ราคาและอตัราการใช้สิทธิ

ก่อนการปรบัสิทธิ 
ราคาและอตัราการใช้
สิทธิหลงัการปรบัสิทธิ 

พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที ่
6/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สาํหรบัผลประกอบการงวด 9 เดอืน ในอตัรา 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

5.37 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

5.37 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
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ในปี รายละเอียด 
ราคาและอตัราการใช้สิทธิ

ก่อนการปรบัสิทธิ 
ราคาและอตัราการใช้
สิทธิหลงัการปรบัสิทธิ 

0.11 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
151,865,997.58 บาท 

แต่การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี้ ไม่ส่งผล
กระทบต่ออตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้
สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิESOP-Warrant-
1 เนื่องจากเงื่อนไขการปรบัสทิธใินขอ้ 2.6 
(จ) ของขอ้กําหนดสทิธขิอง ESOP-Warrant-
1กําหนดว่า บรษิทัฯ จะดําเนินการปรบัราคา
การใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ “เมื่อ
บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ารอ้ยละ 
90 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบริษัทฯ  สําหรับการดํา เนินงานใน
ระยะเวลาบญัชใีดๆ” 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่
1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562  ได้มี
มติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.08 
บาทต่อหุ้น สําหรบัผลประกอบการ 3 เดือน
หลงัของประจําปี 2561 และไดม้กีารจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลแลว้ในอตัรา 0.11 บาท ต่อ
หุน้ สําหรบัผลประกอบการ 9 เดอืนแรกของ
ประจําปี 2561 ที่บรษิัทฯ จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้น
แลว้เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงนิ
ปันผลประจําปี 2561 ทัง้สิ้นจํานวน 0.19 
บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้หมดจํานวน 
1,380,599,978 หุน้ ซึง่เป็นเงนิเกนิกว่าอตัรา
ร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ  สําหรับการ
ดําเนินงานในงวดปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 

 ส่งผลให้เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิในขอ้ 2.6 (จ) 

 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

5.37 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1 หุน้สามญั 

ราคาการใชส้ทิธ ิ:   

5.8037 บาท ต่อ 1 หุน้
สามญั 

  

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ต่อ 1.0178 หุน้สามญั 

 

 ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (ESOP-Warrant-1) มจีํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ25,000,000 
หน่วย มจีาํนวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธคิงเหลอื 25,000,000 หุน้ 
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(3) หุน้กู ้

บรษิทัฯ ออกหุน้กูจ้ํานวน 1 ชุด เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2563 เป็นจํานวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท โดยมยีอดคง
คา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ช่ือหุ้นกู้ 
ประเภท 

หุ้นกู้ 

มูลค่าท่ีออก
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงั
ไม่ได้ไถ่ถอน 

(ล้านบาท) 

วนัครบ
ก าหนดไถ่

ถอน 

อตัรา
ดอกเบี้ย 

(รอ้ยละต่อปี) 

หุน้กูม้ปีระกนัของบรษิทั 
เนอวานา ไดอ ิจาํกดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่1/2563 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 
2565 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้ ี
สทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อน
ครบกาํหนดไถ่ถอน 
(NVD226A) 

หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื 
ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ
มหีลกัประกนัและมี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ซึง่ผู้
ออกหุน้กูม้สีทิธไิถ่
ถอนหุน้กูก้่อนครบ
กาํหนดไถ่ถอน 

1,000 1,000 23 ม.ิย. 
2565 

5.00%   

 

 (4) ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note)  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มยีอดคงคา้งตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) จํานวน 8 ฉบบั รวมเป็นเงนิ 
1,340.1 ล้านบาท ซึ่งตัว๋ดงักล่าวเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขสญัญาวงเงนิสนิเชื่อ
หมุนเวยีน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทและช่ือ
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

คู่สญัญา 
มูลค่าท่ีออก 
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงั
ไม่ได้ไถ่ถอน 

(ล้านบาท) 

วนัครบ
ก าหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

25 ลา้นบาท 15.3 ลา้นบาท 8 ม.ค. 2564 MLR-2.275% 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 27 ม.ค. 2564 MLR-2.275% 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

9.7 ลา้นบาท 9.7 ลา้นบาท 12 เม.ย. 2564 MLR-2.275% 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

850 ลา้นบาท 781.9 ลา้นบาท 3 ม.ีค. 2564 5.125% 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ธนาคารกรุงศรอียธุยา 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 30 ม.ีค. 2564 3.33%  
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ประเภทและช่ือ
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

คู่สญัญา 
มูลค่าท่ีออก 
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงั
ไม่ได้ไถ่ถอน 

(ล้านบาท) 

วนัครบ
ก าหนดไถ่

ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
(ออกโดยบรษิทั 
เนอวานา พระราม 
9 จาํกดั) 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 25 ม.ีค. 2564 2.00% 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

(ออกโดยบรษิทั 
เนอวานา พระราม 
9 จาํกดั) 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
จาํกดั (มหาชน) 

68.6 ลา้นบาท 68.6 ลา้นบาท 25 ม.ิย. 2564 3.95%  

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

(ออกโดยบรษิทั 
เนอวานา ย ูจาํกดั) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

239.8 ลา้น
บาท 

239.6 ลา้นบาท 20 ม.ค. 2564 MLR-1.5%  

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ทัง้นี้ อตัราการ

จ่ายเงนิปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ สภาพคล่องของบรษิัทฯ        
การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ  

 

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทฯ ย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธขิองงบเฉพาะกจิการของ
บรษิทัย่อยหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลอาจเปลีย่นแปลงได้
ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อย สภาพคล่องของบรษิทัย่อย การขยายธุรกจิ และปัจจยั
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัย่อย 
  

 ทัง้นี้ นับตัง้แต่ปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้มาโดยตลอด ซึง่รายละเอยีดเปรยีบเทยีบอตัรา
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ มดีงันี้ 
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รายละเอียด 

การจ่ายปันผล 

ประจ าปี 2561 (ส าหรบั
ผลประกอบการปี 

2560) 

การจ่ายปันผล 

ประจ าปี 2562 (ส าหรบั
ผลประกอบการปี 

2561) 

การจ่ายปันผล 

ประจ าปี 2563 
(ส าหรบัผล

ประกอบการปี 2562) 

กาํไรสทุธ ิ‟ งบเฉพาะกจิการ (บาท)* 93,000,054 200,455,342 272,883,316 

กาํไรสทุธ ิ‟ งบการเงนิรวม สว่นของ
บรษิทัใหญ่ (บาท) * 

223,488,652 276,884,205 28,430,234 

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

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.06 0.19  

   - เงนิปันผลระหว่างกาล งวดมกราคม 
- กนัยายน (บาทต่อหุน้) 

 0.11  

   - เงนิปันผลงวด 3 เดอืนหลงั (บาทต่อ
หุน้) 

 0.08  

- เงนิปันผลระหว่างกาล งวด
มกราคม-ธนัวาคม (เน่ืองจากเกดิ
โรคระบาดโควดิ-19  ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จงึอนุโลมใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ก่อนการจดัประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563) 

  0.04 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 82,835,998.68 262,313,996 55,223,999 

อตัราสว่นเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ** 
(รอ้ยละ) 

89.07% 94.73%  194.24 

กาํหนดจ่ายเงนิปันผล 16 พฤษภาคม 2561 (1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
ในวนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

(2) เงนิปันผลงวด 3 
เดอืนหลงั ในวนัที ่8 
พฤษภาคม 2562 

7 พฤษภาคม 2563 

หมายเหตุ: *   เนือ่งจากปี 2561 บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงนิปันผล จาก “อตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบ
การเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย” เป็น “อตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สุทธขิองงบการเงนิรวม”  

 ** อตัราการจ่ายปันผลทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ทุกประการ 
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8.      โครงสร้างการจดัการ  

8.1 คณะกรรมการบริษทั  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิทัฯ เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 9 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการ ประธานกรรมการ   
และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7 มกราคม 2564 

2. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บรรษทัภบิาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื      
รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7 มกราคม 2564 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2561 
4. นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

และกรรมการตรวจสอบ  
7 มกราคม 2564 

5. นายธวชัไชย สทุธกิจิพศิาล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  7 มกราคม 2564 
6  ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 7 มกราคม 2564 
7. นายยศกร ศรสีขุสวสัดิ ์ กรรมการ และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันา

อย่างยัง่ยนื  
7 มกราคม 2564 

8. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

17 มกราคม 2560 

9. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 

7 มกราคม 2564 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 9 ท่าน 

ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 
1. นายสทุธชิยั สงัขมณี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
17 มกราคม 2560 

2. นายอภมิุข สขุประสทิธิ ์ กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

26 เมษายน 2561 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2561 

4. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

17 มกราคม 2560 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 
5. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 
17 มกราคม 2560 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ    สรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

17 มกราคม 2560 

7. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล
และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

20 ธนัวาคม 2561 

8. นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร  20 ธนัวาคม 2561 

9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

17 มกราคม 2560 

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายวิเชียร เจียกเจิม, นายจิรเดช นุตสถิตย์, นายศรศกัดิ ์ 
สมวฒันา สองในสามคนน้ี ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ี
ส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั  ซึง่กรรมการทุกคนมคีวามรู้
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับทบทวนปี 2563 ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2563 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2563 ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมี
จรยิธรรม (Ethic) โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบรษิัทฯ รวมทัง้พจิารณาอนุมตัินโยบายและทศิ
ทางการด าเนินงานที่ฝ่ายจดัการเสนอ และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมาย โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ และความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดย
ค านึงผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารด าเนินการทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ มตขิองคณะกรรมการ และมาตรฐานจรยิธรรม ดว้ยความสจุรติและดว้ยความระมดัระวงั 

4. ดแูลมใิหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
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5. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ให้มีการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการ เพื่อใหบ้รรลุตามกลยุทธแ์ละภายใต้งบประมาณซึง่ไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถอืได ้ทนัเวลา 
และเท่าเทยีมกนั 

8. จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสนับสนุนให้มี
การสือ่สารไปสูทุ่กคนในบรษิทัฯ ใหไ้ดร้บัทราบยดึถอืปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และมกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรายอย่างเป็นธรรม จดัใหม้กีระบวนการที่ชดัเจนและโปร่งใสเกี่ ยวกบั
การท ารายการระหว่างกนั และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. จดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานทีส่ าคญัต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิ
อย่างสม ่าเสมอ 

10. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้มกีารดูแลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

11. จดัให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสามารถประเมนิ ติดตาม และบรหิาร
ความเสีย่งทีส่ าคญัได ้

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

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

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
15. สามารถขอความเหน็ทางวชิาชพีเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิด้วยการว่าจ้างที่ปรกึษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของ

บรษิทัฯ ในกรณีทีจ่ าเป็น เพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 
16. พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้มอี านาจในการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

17. พจิารณาแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรณีที่ต าแหน่งประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารว่างลง   

18. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยดูแลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบรษิัทฯ 
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การเขา้ร่วมประชมุ 

รายละเอยีดการเขา้ประชมุในปี 2563 เป็นดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
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12  
ครัง้ 

 4 
ครัง้ 

 2 
ครัง้ 

 4 
ครัง้ 

 11 
ครัง้ 

2 
ครัง้ 

1  
ครัง้ 

1. นายสุทธชิยั สงัขมณ ี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

12/12 - 2/2 - - - 1/1 

2. นายอภมิขุ สุขประสทิธิ ์ กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

12/12  - - 4/4 - - 1/1 

3. นายกมัปนาท  
    โลหเจรญิวนิช 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

11/12 4/4 - - - - 1/1 

4. นางพจนารถ  
    ปรญิภทัรภ์ากร 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

11/12 4/4 2/2 - - 2/2 1/1 

5. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

11/12 4/4 - 4/4 - - 1/1 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

11/12 - 2/2 - 11/11  - 1/1 

7.นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการ,กรรมการบรหิารและกรรมการ
บรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

11/12 - - - 11/11 2/2 1/1 

8. นางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 11/12 - - - 11/11 - 1/1 
9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการ กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

10/12 - - 4/4 11/11 2/2 1/1 

10. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมการบรหิาร - - - - 10/11 - - 
11. นายอนุชาต ิองัสเุมธางกูร กรรมการบรหิาร - - - - 11/11 - - 
12. นายจริเดช นุตสถติ กรรมการบรหิาร - - - - 11/11 - - 

  

8.2  ผูบ้ริหาร  
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ม ี5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธุรกจิ 1 
3. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธุรกจิ 2 
4. นายสรุพงษ์ เจยีมอ่อน ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธุรกจิ 3     
5. นายจริเดช นุตสถติย ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ    

 



 
บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)      

หน้า 65 
 

3. เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตทิีป่ระชุมครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 แต่งตัง้ให ้นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ 
เป็นเลขานุการบรษิัท โดยเลขานุการบรษิทัจะต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิหน้าทีข่องเลขานุการบรษิัท 
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ซึ่งนางปิโยรสฯ ได้ผ่านหลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 
หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP)  หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) และหลกัสตูร Effective Minute 
Taking (EMT) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ทัง้นี้บรษิทัฯ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ดงันี้  

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

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

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

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

3. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  

4. ใหค้ าแนะน าในการด าเนินงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  

5. เป็นศนูยก์ลางการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูขา่วสารระหว่างกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้  
6. ประสานงานและตดิตามการด าเนินงานตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมประชุมผูถ้อืหุน้ 
7. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลตามระเบยีบและ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศหรือก าหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และก าหนด
รปูแบบค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม โดยมแีนวทางการพจิารณาดงันี้ 
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1. พจิารณาถงึความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงนิของบรษิทั และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่น
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั 

2. พจิารณาภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการของ
คณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้  

3. ก าหนดใหต้ าแหน่งประธานจะไดร้บัค่าตอบแทนสงูกว่าต าแหน่งกรรมการ 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 29 มถุินายน 2563 ได้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนประจ า เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 8.00 ลา้นบาท 

รายละเอยีดค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทน 
1) ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนรายเดอืน 

 ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดอืน/คน 
 รองประธานกรรมการ 35,000 บาท/เดอืน/คน  
 กรรมการ 30,000 บาท /เดอืน/คน 

2) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

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

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

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 
 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 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื 

 ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 
 ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 
 

2. บ าเหน็จ 
 โดยเสนอจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของจ านวนเงนิปันผลที่จ่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยไม่รวมก าไรสะสม 
นอกจากนี้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เหน็ควรอนุมตัใิหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูม้ี
อ านาจในการพจิารณาการจดัสรรบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการ 
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3. ค่าตอบแทนอื่น 
- ไม่ม ี-  

สรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในปี 2563 (ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2563) 
 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุมรายครัง้ (บาท) 
โบนัส 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการ 
บรหิาร 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บรหิารความ

เสีย่ง 

กรรมการ
บรรษทัภบิาล
และการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

  

1. นายสุทธชิยั สงัขมณี 444,000 - 
 

60,000 - - 121,399.17 625,399.17 
2. นายอภมิุข สุขประสทิธิ ์ 388,500 - -  111,000 - 77,819.98 577,319.98 
3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช 333,000 - 111,000 - - - 93,383.98 537,383.98 
4. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 333,000 - 74,000 - 74,000 - 93,383.98 574,383.98 
5. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 333,000 - 74,000 40,000 

 
60,000 93,383.98 600,383.98 

6. นายนรศิ เชยกลิน่ 333,000 388,500 - 40,000 - - 93,383.98 854,883.98 
7.นางฐติมิา รุ่งขวญัศริโิรจน์ 333,000 333,000 - - - - 93,383.98 759,383.98 
8. นายณัฐวฒุ ิมธัยมจนัทร์ 333,000 333,000 - - - 40,000 93,383.98 799,383.98 
9. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 333,000 333,000 - - 74,000 40,000 93,383.98 873,383.98 
10. นายวเิชยีร เจยีกเจมิ - 333,000 - - - - - 333,000.00 
11. นายอนุชาต ิองัสุเมธางกรู - 333,000 - - - - - 333,000.00 
12. นายจริเดช นุตสถติย์ - 333,000 - - - - - 333,000.00 

รวม 3 ,163,500.00 2,386,500.00 259,000.00 140,000.00 259,000.00 140,000.00 852,907.01 7,200,907.01 
  

ส าหรบักรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารจะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านัน้ ตามรายละเอยีดที่ได้แสดงไว้ใน
ตารางสรุปค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในปี 2563 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

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

ผูบ้รหิารตามนิยามของ ก.ล.ต. ทีด่ ารงต าแหน่งในปี 2563 

รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 4 รายแรกนับจากประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และทุกต าแหน่งเทยีบเท่ารายที่ 4 รวมทัง้สิน้ 5 ราย เป็นเงนิจ านวน 36.06 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น
ค่าตอบแทนในรูปเงนิเดอืน จ านวน 31.22 ลา้นบาท, เงนิประกนัสงัคม จ านวน 0.04 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายดา้นยานพาหนะ 
จ านวน 3.61 ลา้นบาท, เงนิประกนัสขุภาพ จ านวน 0.06 ลา้นบาท และเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 1.12 ลา้นบาท  
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ค่าตอบแทนอื่น 

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

รายช่ือ หน่วย % 
1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 1,250,000  5.00 
2. 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 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทัง้หมด 216 คน โดยบรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทัง้สิ้น 
175.60 ลา้นบาท ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี เป็นต้น นอกจากนี้ 
บรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวม  10.78 ลา้นบาท 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2563 บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) บริษทั คิวเทค โปรดกัส ์จ ากดั 

พนกังานบรหิาร (คน) 21 1 

สายงานธุรกจิ 1 (คน) 23 - 

สายงานธุรกจิ 2 (คน) 31 - 

สายงานธุรกจิ 3 (คน) 30 26 

สายงานการเงนิ (คน) 28 - 

สายงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (คน) 56 - 

รวม (คน) 189 27 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 175.60 10.78 

 
ค่าตอบแทนของบุคลากร 
 ในปี 2563 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนกังานในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) แก่พนกังานทัง้หมดเท่ากบั 216.92 ลา้นบาท 
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กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 บรษิัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เมื่อวนัที่ 1 มถิุนายน 2560 โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่พนักงาน เพื่อจูงใจใหพ้นักงานท างานกบับรษิทัฯ ในระยะยาว บรษิทัฯ มเีงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีใน
อตัรารอ้ยละ 3-7 เป็นเงนิจ านวน 45.83 ล้านบาท โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ เป็น
ผูบ้รหิารกองทุน 

การพฒันาและฝึกอบรม 
 บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานในทุกระดบั โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคน ตัง้แต่กา้วแรกทีเ่ขา้มาท างานกบับรษิทัฯ ไดเ้พิม่พนูความรู ้ทกัษะ และทศันคตใินการท างาน ใหส้อดรบักบั
ต าแหน่งงานนัน้ๆ โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการพฒันาทีห่ลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศ การจดัอบรมสมัมนาทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร การฝึกอบรมจากผูม้ปีระสบการณ์ในองคก์ร การสอนงานโดยหวัหน้างาน 
 การพฒันาและฝึกอบรมจะด าเนินการโดยยดึกรอบแผนการพฒันาและฝึกอบรมทีก่ าหนดขึน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิและทศิทางการด าเนินธุรกจิจึงจดัท ำ Career Path ที่เหมำะสมและสมัพนัธ์กบัควำมสำมำรถหรือ สมรรถนะ 
(Competency) ของพนกังำน ซึง่เป็นเกณฑ์หน่ึงของเส้นทำงหรือแผนผงัควำมหน้ำในสำยอำชีพของพนกังำนท่ีเร่ิมตัง้แต่ก้ำวเข้ำ
สู่องค์กร กำรก้ำวขึน้เป็นผู้บริหำร จนกระทัง้เกษียณอำยุ  

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2563  
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ ชั่วโมง/คน/ปี 
จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังำนระดบัปฏิบตัิงำน 3.54 

จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของผู้บริหำรระดบัต้น 2.88 

จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของผู้บริหำรระดบักลำง 2.47 

จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของผู้บริหำรระดบัสงู 2.00 

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในองค์กร ประกอบไปด้วยตัวชีว้ัดด้วยเคร่ืองมือบริหำรเป้ำหมำย 
(Objectives and Key Results, OKRs) และ ขีดควำมสำมำรถ (Competency) โดยได้น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรบริหำร
จดักำร ทำงด้ำนกำรจ่ำยผลตอบแทน กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

  กำรดแูลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อให้บคุลำกรมีสขุภำพกำยสขุภำพใจที่ดี และมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรดแูลควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยมีกำรออกแบบ
สถำนที่ท ำงำนให้ทนัสมยั สวยงำม พนกังำนสำมำรถมีปฏิสมัพนัธ์กนัได้อย่ำงดี มีระบบรักษำควำมปลอดภยัในกำรเข้ำท ำงำน 
มีกำรจดักำรบริหำรสขุอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทัง้ในพืน้ท่ีส่วนกลำง และพืน้ที่ส่วนตวัของพนกังำนให้สะอำด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย ในด้ำนสขุภำพร่ำงกำยของพนกังำน มีกำรจดักำรตรวจสขุภำพประจ ำปี  กำรฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ 
กำรส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยโดยมีสวสัดิกำรฟิตเนสให้พนกังำนได้ออกก ำลงักำยได้ทุกวนั ท ำให้สถิติกำรเกิดอุบตัิเหตุ อตัรำ
กำรหยดุงำน อตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนไม่มี เกิดขึน้ตลอดปีนี  ้

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมา 

 - ไม่ม ี-  
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          โครงสร้างองคก์ร 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคญัและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นองคก์ร 
ทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมกีารบรหิารจดัการที่เป็นเลศิ และด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่สรา้งประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น 
และค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนั  

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2556 ซึง่คณะกรรมการบรษิทั
จดัให้มกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการอย่างสม ่าเสมอ โดยมกีารปรบัปรุงล่าสุดในปี 2563 และไดส้ื่อสารให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดงักล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดม้ี
การจัดท าคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณทางธุรกจิ และแนวปฏบิตัทิีด่อีย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้มกีารประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทุกคนทราบทัว่ทัง้องคก์ร 
และไดม้กีารเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.nirvanadaii.com ภายใต้หวัขอ้ “การก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีและเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า พนกังานทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการใหพ้นักงานทุกคนท า
แบบทดสอบ เพื่อน าผลทีไ่ดม้าประเมนิระดบัความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน และน ามาปรบัปรุงวธิกีารสื่อสารทีจ่ะท าให้
พนกังานเขา้ใจอย่างทัว่ถงึ และตระหนกัถงึหน้าทีข่องตน เพื่อที่จะน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2563   

ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้แนะน าให้บรษิัทจดทะเบยีนในประเทศไทยน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิัท 
จดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปฏบิตัใิหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยอาจปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละบรษิทันัน้ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดน้ าหลกัปฏบิตัิตาม CG Code ปี 2560 ส่วนใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้ และคณะกรรมการบรษิทั
ไดร้บัทราบและทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน  ปี 2560 (CG Code) ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2563 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2563  

คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารผลกัดนัและสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย และไดป้ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทั ทีมุ่่งเน้นใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธอิย่างเหมาะสมและสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมสี่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิัทฯ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1. นโยบายการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน โดย
ครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใิน

http://www.nirvanadaii.com/
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การรบัส่วนแบ่งเงนิปันผล สทิธใินการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการบรษิทั การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ี
และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัฯ และหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดแูลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการ
ใหส้ทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารทีม่นียัส าคญัของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่เป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายและสะดวก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2.  การประชุมผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบปี
บญัชขีองบรษิัทฯ และหากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัเงื่อนไข 
กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีๆไป 

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

การด าเนินการก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท าหลกัเกณฑใ์ห้สทิธเิพื่อถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจนและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคมของทุกปี นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้อกี
ดว้ย 

 บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่มตคิณะกรรมการบรษิทั ถงึก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ วนัก าหนดสทิธ ิ(Record Date) 
ในการเขา้ประชุม และวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ใหผู้ถ้ือหุ้นรบัทราบทนัที ภายในวนัทีม่กีารประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยมรีายละเอยีดครบถ้วน รวมถงึขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบั วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม ระเบยีบวาระการ
ประชุม พรอ้มทัง้ระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการ  พร้อมหนังสอืมอบฉันทะ    
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ทุกแบบตามทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีง
ลงมตใินแต่ละวาระการประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมอย่างเพยีงพอ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์
ของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุด
เดยีวกบัทีไ่ดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนล่วงหน้า อกีทัง้ใหม้กีารลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนการประชุม 

การด าเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที ่ 29 มถุินายน 2563 โดยบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี ดงันี้  

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

 บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย มสีทิธเิสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าหลกัเกณฑใ์หส้ทิธเิพื่อผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
เสนอระเบยีบวาระ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในปี 
2563 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจนและ
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ จดหมายถงึเลขานุการบรษิทั หรอือเีมลไ์ปยงัเลขานุการบรษิทัโดยตรง 
ที ่companysecretary@nirvanadaii.com ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณา
กลัน่กรองขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาต่อไป และจะมกีารแจง้ผลการ
พจิารณากลบัไปยงัผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรื่องดงักล่าวเพื่อรบัทราบ  โดยในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็ชอบกบั
เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอจะมกีารบรรจุไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป  ซึง่บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ
เดอืนธนัวาคมของทุกปี 

 บรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น และมรีะยะเวลาเพยีงพอในการพจิารณาแต่ละ
เรื่องตามระเบยีบวาระการประชุม รวมถงึสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ
วาระการประชุมไดโ้ดยง่าย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสอื
มอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 
เป็นระยะเวลา 30 วนั และไดจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR 
Code) ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล่์วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วนั
ก่อนวนัประชุม ซึง่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ย วนั เวลา สถานทีป่ระชุม รายละเอยีดวาระ การ
ประชุมพรอ้มดว้ย วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระ
การประชุม ตลอดจนรายละเอยีดขัน้ตอนการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัได้ลงประกาศหนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นทางหนังสอืพิมพ์ ซึ่งด าเนินการตาม
กฎหมาย อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัรายงานประจ าปี 2562 ทีเ่ป็นรูปเล่ม
ก่อนการประชุม โดยตดิต่อขอรบัไดท้ีฝ่่ายเลขานุการบรษิทั  

 บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
และนกัลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั โดยบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงดว้ยการมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระ ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลทีส่ าคญัของกรรมการอสิระดงักล่าวอย่างครบถ้วน  
เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเงื่อนไขและเอกสารที่บรษิัทฯ ก าหนด ส าหรบัการมอบฉันทะ 
มคีวามชดัเจนและมไิด้ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทนแต่อย่าง
ใด โดยผู้ถอืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรอื ค. (ส าหรบั Custodian) ตามรูปแบบ 
ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ก าหนดไว ้หรอืตามทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ เผยแพร่ไว ้รปูแบบใดกไ็ด ้ซึง่บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุน
ใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. จงึไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุม รวมทัง้ไดร้ะบุเกีย่วกบัเอกสาร หลกัฐาน ค าแนะน าขัน้ตอนการมอบฉันทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไวอ้ย่างชดัเจน 
และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย 

 บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ โดยก าหนดการประชุมในวนัและเวลาท าการ และก าหนดสถานทีจ่ดั
ประชุมทีส่ านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ซึง่สะดวกในการเดนิทางและมคีวามพรอ้มทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อื
หุน้ในวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงก่อนการ
ประชุม และจดัระบบการตรวจสอบเอกสารทีไ่ม่ยุ่งยากซบัซ้อน โดยมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม
ประชุม และจดัจุดลงทะเบยีนแยกตามประเภทของผูท้ีม่าเขา้ร่วมประชุม โดยแบ่งเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ พรอ้มทัง้จดัท าและสง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีง
ในแต่ละวาระการประชุมทีม่บีารโ์คด้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม ส่งผล
ให้การลงทะเบยีนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ นอกจากนี้ ผูถ้ือหุ้นสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมได้
ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัไม่มกีารลงมตไิด้  

 การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 บรษิทัฯ ไดใ้ชบ้ตัร
ลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ โดยเลขานุการบรษิัทได้ชี้แจงวธิกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงและ
หลกัเกณฑก์ารนับคะแนนก่อนเริม่เขา้สู่การพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม  การเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง 
บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ยกเวน้วาระการเลอืกตัง้กรรมการ 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผู้ถอืหุ้นจะลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก
เสยีง โดยไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบในภายหลงัได้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารใช้
ระบบบารโ์คด้เป็นเครื่องมอืช่วยในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อใหข้ ัน้ตอนการนับคะแนนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ และตรวจสอบได ้ 

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

 ในการประชุมถอืหุน้ ประจ าปี 2563 มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 คน จากกรรมการบรษิทัทัง้หมด 9 คน 
คดิเป็นสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมเท่ากบัร้อยละ 100 รวมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูงของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบญัชี เพื่อร่วมกนัตอบข้อซกัถามในที่ประชุม โดยก่อนเริม่เข้าสู่
กระบวนการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการด าเนินการประชุม
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ผูถ้อืหุน้ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน โดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีง
ลงคะแนน ตามหลกัเกณฑข์อง พรบ.บรษิทัมหาชน คอื แบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง (One-share One-vote) ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
รวดเรว็ บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะบตัรของผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง
เท่านัน้ โดยการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไดก้ระท าอย่างเปิดเผยโดยใชร้ะบบบารโ์คด้
เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสยีง และบรษิทัฯ ได้ก าหนดใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง โดยเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและใหท้ีป่รกึษากฎหมาย คอื บรษิทั ดเีอน็ 36 จ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม รวมถงึการนับและการรายงานคะแนนเสยีง ส่งผลใหบ้รษิัทฯ 
สามารถรายงานผลคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเป็นรายวาระไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง และโปร่งใส  

 บรษิทัฯ ไดม้กีารน าเสนอผลการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทัในรอบปี 2563 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ทัง้นี้ 
ประธานในทีป่ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม แสดงความคดิเหน็ รวมถงึเสนอแนะเรื่องต่างๆ อย่าง      
เท่าเทยีมกนั โดยมเีลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมและผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ทัง้นี้ ในระหว่างการประชุม ไม่มกีารสลบั เพิม่ แกไ้ขวาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลการประชุม   
จากทีไ่ดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ล่วงหน้า  

 บรษิัทฯ จดัใหม้กีารลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ส าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ ได้เปิดเผย
ประวตัยิ่อของกรรมการแต่ละคนให้ผูถ้ือหุ้นไดร้บัทราบไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม เช่น อายุ ประวตักิารศกึษา 
ประวตักิารท างาน การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและหน่วยงานอื่นๆ วนั เดอืน ปีทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการ ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการพจิารณา
เลอืกตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการของบรษิัท ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการเสนอแต่งตัง้กรรมการ
อสิระ บรษิทัฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการอสิระที่บรษิัทฯ ก าหนด พร้อมระบุขอ้มูลอื่นเพิม่เตมิ เช่น การมี
ความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ   

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี จะมกีรรมการของบรษิทัฯ ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ซึ่งบรษิทัฯ ได้จดัใหผู้้ถอืหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล และในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีง บรษิทัฯ ไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผูถ้อืหุน้จะ
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไดเ้ปิดเผยมตไิวใ้นรายงานการประชุมโดยแสดงผลการ
ออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเลอืกตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชดัเจน 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กรรมการ
บรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิัท
ก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม  และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั  
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 ประธานในทีป่ระชุมมกีารจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ แสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ และ
ตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่เพิม่วาระอื่นนอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม และไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญัใน
ทีป่ระชุมอย่างกะทนัหนั 

การด าเนินการภายหลงัวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ  
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม
ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม ทัง้นี้ รายงานการ
ประชุมดงักล่าวไดบ้นัทกึรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม  วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้มตทิี่
ประชุมพรอ้มคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระที่
ตอ้งมกีารลงมต ิ

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิัทฯ มนีโยบายในการสนับสนุนให้ผูถ้ือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้ถือหุน้รายย่อย ผู้ถือหุน้สถาบนั 
รวมถงึผูถ้อืหุน้ต่างชาติ ไดร้บัสทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ซึง่เป็นหนึ่งในนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไม่ได้มกีารกดีกนัหรอืสร้างอุปสรรคการติดต่อสื่อสารกนั
ระหว่างผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการดงันี้ 

1. มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใชข้อ้มูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ เพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขาย
หลกัทรพัยจ์ากบุคคลซึง่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในโดยไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และขอ้ปฏบิตัใิน
การเกบ็รกัษาขอ้มูล และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารสือ่สาร กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตัง้แต่เริม่ปฏบิตัหิน้าที ่โดย
สรุปสาระส าคญั ดงันี้ 

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

บรษิัทฯ ยึดมัน่ในความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  โดยที่ข้อมูลภายในหรอืข่าวสารอนัมี
สาระส าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยท์ีย่งัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ  ถอืเป็นขอ้มูลภายในและถอืเป็นขอ้มูล
ลบัของบรษิทัฯ พนกังานของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้าก
การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอืน าขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหาก าไรหรอืผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ในทางมชิอบ หรอืท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
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การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

พนกังานทุกระดบัพงึปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่ใชข้อ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อความเท่าเทยีมกนัต่อผูถ้ือหุน้และนักลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกนัการกระท าผดิของพนักงานและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

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

 กรรมการและผู้บริหารภายใต้ค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. ควรงดการซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัทฯก่อน
ประกาศแจ้งข่าวงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างน้อย 30 วนั และหลังจากวนัที่บริษัทฯ ได้เปิดเผย 
งบการเงนิเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

 หา้มพนกังานทุกระดบัและผูเ้กีย่วขอ้งใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในการซือ้/ขาย/ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้
หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

การรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

เพื่อความโปร่งใสและความเท่าเทยีมกนัในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลของบรษิัทฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรอื อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ หรอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

 ต้องรกัษาความลบัของขอ้มูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรอื เป็นความลบัทางการคา้ ทรพัยส์นิทาง
ปัญญา ซึง่ถอืเป็นสทิธขิองบรษิทัฯ  

 ไม่ใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และด าเนินธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

 หา้มปลอมแปลงขอ้มลู เอกสาร หรอื รายงานของบรษิทัฯ  

ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ประพฤตฝ่ิาฝืน
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน หรอืมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในแต่อย่างใด อกีทัง้ กรรมการและ
ผูบ้รหิารไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

2. การมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีค่ านึงถึงประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ดว้ยการบรหิาร
กจิการทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นนโยบายใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานบรษิทัฯ ทุกคน ทีจ่ะต้องหลกีเลีย่งการเขา้ไปมี
ส่วนได้เสยีหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะที่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลให้บรษิทัฯ 
เสยีประโยชน์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบจะเขา้ไปดูแลการท ารายการนัน้ๆ 
ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ หากรายการดงักล่าว เขา้หลกัเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัฯ จะ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 78 
 

 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีจ่ะท าใหต้นมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ไม่ว่าจะเกดิ
จากการติดต่อกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบรษิัทฯ หรือจากการใช้โอกาส หรือขอ้มูลที่ได้รบัรู้จากการเป็น
พนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

 ในกรณีทีพ่นักงานของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามจ าเป็นต้องท าธุรกรรมกบับรษิทัฯ ใหท้ ารายการนัน้
เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปทีเ่สมอืนกบักระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป 

 การท ารายการทางธุรกจิจะต้องกระท าด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ สมเหตุสมผล และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัฯ  

ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีต่้อง
จดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเองและของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้วบรวมและ
จดัสง่ส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 

3. การท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตักิารท ารายการระหว่างกนั  โดยทีร่ายการทีส่ าคญัจะต้อง
ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั  ตามล าดบั ส าหรบัในกรณีทีร่ายการ
ระหว่างกนัทีจ่ะตอ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท ารายการ
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข
และวธิกีาร ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยถอืเสมอืนหนึ่งเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) มกีาร
ก าหนดราคาตามการด าเนินธุรกจิปกติ และค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ โดยผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่มสี่วนใน
การพจิารณารายการที่ตนมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ประพฤตฝ่ิาฝืน 
หลกัเกณฑก์ารท ารายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

หมวดท่ี 3 บทบาทผูมี้ส่วนได้เสีย 

1. การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี 

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

ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้ได้ใช้สทิธขิ ัน้พืน้ฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
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 บรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และตดัสนิใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 เคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 รายงานสารสนเทศทีส่ าคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างถูกตอ้ง สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อ
เขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัฯ ก าหนด 

พนกังาน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ
ปลอดภยัและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้บีรรยากาศทีด่ ีใส่ใจต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน 
ตลอดจนรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน โดยไม่
แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร เป็นต้น โดยให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

 ก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และความรบัผดิชอบในต าแหน่งงาน รวมทัง้ 
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

 ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน ความกา้วหน้าในอาชพี โดยประเมนิจากคุณภาพและผลส าเรจ็ของ งาน 
ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

 จดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ เพิม่เตมิ เช่น ชุดฟอรม์ การประกนั
ชวีิตและอุบตัิเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวสัดิการเงินช่วยเหลือ เช่น  
เงนิช่วยเหลอืงานศพ กรณีพนกังานและบดิา มารดา บุตร หรอื คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนักงานเสยีชวีติ 
เงนิช่วยเหลอืกรณีพนกังานสมรส เป็นตน้  

 การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลั จะปฏบิตัดิว้ยความเสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถ 
และความเหมาะสมของพนักงาน อีกทัง้มีการก าหนดบทลงโทษพนักงานตามความเหมาะสม เมื่อมพีนักงาน
กระท าความผดิ 

 ดแูลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

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

ลกูคา้ 

บรษิทัฯ จะสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่แีละมคีุณภาพ ในราคา
ทีส่มเหตุสมผลและการสง่มอบทีท่นัเวลา ตลอดจนรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ก าหนดนโยบายราคาสนิคา้ทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม 
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 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

 จดัท าสญัญาทีเ่ป็นธรรมกบัลกูคา้ และไม่ท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ หรอืมขีอ้เสยีเปรยีบทางการคา้ 

 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

 ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

 รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้  

บรษิทัฯ ค านึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีไ่ด้
ตกลงกนัอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ใหก้บัคู่คา้ 
 ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอคู่คา้อย่างเคร่งครดั 
 รกัษาความลบัของคู่คา้ และไม่น าขอ้มลูของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่คา้ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการคดัเลือกคู่ค้า โดยมีกระบวนการคดัเลือกและปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน  
ตามแนวปฏบิตัทิีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ โดยมขีัน้ตอนการคดัเลอืกคู่คา้ดงันี้ 

 เป็นผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ผูจ้ าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร หรอืผูร้บัจา้ง ซึง่มสีถานประกอบการทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้

 มบีุคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิคา้ บรกิาร คลงัสนิคา้ สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิารด าเนินกจิการที่
น่าเชื่อถอื 

 เป็นผูท้ีม่ผีลงานน่าพอใจ โดยจะประเมนิผลงานจากคุณภาพสนิคา้ และบรกิาร รวมถงึการส่งมอบการใหบ้รกิาร
หลงัการขาย การรบัประกนั หรอืเงื่อนไขอื่นๆ ในการท าธุรกรรม 

 เป็นคู่คา้ทีไ่ม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทั 
 ไม่เป็นคู่คา้ทีม่ปีระวตัติอ้งหา้มท าการคา้ อนัเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 

คู่แขง่ทางการคา้ 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรมและยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ประพฤต ิปฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนั 

 ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 

 ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากมลูความจรงิ 

เจา้หนี้  

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ดว้ยความรบัผดิชอบ เป็นธรรม ยดึถอืการปฏบิตัทิีด่ตีามแนวทาง เงื่อนไขขอ้ก าหนดของ
สญัญา เงื่อนไขค ้าประกนั การบรหิารเงนิทุนและการช าระหนี้ ก าหนดเวลา รวมถึงพนัธะทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  
ไม่ปกปิดขอ้มลูหรอื ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหาย หากมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด
ขอ้หนึ่งได ้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
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 รกัษาและปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั ทัง้ในแง่ของการช าระหนี้คนื และการดูแลหลกัทรพัย์  
ค ้าประกนั 

 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จรงิ 

ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภัยและ
คุณภาพชวีติ สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 ไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ปลกูฝังจติส านึกใหพ้นกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 

 รบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการของชุมชน โดยแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแยง้ เพื่อวางรากฐานของการ
อยู่ร่วมกนั และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

 ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดยค านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิให้
มกีารจดักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเขา้ไปมสี่วนร่วมพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบบรเิวณโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยมกีารหารอืและปรบั  
ภูมทิศัน์ร่วมกบัชุมชน เพื่อใหชุ้มชนน่าอยู่ขึน้และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้เิริม่จดัท า
รายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากจากรายงานประจ าปี 
และบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม แก่พนักงานในบรษิทัฯ
(หลกัสตูรบงัคบัของพนกังานทุกฝ่าย) โดยจดัการอบรมในวนัที ่19 พฤศจกิายน 2563 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขนัทางการค้า หรือสิง่แวดล้อม 

ทรพัยส์นิทางปัญญา  

ทรพัยส์นิทางปัญญาถือเป็นทรพัยส์นิทีม่คี่ามาก ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัฯ มคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในเชงิธุรกจิ 
เช่น เอกลกัษณ์ตราสนิคา้ ชื่อบรษิทัฯ โลโก ้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ นวตักรรม และ
องคค์วามรูท้ ัง้หมดทีเ่ป็นของบรษิทัฯ นับเป็นเรื่องส าคญัอย่างมากทีบ่รษิทัฯ จะต้องปกป้องทรพัยส์นิเหล่านี้ ตลอดจน
เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นดว้ย โดยการไม่ละเมดิหรอืนาสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นทางที่
ผดิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 บรษิทัฯ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใชเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ หรอื
เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ ตอ้งดาเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปัญญาทีถู่กตอ้ง สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ื่นๆ  

 พนักงานของบรษิทัฯ ทีม่หีน้าทีร่กัษาความลบัทางการคา้ สตูรลบัทางการคา้ กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอื
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วธิกีารประกอบธุรกจิทีเ่ป็นความลบั จะต้องรกัษาความลบันัน้ๆ ใหป้ลอดภยัทีสุ่ด และป้องกนัมใิหข้อ้มูลเหล่านัน้
รัว่ไหล  

 พนกังานของบรษิทัฯ ต้องเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่น าผลงานของผูอ้ื่น ไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ๆ  

 

2. การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนั  

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืการปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนและส่งเสรมิให้
พนักงานทุกระดบัใหค้วามส าคญั และมจีติส านึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอื
จรรยาบรรณทางธุรกจิ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณของพนกังาน ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ และก าหนด
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
การรบัหรอืใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ดงันัน้ พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ กต็าม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้  

 พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  
 พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอรร์ปัชนั การให ้หรอืรบัสนิบน  

แก่เจา้หน้าทีข่องรฐัและเอกชน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึง่ธุรกจิหรอืขอ้
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริต 

คอรร์ปัชนั หรอืแจง้เบาะแสเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัใหก้บับรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชนั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัและสนิบนโดยใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่
ตอ้งมกีารตดิตามดแูลเป็นระยะๆ และก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีต่ดิตามดูแลเพื่อใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในทีป้่องกนัความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนัและสนิบนอย่างเพยีงพอและรายงานผลการปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท าหน้าทีใ่นการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานอย่างทัว่ถงึ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายดงักล่าวและเพื่อจะไดน้ าไปปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่พบการกระท าผดิดา้นการทุจรติ หรอืการกระท าผดิดา้นจรยิธรรม 

การฝึกอบรมและการสือ่สาร 

 บรษิทัฯ ไดส้ือ่สารและจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และแนวปฏบิตั ิโดย
ผ่านช่องทางการอบรมสมัมนา การประชาสมัพนัธ์บอร์ดข่าวสาร และทางเว็บไซต์ของบริษัท มาโดยตลอด เพื่อให้
พนักงานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ซึง่ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้เกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัิในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (หลกัสตูรบงัคบัของพนักงานทุกฝ่าย) โดย
จดัการอบรมในวนัที ่19 พฤศจกิายน 2563  
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3. ช่องทางการตดิต่อของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มสามารถตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ไดโ้ดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

 ลูกค้าหรือบุคคลทัว่ไป สามารถตดิต่อผ่านพนักงานในแต่ละโครงการ รวมทัง้การตดิต่อผ่านศูนยบ์รกิารลูกค้า 

ทางโทรศพัทห์มายเลข 1787 หรอืสามารถท าเป็นหนังสอืถึงผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารบนัทกึการ
ตดิตามงานและตอบกลบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

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

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

และจรรยาบรรณของบรษิทั การกระท าทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ 
รวมทัง้กรณีทีพ่นกังานผูร้อ้งเรยีนอาจไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน  เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความโปร่งใส
และการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของบรษิทั โดยพนักงานสามารถรายงานเรื่องดงักล่าวได้
หลายช่องทางดงันี้ 

ช่องทางที ่1   ทางไปรษณีย ์สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงั 

   ประธานกรรมการบริษทั หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 10900  

ช่องทางที ่2    ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

   Vichien.je@nirvanadaii.com   

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาความลบัของพนักงานผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้อ้งเรยีนเป็น
ใคร เพื่อรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนอย่างเคร่งครดั อกีทัง้เพื่อป้องกนัการไดร้บัผลกระทบจากการรอ้งเรยีน  
ซึง่บรษิทัจะด าเนินการสบืสวนเรื่องรอ้งเรยีน หรอืพฤตกิรรมทีน่่าสงสยั เมื่อได้รบัแจง้จากพนักงาน ซึง่หากพบว่ามมีูล
ความผดิจรงิ จะสง่เรื่องดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการทางวนิยัต่อไป ซึง่ข ัน้ตอนในการด าเนินการมดีงัต่อไปนี้ 

การจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

 การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายในองคก์ร 

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

 การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายนอกองคก์ร และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

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

มาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 

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

 ขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน/การแจง้เบาะแส จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่
จ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลับ  
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้
เบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่กรณีที่มคีวามจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการ หรอื 
ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื
ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

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

ช่องทางท่ี 1   ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์

หน่วยงาน ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ ทางโทรศพัท ์

1. คณะกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการ 
หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 

vichien.je@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 
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ช่องทางท่ี 2   ทางไปรษณีย ์ 

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

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

1. นโยบายและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบรษิทัฯ  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ทาง 
การเงนิ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบั
การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษิัทจดทะเบยีน รวมถึงแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีรบถ้วน ไม่มปีระวตักิารส่งรายงาน
ตามมาตรา 56 ทัง้แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่าชา้ 

2.  ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูอย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั โดยเผยแพร่ขอ้มลูทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

1)  ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

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

3)  เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.nirvanadaii.com)  

3. นโยบายการใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน 

บรษิัทฯ มนีโยบายให้ขอ้มูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรอืสื่อประชาสมัพนัธ์ อย่างถูกต้อง ชดัเจน เป็นธรรม  
ไม่บดิเบอืนความจรงิ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบับรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย
อย่างครบถว้น ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั 

4.  หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ท าหน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป  
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ การประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุม
ร่วมกบันกัวเิคราะห ์การประชุมทางโทรศพัท ์การท าโรดโชวใ์นประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

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

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตดิต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ของบรษิทัฯ ไดท้ี ่ โทรศพัท ์ 0-2105-6789 หรอืทีอ่เีมล ์

IR@nirvanadaii.com หรอืทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ www.nirvanadaii.com 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี ทัง้นี้ กจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

กิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์ปี 2563 จ านวนครัง้ 

การประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) 4 

การเยีย่มชมกจิการ (Plant / Company Visit) 0 

การพบปะนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 1 

การพบปะนกัลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 0 

การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (One on One Meeting) 2 

แถลงขา่วต่อสือ่มวลชน (Press Release) 0 

และเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 296  
ซึง่ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2559 นัน้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ผูม้อี านาจหน้าทีใ่น
การเปิดเผยสารสนเทศและพนักงานผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทัง้หมด ท าการศกึษา รบัทราบและปฏบิตังิานตามขอ้กฎหมาย 
ทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวนี้ ดงันัน้ การเปิดเผยขอ้มูลและการใหข้อ้มูลข่าวสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรอื 
ต่อสาธารณชนของบรษิัทฯ จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ  ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดูแลที่
เกีย่วขอ้ง 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้
ก าหนดแนวทางปฏบิตัไิว ้ดงัต่อไปนี้ 

1.  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

ความเป็นอสิระและความเป็นกลางของกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอยา่งเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ทัง้จากฝ่าย
บรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมหีน้าทีแ่ละมอีสิระทีจ่ะถามค าถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืคดัคา้นใน
กรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี  

mailto:IR@nirvanadaii.com
http://www.nirvanadaii.com/
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ความหลากหลายของกรรมการ   

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะ กรรมการ
บรษิทั (Board Diversity) ทัง้ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อายุและเพศ ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและ
การตดัสนิใจของคณะกรรมการ จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ
พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีงคป์ระกอบและโครงสรา้งที่
เหมาะสมกบัทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมกีรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาความหลากหลายของกรรมการทีต่้องสรรหาส าหรบัผูท้ี่
จะมาปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัท (Board Skills 
Matrix) รวมทัง้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากดั เพศ อายุ สญัชาต ิทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่าง
ใด ส าหรบัการสรรหากรรมการเขา้ใหม่ อาจจะพจิารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรอืใชบ้รษิทัทีป่รกึษา 
(Professional Search Firm) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ  3 วาระ หรอื 9 ปี โดยนับจาก
วนัทีด่ ารงต าแหน่ง 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั  

ก) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการตามจ านวนที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นก าหนด ซึ่งกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน หรอืหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอสิระ 
และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทัง้นี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

ข) คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตัง้รองประธานกรรมการ และ
ต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้ 

ค) ประธานกรรมการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหม้ี
การแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

ง) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยต าแหน่ง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ 

จ านวน 9 ท่าน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 8 ท่าน (รวมกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 5 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 1 
ท่าน)” ซึง่กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน คดิเป็นสดัสว่น 88.89%ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ณ วนัที ่7 มกราคม 2564 คณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการ จ านวน 
9 ท่าน (กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7 ท่าน (รวมกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 3 ท่าน) และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน)” ซึง่
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน คดิเป็นสดัสว่น 77.78% ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรษิทั คอื ผูน้ าและผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการทีจ่ะท าให้คณะกรรมการบรษิทัท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่บทบาทหลกัทีส่ าคญัของประธานกรรมการบรษิทัมดีงันี้  

 สนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพในคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

 สนับสนุนให้เกดิการมีส่วนร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและกรรมการอสิระใน
กจิกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั 

 สนบัสนุนใหม้กีารประเมนิและพฒันาผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุ้น รวมทัง้ก าหนดวาระการประชุมร่วมกบั
ฝ่ายจดัการและเลขานุการบรษิทั 

 จดัใหค้ณะกรรมการบรษิทั ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 จดัใหม้ชี่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการตดิต่อระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ 

 แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ (1) คณะกรรมการบรหิาร (2) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (5) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏบิตัิหน้าที่
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

3. การประชุมของคณะกรรมการบรษิทั   

บรษิทัฯ จะก าหนดวนัและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี โดยมกีารก าหนดตารางการประชุมไวล่้วงหน้าตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี รวมทัง้ก าหนดระเบยีบวาระประจ าของการประชุมแต่ละครัง้ไวอ้ย่างชดัเจน  และอาจมกีาร
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  คณะกรรมการบริษัทได้รบัหนังสือเชิญประชุม   
ร่างรายงานการประชุม และขอ้มลูประกอบระเบยีบวาระการประชุม เพื่อพจิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วนั
ก่อนวนัประชุม  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 12 ครัง้ นอกจากนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัยงัไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิาร เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหก้รรมการร่วมใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ แนวทางในการบรหิารจดัการ และการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยในปี 2563 มกีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารในวนัที ่
20 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้
กรรมการอสิระทัง้ 5 ท่านไดป้ระชุมร่วมกนัอย่างเป็นอสิระ เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการด าเนินธุรกจิแก่บรษิทัฯ 
โดยจดัการประชุมคณะกรรมการอสิระ 
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ “การประชุม
คณะกรรมการบรษิทั” ในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการ 

 หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการทัง้รูปแบบ
ประเมนิรายคณะและรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
พจิารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและปัญหาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ แบ่งการประเมนิเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล แบ่งการประเมนิเป็น 3 หวัขอ้  ไดแ้ก่  

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมินดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน โดยด าเนินการประเมิน  
ทัง้รปูแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อท าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และน าผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทัง้นี้ ส าหรบัขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัจะน ามาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของการ
ท างานของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกจิการ 

 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานคณะกรรมการ ปี 2563  

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 96.88 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 98.24 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 90 
 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

 หลกัเกณฑ ์

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

 กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิัทฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา โดยเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบการประเมนิดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน 
โดยด าเนินการประเมนิทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทราบผลการประเมินการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ 

 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 97.09 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 100 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 98.89 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 100 

(ค) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 99.44 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 100 

(ง) คณะกรรมการบรหิาร 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 96.39 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 93.35 

(จ) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน  

= รอ้ยละ 100 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื แบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน  

= รอ้ยละ 100 
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการบรษิัท จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  เป็นประจ าทุกปี  
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบั ความเป็นผูน้ า การก าหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ ์การวางแผนและผลปฏบิตัิ
ทางการเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร  
การสบืทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑ์และบรกิาร การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน การก ากบัดูแล
กจิการ และคุณลกัษณะสว่นตวั โดยใชแ้นวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีที่
ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ ซึง่ผลการประเมนิจะน าไปพจิารณาเพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อไป 

 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประจ าปี 2563 

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดมีาก”  

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสและขออนุมตัิจากที่ประชุมสามญั  
ผูถ้อืหุน้ ซึง่หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการไดม้กีารพจิารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและอยู่ในระดบั 
ทีส่ามารถจงูใจเพื่อรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที่ 

6. การรวมหรอืแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักับประธานกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อให้มกีารแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจในการบรหิารงาน  และ
ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการพฒันาผู้บรหิารเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการหมุนเวยีนต าแหน่ง
ภายในองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา 
คณะกรรมการบรษิทัจงึไดใ้ห้ความส าคญักบัการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร และจดัใหม้กีารประเมนิศกัยภาพ เพื่อพฒันาความพรอ้มในการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
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คณะกรรมการบรษิัทก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมเีลขานุการบรษิัทเป็นผู้ประสานงาน 
เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบถงึบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัฯ ตลอดจน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิและการด าเนินงาน และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ  ซึง่ รายละเอยีดของเนื้อหาประกอบดว้ย ลกัษณะธุรกจิ ขอ้มูลทาง
ธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาทางบรรณ
ธุรกจิ และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ จงึไม่มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

 การอบรมของกรรมการ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าแผนอบรมของกรรมการใหส้อดคล้องกบั Board Skills Matrix โดยสนับสนุนให้กรรมการ  
ไดศ้กึษาและอบรมเพิม่เตมิเพื่อเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการท าหน้าทีก่รรมการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มกีรรมการเขา้
รบัการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) เพิม่เติม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นางพจนารถ      
ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอสิระ ไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที ่9/2020  

8. นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร จะด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9. การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง 

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

ระดบัที ่1    ผูบ้รหิารสูงสุดขององค์กร คอื ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ  
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ระดบัที ่2    ผูบ้รหิารระดบัสูงของสายงาน ไดแ้ก่ สายงานฝ่ายปฏบิตัิการ สายงานฝ่ายพฒันาโครงการ สายงานฝ่าย
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์และสายงานฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ระดบัที ่3      ผูบ้รหิารระดบัสงูของระดบัฝ่าย อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละสายงาน 
 

หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาก าหนดคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อต าแหน่งงาน
โดยใช้ขอ้มูลอา้งองิจากใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อท าการประเมนิและ
คดัเลอืกผู้มศีกัยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ หรอืมปีระสบการณ์  เพื่อก าหนดแผนพฒันาผู้สบืทอดต าแหน่ง โดยจะ
พฒันาในด้าน (1) ความสามารถหลกั (Core Competency) (2) ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial 
Competency) และ (3) ความสามารถในสายอาชพี (Functional Competency) เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะ
รองรบัการขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของบรษิทัฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุใหเ้กดิความต่อเนื่องในการ
บรหิารงาน และเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธใ์นอนาคตอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึจดัท าแผน
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สบืทอดต าแหน่ง (Succession Planning) เพื่อสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารทีว่่างลงจากการเกษียณอายุ การโยกยา้ย หรอื
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รตามแผนขยายกจิการของบรษิทัฯ ผูท้ีไ่ดร้บัการพจิาณาใหเ้ป็นผูส้บืทอดต าแหน่งจะไดร้บั
การพฒันาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตัง้ และเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการ
บรหิารงาน  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัท าโครงการการพฒันาระบบการบริหารทรพัยากรมนุษย์” (Human Capital 
Transformation and Succession Management Project) ซึง่ภายในโครงการดงักล่าว มกีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง 
ของ “ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)” รวมอยู่ดว้ย ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัท าแผนสบืทอด
ต าแหน่งของ CEO และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าทีว่างกรอบแนวทางและให้
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของ CEO แก่ที่ปรกึษาโครงการ เพื่อให้การจดัท าแผนสบืทอด
ต าแหน่งของ CEO มคีวามครบถว้นสมบรูณ์ และเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

10. การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ดงันี้ 

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

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

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

นอกจากนี้ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัท าเป็นขอ้ปฏบิตัวิ่า กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ  ห้ามท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่การเปิดเผย
ขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

11. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และค านึงถงึผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการประหยดัพลงังานในส านักงานเพื่อรกัษา
สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานภายในองคก์ร  

12. นโยบายการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในทุกระดบัการปฏบิตังิาน 

มรีะบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่งกจิกรรม
การควบคุม ขอ้มลูและการสื่อสารและการตดิตาม รวมถงึ การด าเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบที่
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เกีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิลงทุนของ
ผูถ้อืหุน้และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
รวมทัง้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้ความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

13. กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการอย่าง
เคร่งครดั เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสรา้งความมัน่คงและ
ความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ผูถ้อืหุน้และผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็น
ประจ าทุกปีอย่างสม ่าเสมอ     

14. การก าหนดวสิยัทศัน์/พนัธกจิของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิัทท าหน้าที่ในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทได้มกีารพจิารณาทบทวนและ
อนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึทบทวนนโยบายทีส่ าคญั ใหม้ี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเช่น นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทไดต้ิดตามดูแลให้มกีารน ากลยุทธข์องบรษิทัฯ ไปปฏบิตั ิโดยคณะกรรมการบรษิัทได้
ก าหนดใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิทัฯ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิ
และแผนงานต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส เพื่อใหค้ณะกรรมการไดต้ดิตามผลการด าเนินงานของฝ่าย
บรหิาร และเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามกลยุทธท์ีว่างไว้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัฯ มคีณะอนุกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 ชุด ซึง่ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ (4) คณะกรรมการบรหิาร (5) 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  3 ท่านดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนชิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล    กรรมการตรวจสอบ 

3. นายศรณัย ์สภุคัศรณัย*์ กรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหตุ*: นายศรณัย ์สุภคัศรณัย์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่านดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ    ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

1) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) มีคุณสมบตัิและมีหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ      

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

4) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ   

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้

มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6) ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย หรอื บรษิัทร่วม รวมถึงไม่มผีลประโยชน์ หรอื ส่วนไดส้่วนเสยีในลกัษณะธุรกรรม

ใดๆ ของบรษิทัฯ ในเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ  

7) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา   

คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

8) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
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เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า

หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน  

ด้วยการรบัหรือให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั  

ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ

ของบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไป

ตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 

1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

9) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

10) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี

นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

11) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

12) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่

เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน

ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ

อย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของ บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

13) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ   

14) เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง

เป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาติ

สนิทของบุคคลดงักล่าว และไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

15) เป็นผู้ทีไ่ด้รบัความเชื่อถอืและเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นการสนบัสนุนดา้นการก ากบัดแูลโดยเฉพาะในดา้นกระบวนการ
รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด
ขอบเขตหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. รายงานทางการเงนิและการสอบบญัช ี

สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ามคีวามถูกต้องและเชื่อถอืได้ รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

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

สง่เสรมิความเป็นอสิระและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารพฒันา
ระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานบญัชสีากล 

2. การควบคุมภายใน 

 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และ
อาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั พร้อมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการ
สอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

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

สอบทานกระบวนการภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

 สอบทานความถูกต้องและประสทิธผิลของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงานทางการเงนิ  และการ
ควบคุมภายใน 

3. การตรวจสอบภายใน  

 สอบทานให้บรษิัทฯ มรีะบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และก ากบัให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึใหค้ าแนะน าในเรื่องงบประมาณ ก าลงัพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน และประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหวัหน้าของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 พจิารณาอนุมตักิฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 อนุมตัแิละประเมนิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและ
ระดบัความเสีย่งของบรษิทั 

สอบทานและพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัผลการตรวจสอบ 

4. การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

 

5. หน้าทีอ่ื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเห็นว่ามคีวาม
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ การด าเนินการว่าจา้งให้
เป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนดของบรษิทั 

จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการตรวจสอบ ต้องเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อร่วม
ชีแ้จงเกีย่วกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

 ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  3 ท่านดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย วเิชยีร เจยีกเจมิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นาย กฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสทุธชิยั สงัขมณี ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายนรศิ เชยกลิน่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การปฏบิตังิานดา้นการสรรหา 

1) พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ 

2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ
เหมาะสมกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

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

4) พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และแต่งตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิัท  กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรือ 
เมื่อมตี าแหน่งว่างลง 

5) พจิารณาทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทัง้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รบัการ
พจิารณาสบืทอดต าแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้เมื่อมตี าแหน่งว่างลง 

6) ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  
รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั 

8) ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

การปฏบิตังิานดา้นการพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก) การพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย 
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1) เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัฯ และ
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้ วามสามารถ และมี
ศกัยภาพ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาให้ความเหน็ชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกบัโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะอนุกรรมการชุดย่อย เป็นประจ าทุกปี 

3) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้
ประกอบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

(ข) การพจิารณาค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1) พจิารณา อนุมตั ิและทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประจ า
ทุกปี 

2) ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยน าผลประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร มาใชป้ระกอบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  3 ท่านดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอภมิขุ สขุประสทิธิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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1) ก าหนดกรอบการบริหารความเสีย่ง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบรหิารความเสีย่ง โครงสร้างและกระบวนการ
บรหิารความเสีย่ง) รวมถงึการสอบทานและทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรอบการบรหิารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ  
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ 

2) ก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ของบรษิทัฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ

3) ก ากบัดูแล ตดิตาม และสอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รทีส่ าคญั รวมถงึรายงานการบรหิาร
ความเสี่ยงโครงการลงทุนตามที่ก าหนด พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า และให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยง 
มาตรการจดัการความเสีย่ง และความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิบรษิทัฯ และสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

4) ก าหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ี
ประสทิธผิลและมคีวามเพยีงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อ
อนุมตั ิ

5) ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาการบรหิารความเสีย่งและเครื่องมอืสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ในทุกระดบัทัว่ทัง้
องคก์รอย่างต่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิาร
ความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

6) รายงานผลการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ ในกรณีทีม่ปัีจจยัหรอืเหตุการณ์ ซึง่อาจมี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั  

7) ด าเนินการอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

8) ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจขอความเหน็จากทีป่รกึษาอสิระเมื่อพจิารณาเหน็ว่ามคีวาม
จ าเป็นและเหมาะสม โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

9) สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู และประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง
สม ่าเสมอ 

 

4.   คณะกรรมการบริหาร 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่านดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช รองประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการบรหิาร 

4. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ กรรมการบรหิาร 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย สมาชกิจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

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 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการบรษิทั 
และมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวาม
รบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

2) บรหิารธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั  

และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการเกีย่วกบัทศิทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการบรหิารงาน แผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปี
ของบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

4) ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิัทในกลุ่ม และรายงานผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ า 

5) ก ากบัดแูลและบรหิารเงนิลงทุนของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ 

6) อนุมตักิารขายทีด่นิรอการพฒันาโครงการในวงเงนิไม่เกนิ 500 ลา้นบาท 

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

8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ  
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผูด้ าเนินการไวแ้ลว้ 
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9) คณะกรรมการบรหิารอาจว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระเพื่อให้ความเหน็หรอืค าแนะน าไดต้ามความ
จ าเป็น 

10) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ า รวมทัง้ประเด็นส าคัญต่างๆ ที่
คณะกรรมการบรษิทัควรไดร้บัทราบ 

11) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

12) ด าเนินการอื่นใดตามอ านาจและความรบัผดิชอบ หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่านดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย กฤษณนั กฤตเมธภมีเดช ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2. นาย จริเดช นุตสถติย ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3. นาย ยศกร ศรสีขุสวสัดิ ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย สมาชกิจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2. นายณฐัวุฒ ิมธัยมจนัทร ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืน 

1) พจิารณา ก าหนดแนวทาง และเสนอแนะ นโยบาย กลยุทธ ์กรอบการด าเนินงาน รวมถงึก าหนดเป้าหมาย การเป็น
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย / 
มาตรการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั ต่อคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนด เป็นระเบยีบปฎิบตัิของ
องค์กร ที่ได้มาตรฐานมแีนวทางทีถู่กต้อง ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมัน่ และ
ยัง่ยนืใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

2) ก ากบั ดูแล ใหค้ าปรกึษา ทบทวน การด าเนินงานดา้นบรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื น าไปสู่การปฏบิตั ิ
สร้างการมสี่วนร่วม ในการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบของบรรษทัภิบาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื กบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน และภายนอก  สูม่าตรฐานสากล 
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3) ใหค้ าปรกึษา สง่เสรมิ และสนบัสนุน ทัง้ดา้นทรพัยากร และ บุคลากร ใหม้กีารเผยแพร่กลยุทธ ์และวฒันธรรมในการ
เป็นบรรษทัภิบาล และ พฒันาอย่างยัง่ยนื ให้เป็นที่เขา้ใจของผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั และให้มผีลในทาง
ปฎบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร และบรษิทัในเครอื สอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

4) สนบัสนุน และใหค้ าปรกึษาแก่บรษิทัฯ ในการเขา้รบัการประเมนิหรอืการจดัอนัดบัดา้นการเป็นบรรษทัภบิาล ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคล
ทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวขอ้ง และ
สอดคล้องกบัคุณสมบตัทิี่บรษิัทฯ ก าหนด และเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาแต่งตัง้ 
(แลว้แต่กรณี) ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาทบทวนคุณสมบตัแิละความหลากหลายทางดา้นทกัษะ 
ความรู ้ ความช านาญ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) รวมทัง้องคป์ระกอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบรษิทั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี 
ซึง่จะพจิารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะดา้นอื่นๆ ตลอดจนการอุทศิเวลาเพื่อให้
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่ทัง้นี้ ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะจดัท า 
Board Skills Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ าเป็นทีย่งัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความหลายหลายของกรรมการในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมกีารพจิารณาฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) หรอือาจจะพจิารณา
จากฐานขอ้มลูของบรษิทัทีป่รกึษา (Professional Search Firm) กไ็ดแ้ลว้แต่กรณี 

คุณสมบตัขิองกรรมการและกรรมการอสิระ 

 คุณสมบตัขิองกรรมการ 

1) มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

3) มภีาวะผูน้ าและสามารถดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

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

นอกเหนือจากจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงันี้  

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

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

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

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบรกิาร หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

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

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทมคีวามมัน่ใจว่า กรรมการอสิระของบรษิัทมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ 

ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการ 

 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากถงึคราวออกตามวาระ  

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

การเลอืกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑ์
และวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้  

1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  

2)  ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุ้น
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียู่เลอืกบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน  

3)  มติในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

4)  บุคคลซึง่จะไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตุอืน่  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่างลงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ในคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืนซึง่จะต้องเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการทีล่าออกจะอยู่ใน
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ต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการต้องไดร้บัคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ 

 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารสูงสุด 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ซึ่งเป็นผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรนัน้ คณะกรรมการ
บรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถ
บรหิารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 เป็นบุคคลทีม่อี านาจในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทฯ รวมทัง้การบรหิารกจิการในแต่ละวนัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

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

 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการบรหิารจดัการ 

 ก าหนด ตรวจสอบ และเสรมิสรา้งมาตรฐานขององคก์รใหม้คีวามแขง็แกร่ง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการแข่งขนัและการ
สรา้งมลูค่าแก่องคก์ร  

 รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดอืนและรายไตรมาสของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยเทยีบกบัแผนงาน
และงบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ พรอ้มขอ้เสนอแนะ  

 เรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9.4   การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

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

และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาว 

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

นอกจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นแลว้ เพื่อสรา้งกระบวนการท างานทีโ่ปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกนัการ
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ในฐานะบรษิัทแม่ไดจ้ดัท านโยบายและระเบยีบการปฏบิตังิานภายในกลุ่ม
บรษิทัฯ ซึง่มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์เดยีวกนัและสอดคล้องกบักฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัในการปฏบิตังิานของกลุ่มบรษิทัฯ และจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ ตลอดจนจดั
ใหม้กีารก ากบัดแูล ทัง้ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบรษิทัย่อยกบั
บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ หรอืการท ารายการส าคญัอื่นใดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
กฎหมายก าหนด  

9.5   การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

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

1. จดัให้มกีารควบคุมการใช้ขอ้มูลภายใน โดยที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน จะต้องรกัษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็น
ความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอืน าขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหา
ก าไรหรอืผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นทางมชิอบ หรอืท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. ก าหนดระยะเวลาหา้มการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ก่อนประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อย 
30 วนั และหลงัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยงบการเงนิเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

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

9.6      ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชแีละค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้และก าหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ต้อง
มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคล
ดงักล่าว 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)  ประจ าปี 2563    
                  หน่วย:บาท 

บริษทั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

PWC 

ผูส้อบบญัชีอ่ืนสงักดั PWC 

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั PWC 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)     2,425,000.00 - 

บรษิทัย่อย      2,559,000.00 - 

บรษิทัร่วม 200,000.00 - 

รวมค่าสอบบญัชี      5,184,000.00 - 

2.  ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 

               -ไม่ม-ี 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ และเหน็ว่า ตลอดปี 
2563 บรษิทัฯ ไดน้ าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปรบัใชเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ยกเวน้
ในบางหลกัการทีบ่รษิทัไดเ้ลอืกปฏบิตัใินลกัษณะทีม่คีวามแตกต่าง โดยมรีายละเอยีดและค าอธบิายดงัต่อไปนี้ 

หลกัการ / แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ค าช้ีแจง 

1. บรษิทัควรก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนองค์
ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินที่
ประชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนเสยีง
แบบ one-share one-vote ซึง่เป็นไปตาม พรบ. บรษิทั
มหาชน และมคีวามเหมาะสมกบัโครงสรา้งและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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หลกัการ / แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ค าช้ีแจง 

2. คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของ
บรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร คดิเป็น
รอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ โครงสรา้งและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหามคีวามเหมาะสม 
เน่ืองจากสมาชกิคณะกรรมการสรรหาสามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

3. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวน
ปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 
6 ปี  

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ การก าหนดวาระไม่เกนิ 
9 ปี ยงัมคีวามเหมาะสม และเหน็ว่ากรรมการอสิระทุก
ท่านสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิัทฯ ยงัได้คะแนนประเมนิจาก โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี (AGM Checklist) 100 คะแนนเตม็ (เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั) นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดร้บัคะแนนในระดบั “ดเีลศิ” 
(ช่วงคะแนน 90 เปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป) จาก ผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies หรอื CGR) ประจ าปี 2563 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

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

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

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยครอบคลุมมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยให้
ความส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององคก์ร ซึง่ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนจะต้องใหค้วามส าคญั  เพื่อสรา้ง
คุณค่าและพฒันาสงัคมในหลากหลายมติ ิรวมทัง้การมสีว่นร่วมกบัทุกภาคสว่น เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชุมชน
และสงัคมใหม้ชีวีติทีด่ขี ึน้ และร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนไปสุเ่ป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืในระดบัประเทศและ
สากล (Sustainable Development Goals: SDG) 
 

1. มิติด้านเศรษฐกิจ 
- นวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์ Water Treatment Pond : FENZER TANK 

นวตักรรมการผลติบ่อบ าบดัน ้าเสยีจาก Precast เป็นการผลติจากโรงงานพรคีาสท ์อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่ง
สามารถควบคุมคุณภาพได้ดกีว่าการหล่อบ่อบ าบดัในพื้นที่ติดตัง้ และเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยใช้
ระยะเวลาในการตดิตัง้บ่อบ าบดัประมาณ 1 สปัดาห ์(ขึน้อยู่กบัปรมิาณความจุของบ่อบ าบดัทีต่้องการ) นอกจากนี้ยงัเป็น
การลดผลกระทบ และลดอนัตรายจากการขดุเปิดหน้าดนิ เพื่อการหล่อบ่อบ าบดัในพืน้ทีก่่อสรา้งโดยรอบอกีดว้ย 

 
- นวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์ Light Weight Concrete 

เป็นการพฒันานวตักรรมดา้นงานก่อสรา้ง โดยการลดน ้าหนกัต่อหน่วยของโครงสรา้งอาคาร สามารถลดน ้าหนัก
ลงรอ้ยละ 50 ซึง่เป็นการลดผลกระทบเกดิจากการผลติและการขนส่งลง เนื่องจากน ้าหนักของแผ่นทีเ่บาลงท าใหก้ารใช้
วตัถุดิบในการผลิตที่ลดลงจากเดมิ อีกทัง้การขนส่งยงัสามารถส่งได้ในปรมิาณที่มากขึ้นเมื่อเทียบกบัสนิค้าแบบปกติ 
นอกจากนี้ Light Weight Concrete ยงัมคีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนัความรอ้น และกนัเสยีงไดด้ ีง่ายต่องานระบบ สามารถ
กรดีผนงัฝังงานระบบไดง้่าย อกีทัง้ พืน้ผวิหน้าทีส่ามารถเกบ็งานไดง้่ายดว้ยงาน Skim Coat 
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2. มิติด้านสงัคม 
- โครงการฉีดพ่นฆา่เชือ้ Beyond Service 

บรษิทัฯ สนับสนุนโครงการ Beyond Service ซึง่เป็นการบรกิารต่างๆ ใหก้บัลูกคา้เนอวานา ในช่วงการระบาด
ของโควดิ-19 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีรกิารรฉีดพ่นฆา่เชือ้บรเิวณพืน้ทีใ่นบา้นและรถยนตส์ว่นตวัใหก้บัลกูบา้นของเนอวานา  

บรษิทัฯ จงึได้จดัท าโครงการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้จดัท าโครงการนี้กบั
โรงเรยีนบ้านเดก็รามอนิทรา บ้านเดก็ตาบอดผู้พิการซ ้าซ้อน เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อ เมื่อวนัที่ 7 
พฤษภาคม 2563 ทีผ่่านมา 
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3. มิติด้านสิง่แวดล้อม 
- โครงการ คดัแยกขยะก่อนน าไปทิง้ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการจดัการคุณภาพดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้ี
นโยบายการส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนในองกรณ์มกีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสม และเพยีงพอ เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร รวมถงึการสื่อสาร ใหค้วามรู ้สนับสนุนและสรา้งจติส านึกแก่พนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน
ทุกๆ ฝ่าย โดยด าเนินกจิกรรมการรณรงคก์ารคดัแยกขยะก่อนน าไปทิง้ และการรณรงคก์ารใช้กระดาษเอกสารใหค้รบทัง้ 
2 หน้า เพื่อเป็นการลดปรมิาณการก าจดัขยะและเป็นการลดปรมิาการใชก้ระดาษเอกสารของอกีดว้ย 

 

 
 
นอกจากนี้บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นเอกสารการจองซือ้บา้นของลูกคา้ เปลีย่นมาเป็นระบบอเิลค็ทรอนิค สามารถ

ส่งเอกสารการจอง และขอ้มูลต่างๆ ใหก้บัลูกค้าทัง้หมดผ่านทางอเีมลล ์ประกอบกบัการปรบัขัน้ตอนการท างานใหม่ ที่
สามารถลดปรมิาณการใช้กระดาษ และลดพื้นทีใ่นการจดัเกบ็เอกสารทีไ่ม่จ าเป็น จากขอ้มูลการใชก้ระดาษในส านักงาน
ทัง้หมดของปี 2562 เทยีบกบัปี 2563 (ตามตาราง) ในปี 2563 บรษิทัฯ สามารถลดการใชก้ระดาษลงรอ้ย 52 เมื่อเทยีบกบั
ปี 2562 

ปรมิาณการสัง่ซือ้กระดาษ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานปี 2562-2563  
สถานท่ี  ปี 2562 ปี 2563 ผลแตกต่าง รอ้ยละ 

ส านกังานใหญ่ อาคารซนัทาวเวอรส์ 750 400 (350) 47 
ส านกังาน ถนนเกษตรนวมนิทร ์ 600 200 (400) 67 
ส านกังาน โรงงานดอนตูม นครปฐม 120 100 (20) 17 

รวม 1,470 700 (770) 52 
(หน่วย: รมี) 
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- โครงการ Eco-Bricks "อดัขยะพลาสตกิใสข่วด" 
บรษิัทฯ สนับสนุนโครงการ Eco-Bricks ร่วมกบั บรษิทั สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เป็นการส่งเสรมิ และ

รณรงคก์ารคดัแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการลดปรมิาณขยะทัว่ไปในส านักงาน เช่น ถุงพลาสตกิ ซอง
ขนม หลอด มาอดัใหแ้น่นในขวดพลาสติก เพื่อใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสรา้งแทนอฐิ โดยการประสานแต่ละขวดเขา้ดว้ยกนั
ดว้ยแลว้ฉาบปูน หรอืเป็นเฟอรน์ิเจอร ์เช่น โต๊ะ เกา้อี้ เป็นต้น โดยระยะเวลาโครงการอยู่ในช่วงเดอืนเมษายน-มถุินายน 
2563 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Report: SD Report) ประจ าปี 2563 ซึง่

สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วป็ไซตข์องบรษิทัฯ www.nirvanadaii.com  
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการควบคุมภายในทีด่ ีโดยบรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ และการบรหิาร
ความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมให้เป็นไปตามหลกัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 
โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทั ทีม่คีวามเป็นอสิระ 
จ านวน 3 ท่าน  ท าหน้าทีต่รวจสอบและสอบทานประสทิธผิลของความเพยีงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
และสอบทานการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งเพื่ออนุมตัริายการที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการควบคุมภายในของบรษิทั จะมผีูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  พิจารณารับทราบ  ถึงข้อมูลประเด็นข้อสงัเกตของการ
ตรวจสอบ ติดตามความคบืหน้า และหาแนวทางแกไ้ขประเดน็ขอ้สงัเกตเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขประเดน็ไดอ้ย่างเหมาะสม
และทนัท่วงท ีถูกต้องตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจนมาตรฐานทางจรยิธรรมทีด่ ีซึง่จะช่วยใหก้าร
ด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทที่ผ่านการรวมกจิการ ต้องปรบันโยบายและ
คู่มอืปฏบิตังิานในหลายส่วนงานดว้ยกนัเนื่องจากมีระบบการท างานที่แตกต่างกนั บรษิัทต้องใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติาม
คู่มอืการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ และบรษิัทควรจดัสรรบุคลากร 
ในองคก์รให้เพยีงพอทีจ่ะด าเนินการดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
บรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอื
โดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัอย่างเพยีงพอแล้ว ส าหรบั
การควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมในทีเ่พยีงพอเช่นกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าทีพ่จิารณา และสอบทานดา้นระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่ง 
กระบวนการตรวจสอบและปฏบิตัิตามกฎหมายของบรษิัท  โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563  
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2563 ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั เขา้มาท าการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ในปี 2563 นี้  บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 
ไดม้อบหมายให ้นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัิของ บรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั และนางสาวกรกช  
วนสวสัดิ ์แล้วเหน็ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าว เนื่องจากมคีวามเป็นอิสระ และมคีวามรู้
ความสามารถในดา้นระบบบญัช ีและการควบคุมภายในเป็นอย่างด ีมปีระสบการณ์ในปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน 
โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายใน โดยม ีนางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในทีว่่าจา้งจากภายนอกตลอดจนตดิตามการปรบัปรุงและพฒันา
อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บรษิทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ 

 
ในปี 2563 นี้ผูต้รวจสอบภายในไดม้กีารตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดงันี้ 

1. ฝ่ายขาย ตรวจสอบระบบการบรหิารงานขาย 
2. ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ตรวจสอบระบบการบรหิารงานบุคคล 
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3. ฝ่าย Cost Control และ ฝ่ายจดัซือ้จดัจา้ง ตรวจสอบระบบการก าหนดราคากลาง (BOQ) และงบประมาณ
ก่อสรา้ง 

4. ฝ่ายก่อสรา้ง และ ฝ่ายบญัชกีารเงนิ ตรวจสอบระบบการควบคุมงานก่อสรา้งและคุณภาพงานก่อสรา้ง 
  
 นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ไดม้กีารพจิารณาการ
ควบคุมภายในของบรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความเชื่อถอืได้
ของรายงานทางการเงนิ ประจ าปี 2563 ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่สอดคล้องกบัผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั 

 บริษัทได้มอบหมายให้ นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
(Compliance Department) เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแลการปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดูแลการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ   

 บรษิทัยงัไดม้อบหมายให ้นางวราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ ต าแหน่งผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายการควบคุมดา้นบญัชี
และการเงนิท าหน้าทีใ่นการจดัท างบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครบถว้นและถูกตอ้ง 
 
  บริษัทตระหนักในการให้ความส าคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อการพฒันาระบบการควบคุมภายใน
และการบรหิารจดัการความเสีย่งในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ยิง่ขึน้ 

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

รายการระหว่างกนัเป็นรายการทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิตามปกติและไดก้ระท าอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length)  โดยทีก่าร
ก าหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซึง่สามารถเทยีบเคยีงกบัเงื่อนไขทีใ่หก้บับุคคลภายนอก หรอืราคาตลาด รายการระหว่างกนัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่ว
โยงในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. รายการธรุกิจปกติ 

ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์
จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) และ
Prime Locations 
Management 1 
Company Limited 

Prime Locations 
Management 1 
Company Limited เป็น
บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 
ซึง่เป็นผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดข้ายวสัดกุ่อสรา้งประเภท
โครงสรา้งส าเรจ็รปูใหก้บั Prime 
Locations Management 1Company 
Limited เพื่อน าไปก่อสรา้งโครงการที่
ประเทศมลัดฟีส ์
 
 
 
รายได้จากการขาย 
เงินประกนัผลงาน 
 
ลกูหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        - 
            2,862,917 

 
 

ยอดยกมา 3,401,731
เพิม่ขึน้                 - 
รบัช าระ    (243,197)1 
คงเหลอื   3,158,5341 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               5,797,465                   
                3,278,6571 

 
 

ยอดยกมา    3,158,5341 
เพิม่ขึน้       6,188,891 
รบัช าระ     (9,347,425) 
คงเหลอื                  - 

บรษิทัฯไดข้ายสนิคา้ซึ่งเป็น
การค้าปกติของบริษัทฯ 
และเพื่อเพิ่มยอดรายได้ใน
กลุ่มธุรกิจการผลิตอีกทัง้
เพิ่มก าลังการผลิตในส่วน
โรงงานเพื่อสรา้งก าไรใหก้บั
บริษัทฯ โดยราคาซื้อขาย
เป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีแ้จงรายการ: 

(1) เกดิจากการปรบั
อตัราแลกเปลีย่น 
ณ สิน้งวด  
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์
จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) และ
Prime Locations 
Management 2 
Company Limited 

Prime Locations 
Management 2 
Company Limited เป็น
บรษิทัยอ่ยของ 
บรษิทั สงิห ์เอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดร้บัเหมาและขายวสัดุ
ก่อสรา้งโครงการที่ ประเทศมลัดฟีส ์ 
ใหก้บั Prime Locations Management 
2 Company Limited 
 
 
 
รายได้จากงานก่อสร้าง 
 
เงินรบัล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
 
เงินประกนัผลงาน 
 
มลูค่างานเสรจ็แต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 
 
ลกูหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 
 
 

 
             14,337,840 
 
                          - 
 

              2,469,335 
 
              1,022,108 
 

ยกมา       8,602,163 
เพิม่ขึน้   21,345,064 
รบัช าระ (29,947,227) 
คงเหลอื               - 

 
 
 
 
 
 
 

                    149,063 
 
                            - 
 

2,460,3311 
 
                            - 
 

ยกมา                      - 
เพิม่ขึน้       1,175,945 
รบัช าระ     (1,175,945) 
คงเหลอื                   - 
 

บริษัทฯท าการ รับ เหมา
ก่อสร้างและขายสินค้าซึ่ง
เป็นการคา้ปกตขิองบรษิทัฯ 
และเพื่อเพิ่มยอดรายได้ใน
กลุ่มธุรกิจการผลิตอีกทัง้
เพิ่มก าลังการผลิตในส่วน
โรงงานเพื่อสรา้งก าไรใหก้บั
บริษัทฯ โดยราคาว่าจ้าง
และราคาซือ้ขายเป็นไปตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชีแ้จงรายการ: 

(1) เกดิจากการปรบั

อตัราแลกเปลีย่น 

ณ สิน้งวด  

          (29,947,228,975) 
รวม           (29,947 
 
 
,227 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์
จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) และ 
Dream Islands 
Development 2 Private 
Limited 
 

Dream Islands 
Development 2 
Private Limited เป็น
บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 
สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน)ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯ ได้รบัเหมาก่อสร้างโครงการที่
ประเทศมลัดฟีสใ์หก้บั Dream Islands 
Development 2 Private Limited 
 
 
รายได้จากงานก่อสร้าง 
 
เงินรบัล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
 
เงินประกนัผลงาน 
 
ค่าเช่าอ่ืนๆ 

มลูค่างานเสรจ็แต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 
 
ลกูหน้ีการค้า 
 
 
 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 
 
 
 
 

11,807,305 
 
                          - 
 

1,905,222 
 

 

1,960,820 
 
ยกมา     15,145,318 
เพิม่ขึน้   12,086,006 
รบัช าระ (27,231,324) 
คงเหลอื                - 
 
 
 

 
 
 
 
 

                    856,443 
 
                            - 
 
                1,898,2751                  
 

                1,428,250 

                            - 
 
ยกมา                     - 
เพิม่ขึน้       2,951,019 
รบัช าระ     (2,951,019) 
คงเหลอื                  - 
 
ยกมา                      - 
เพิม่ขึน้        1,428,250 
รบัช าระหน้ี               - 
คงเหลอื       1,428,250 
 

บริษัทฯท าการ รับ เหมา
ก่อสร้างและขายสินค้าซึ่ง
เป็นการคา้ปกตขิองบรษิทัฯ 
และเพื่อเพิ่มยอดรายได้ใน
กลุ่มธุรกิจการผลิตอีกทัง้
เพิ่มก าลังการผลิตในส่วน
โรงงานเพื่อสรา้งก าไรใหก้บั
บริษัทฯ โดยราคาซื้อขาย
เป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชีแ้จงรายการ: 

(1) เกดิจากการปรบั

อตัราแลกเปลีย่น 

ณ สิน้งวด  

ย อ ด             
(27,231,324) 
 
 

 
 
ประกอบดว้ย: 
รบัช าระ       (26,581,692) 
ปรบั E     (649,632) 

รวม            (27,231,324) 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เอเทค เอน็เตอร์
ไพรส ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) 
และบรษิทั บจี ีโฟลต 
กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั บจี ีโฟลต กล๊าส 
จ ากดั (มหาชน) เป็น
บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 
ซึง่เป็นผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 
 

เป็นรายการซื้อขายสินค้า คือกระจก 
เพื่อน าไปประกอบบานประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียมประเภทสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปจ าหน่าย 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 

 
 
 
 
 
 

                  20,864 
 
ยอดยกมา       5,668 
เพิม่ขึน้         22,325 
ช าระคนื      (22,325) 
คงเหลอื          5,668 

 
 
 
 
 
 

- 
 
ยอดยกมา          5,668 
เพิม่ขึน้                    - 
ช าระคนื           (5,668) 
ยอดยกมา                - 

เ น่ืองจาก บริษัท เอเทค 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เป็น
บรษิทัฯทีข่ายประตูหน้าต่าง
ส าเร็จรูป จึงจ าเป็นต้องซื้อ
กระจกเพื่อน าไปประกอบ
เป็นสนิคา้ โดยก าหนดราคา
ซื้อขายเป็นไปตามราคา
ตล าด  แล ะ เ ป็ น ไ ปตาม
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 

บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) 
และบริษัท กบินทร์บุ ร ี
กล๊าส จ ากดั  
 

บรษิทั กบนิทรบ์ุร ีกล๊าส 
จ ากดั เป็นบรษิทัในกลุ่ม
ของบริษัทบุญรอดบริ
วเวอรี่ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้มี
อ า น า จ ค ว บ คุ ม ข อ ง
บรษิทัฯ  

เป็นรายการซื้อขายสินค้า คือกระจก 
เพื่อน าไปประกอบบานประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียมประเภทสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อ
น าไปจ าหน่าย 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 

ยอดยกมา   289,519 
เพิม่ขึน้                - 
ช าระคนื    (209,554) 
คงเหลอื       79,965 

 

 
 
 
 
 
 

                             - 
 

ยอดยกมา        79,965 
เพิม่ขึน้                    - 
ช าระคนื         (66,129) 
คงเหลอื          13,836 

 

เ น่ืองจาก บริษัท เอเทค 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เป็น
บรษิทัฯทีข่ายประตูหน้าต่าง
ส าเร็จรูป จึงจ าเป็นต้องซื้อ
กระจกเพื่อน าไปประกอบ
เป็นสนิคา้ โดยก าหนดราคา
ซื้อขายเป็นไปตามราคา
ตล าด  แล ะ เ ป็ น ไ ปตาม
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั
(บรษิทัยอ่ย) และ บรษิทั 
แมก็ซ์ฟิวเจอร ์จ ากดั
(“MFC”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั แมก็ซฟิ์วเจอร ์
จ ากดั (“MFC”) ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของ  
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั
(มหาชน) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 

คา่บรกิารทีจ่อดรถซอยเฉยพว่ง  
รายได้ค่าบริหารค่าเช่าพืน้ท่ี 
ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบริหารจดัการ 

ลกูหน้ีอ่ืน 

 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 
198,388 

8,025 
509,487 

ยกมา                        - 

เพิม่ขึน้             212,275 
รบัช าระ           (157,125) 
คงเหลอื              55,150 
 
ยกมา                  2,140                       
เพิม่ขึน้             517,512 
ช าระคนื          (519,652) 
คงเหลอื                     - 

 
                    7,121,643         

                         6,420  

                               - 

ยกมา                 55,150
เพิม่ขึน้           7,726,358 
รบัช าระ         (7,121,157) 
คงเหลอื             660,351 

 
ยกมา                         - 
เพิม่ขึน้                 5,885        
ช าระคนื               (5,885)         
คงเหลอื                       - 

บริษัท เอ็นวีดีเอ  จ ากัด  ให้
บริษัท แม็กซ์ฟิวเจอร์ จ ากัด 
บริหารที่จอดรถซอยเฉยพ่วง 
โดยว่างจ้างเป็นไปตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เอน็วดีจี ีจ ากดั 
(บรษิทัยอ่ย) และบรษิทับุญ
รอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 

บรษิทับุญรอดบรเิวอรร์ี ่
จ ากดั เป็นผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ  ได้ ร ับ เหมาก่ อ สร้ าง ที่
จงัหวดั เชยีงราย ใหก้บั 
บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรร์ี ่จ ากดั 
รายได้จากงานก่อสร้าง 
เงินรบัล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
มลูค่างานเสรจ็แต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 
ลกูหน้ีการค้า  

 
 
 
             38,791,000 
                           - 
                           - 
ยกมา          3,852,000 
เพิม่ขึน้       39,590,000 
รบัช าระ     (40,446,000) 
คงเหลอื       2,996,000 

 
 
 
                           - 
                           - 
                           - 
ยกมา          2,996,000 
เพิม่ขึน้                  - 
รบัช าระ      (2,996,000) 
คงเหลอื                 - 
 

บ ริษัท ฯ ท า ก า ร รับ เ หม า
ก่อสร้างซึ่งเป็นการค้าปกติ
ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่ม
ยอดรายได้และสร้างก าไรใน
ธรุกจิ โดยราคาวา่จา้งเป็นไป  
ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์
จ ากดั(บรษิทัยอ่ย) และ 
บรษิทั เอสบพี ีดจิทิลั 
เซอรว์สิ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เอสบพี ีดจิทิลั 
เซอรว์สิ จ ากดัซึง่เป็น
บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 
ซึง่เป็นผูม้อี านาจควบคมุ
ของบรษิทัฯ  
 
 
 
 
 

คา่ตดิตัง้งานซอฟแวรแ์ละงาน
วางระบบ ใหก้บัโครงการ บนั
ยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์
กรงุเทพ 
ต้นทุนค่าก่อสร้าง-
อสงัหาริมทรพัยส่์วนกลาง 
ค่าบริการ 
เงินประกนั 
เจ้าหน้ีการค้า 
 
 
 

 
 
 

 

                   7,528,033 
                        66,597 
                                - 
ยกมา                         -  
เพิม่ขึน้           7,594,630  
ช าระคนื        (2,937,099)  
คงเหลอื          4,657,531 
 

 

 

 

                      168,043     
                        42,886 

                       359,057 
ยกมา             4,657,531 
เพิม่ขึน้             210,929 
ช าระคนื         (4,883,885) 
คงเหลอื              15,395 
 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 
ใหบ้รษิทั เอสบพี ีดจิทิลั 
เซอรว์สิ จ ากดั ตดิตัง้งาน
ซอฟแวรแ์ละงานวางระบบ ที่
โครงการ:  
บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ รเิวอร์
ไซด ์กรุงเทพ  โดยราคาว่าจา้ง
เป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้
ทัว่ไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์
จ ากดั(บรษิทัยอ่ย) และ 
บรษิทั เอส คลาส แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 
 

บรษิทั เอส คลาส แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดัซึง่เป็นบรษิทั
ยอ่ยของ  
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั
(มหาชน)ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
 

คา่บรหิารงานนิตบิุคคลอาคารชุด 

ใหก้บัโครงการ  โครงการ บนั
ยนัทร ีเรสซเิดนซ ์รเิวอรไ์ซด ์
กรงุเทพ 
ต้นทุนค่าก่อสร้าง-ส่วนกลาง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ 

เจ้าหน้ีการค้า 
 
 

 

 
 
 
 
                 6,086,321    

                 5,950,878    

ยกมา                    - 
เพิม่ขึน้       12,037,199 
ช าระคนื     (8,100,384) 
คงเหลอื       3,936,815 
 

 
 
 
 
                               

                    237,540 

ยกมา          3,936,815 
เพิม่ขึน้        2,071,502 
ช าระคนื     (6,008,317) 
คงเหลอื                   - 
 

บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 
ใหบ้รษิทั เอส คลาส แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั บรหิารงานนิติ
บุคคลอาคารชุด ทีโ่ครงการ:  
บนัยนัทร ีเรสซเิดนซ์ รเิวอร์
ไซด ์กรุงเทพ  โดยราคาว่าจา้ง
เป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้
ทัว่ไป 
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2. รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ 
 

ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) (“S”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 

คา่บรกิารบุคลากร  
คา่สาธารณูปโภค และค่าใชจ้า่ย
เกีย่วกบักจิกรรมต่าง ๆ  
คา่บรกิารบุคลากร คอืคา่
พนกังานของ S สง่พนักงานเพื่อ
จดักจิกรรม Branding  และ
ท างานใหก้บับรษิทัฯและคา่
สาธารณูปโภค เป็นคา่ไฟฟ้าทาง 
S จา่ยแทนไปก่อน 
 
ค่าบริการบคุลากร 
 

ค่าบริการทัว่ไป 

เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

108,245 
 

- 
 

ยกมา             186,991 
เพิม่ขึน้           108,245 
ช าระคนื         (186,991) 
คงเหลอื          108,245 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            

                             - 
 

128,400 
 
ยกมา             108,245 
เพิม่ขึน้           128,400 
ช าระคนื        (236,645) 
คงเหลอื                   - 

 
 
 
 
 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด
(มหาชน)เป็นบรษิทัใหญ่ และ
เพื่อให้การท างานของกลุ่ม
บ ริษัท เ ป็ น ไป ในทิ ศท า ง
เดียวกัน โดยเรียกเก็บตาม
อตัราทีต่กลงกนั  
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) ท ากบั  
บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ากดั 
 

บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ากดัเป็น
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั ซึ่ง
เป็นผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 

147,850 
 

ยอดยกมา        12,949 
เพิม่ขึน้          147,850 
ช าระคนื       (150,898) 
คงเหลอื            9,901 

 
 
 
 
                            
                     75,784 
 
ยอดยกมา          9,901 
เพิม่ขึน้            75,784 
ช าระคนื         (85,685) 
คงเหลอื                 - 
 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) ท ากบั บรษิทับุญ
รอดเทรดดิง้ จ ากดั 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ ง 
จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่ ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
                   104,707 
 
ยอดยกมา        30,401 
เพิม่ขึน้          104,707 
ช าระคนื       (120,707) 
คงเหลอื          14,401 
 

 
 
 
 
 
                     20,702 
 
ยอดยกมา        14,401
เพิม่ขึน้            20,702 
ช าระคนื         (35,103) 
คงเหลอื                  - 
 

 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์
จ ากดั(บรษิทัยอ่ย) และ 
บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ากดั 
 
 

บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ากดัเป็น
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั ซึ่ง
เป็นผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 

3,460 
 

ยอดยกมา                -
เพิม่ขึน้              3,460 
ช าระคนื           (2,740) 
คงเหลอื               720 

 
 
 
 
                               
                      1,800 
 
ยอดยกมา            720 
เพิม่ขึน้             1,800 
ช าระคนื           (2,520) 
คงเหลอื                  - 
 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 
 
 

บรษิทั เนอวานา ย ูจ ากดั
(บรษิทัยอ่ย) และ บรษิทั 
เบยีรส์งิห ์จ ากดั 
 
 

บรษิทั เบยีรส์งิห ์จ ากดัเป็น
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั ซึ่ง
เป็นผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ 
 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 

 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
                     13,441 

 
ยอดยกมา                -
เพิม่ขึน้            13,441 
ช าระคนื         (11,761) 
คงเหลอื             1,680 

 
 
 
 
                               
                      4,140 
 
ยอดยกมา         1,680 
เพิม่ขึน้             4,140 
ช าระคนื           (5,820) 
คงเหลอื                 -    
 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (บรษิทั
ยอ่ย) และ บรษิทั เบยีร์
สงิห ์จ ากดั 
 
 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ ง 
จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่ ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 

 
 
 
 
 
                      1,440 
 
ยอดยกมา           180 
เพิม่ขึน้            1,440 
ช าระคนื          (1,620)  
คงเหลอื                 - 

 
 
 
 
 
                         673 
 
ยอดยกมา                -
เพิม่ขึน้                720 
ช าระคนื             (720) 
คงเหลอื                - 

 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 

 
 
 

 

 

บรษิทั เอน็วดีจี ีจ ากดั 
(บรษิทัยอ่ย) และ  
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 
จ ากดั 
 

บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 
จ ากดัเป็นบรษิทัในกลุ่ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี ่จ ากดั ซึง่เป็นผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
                       1,741 

 
ยอดยกมา                -
เพิม่ขึน้              1,741 
ช าระคนื             (900) 
คงเหลอื               841 

 
 
 
 
                            
                            -  
  
ยอดยกมา             841
เพิม่ขึน้                900    
ช าระคนื           (1,741)    
คงเหลอื                   - 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา รเิวอร์
จ ากดั และ บรษิทั บุญรอด
เทรดดิง้ จ ากดั 
 

บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 
จ ากดัเป็นบรษิทัในกลุ่ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี ่จ ากดั ซึง่เป็นผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
                     71,988 

 
ยอดยกมา                -
เพิม่ขึน้            71,988      
ช าระคนื         (60,080) 
คงเหลอื          11,908 

 
 
 
 
                            
                    30,116 
 
ยอดยกม         11,908 
เพิม่ขึน้           30,116 
ช าระคนื         (30,116) 
คงเหลอื                 - 
 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 

บรษิทั เนอวานา คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (บรษิทั
ยอ่ย) และ  
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 
จ ากดั 
 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ ง 
จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่ ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 

 
 
 
 
 
                             - 
 
ยอดยกมา                - 
เพิม่ขึน้                   - 
ช าระคนื                 -  
คงเหลอื                  - 

 
 
 
 
 
                     23,988 
 
ยอดยกมา                -
เพิม่ขึน้            23,988 
ช าระคนื         (23,988) 
คงเหลอื                  - 

 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
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ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา ย ูจ ากดั 
(บรษิทัยอ่ย) และ  
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ 
จ ากดั 
 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ ง 
จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่ ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้น ้าดื่มสงิห์
เพื่อใชต้ามโครงการ 
 
 
 
ค่าสินค้า 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
                     35,350 
 
ยอดยกมา                - 
เพิม่ขึน้           35,350 
ช าระคนื         (25,899) 
คงเหลอื            9,451 

 
 
 
 
 
                     11,701 
 
ยอดยกมา  9,451              
เพิม่ขึน้            11,701 
ช าระคนื         (18,902) 
คงเหลอื             2,250 

 

บริษัทฯได้ซื้อน ้ าดื่ม เพื่อใช้
บรกิารลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชม
แ ล ะพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่
ประจ าโครงการ โดยราคาซื้อ
เป็นไปตามราคาตลาด 
 

 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิ
จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิทั สงิหป์ารค์ เชยีงราย 
จ ากดั (“MFC”) 

บรษิทั สงิหป์ารค์ เชยีงราย 
จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่ม
ของบรษิทับุญรอดบรวิเวอ
รี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้กระเชา้
ของขวญัเพื่อใชร้บัรองลูกคา้ตาม
เทศการ 
 
 
คา่สนิคา้ 
 
เจา้หน้ีอื่น 
 

 
 
 
 
 

- 
ยอดยกมา              - 
เพิม่ขึน้                 - 
ช าระคนื                -    
คงเหลอื                - 
 
                      
 

 
 
 
 
 
                     11,701 
 
ยอดยกมา          9,451              
เพิม่ขึน้            11,701 
ช าระคนื         (18,902) 
คงเหลอื             2,250 
 
 
 

บรษิทัฯไดม้กีารซือ้กระเชา้
ของขวญัเพื่อใชร้บัรองลูกคา้
ตามเทศการ 
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3. รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี 
 

ผู้ท ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผล 
หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
บรษิทั เนอวานา ไดอจิ ากดั 
(มหาชน) และ บรษิทั 
แมก็ซ์ฟิวเจอร ์จ ากดั 
(“MFC”) 

บรษิทั แมก็ซฟิ์วเจอร ์
จ ากดั (“MFC”) ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของ บรษิทั สงิห ์
เอสเตท จ ากดั(มหาชน)
และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จ่ายคา่เช่าและคา่บรกิาร
อาคารซนัทาวเวอรส์ใหก้บั 
(“MFC”) ซึง่เป็นบรษิทั เจา้ของ
อาคารดงักล่าว โดยมอีตัราค่าเช่า
และคา่บรกิารรวมเดอืนละ 
561,500 บาท แบ่งเป็นคา่เช่า 
224,600 บาท และ คา่บรกิาร 
336,900 บาท/เดอืน 
 
 
 
เงินมดัจ าค่าเช่า 
เงินประกนัความเสียหาย 
 
ค่าเช่าและค่าบริการ 
ค่าสาธารณูปโภค,บริการอ่ืนๆ 
 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          - 
                           - 

 
320,852 
167,067 

 
 
ยกมา             122,718 
เพิม่ขึน้           487,919 
ช าระคนื         (607,307) 
คงเหลอื            3,330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          - 
                          - 

 
                          - 

                     12,320 
 
 
ยกมา               3,330 
เพิม่ขึน้            12,320 
ช าระคนื         (15,650) 
คงเหลอื                 - 

บริษัท ฯ  จ่ า ยค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการอาคารส านักงาน
ใหญ่ตามสญัญา ซึ่งราคาและ
เงื่ อนไขเ ป็นไปตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ไปโดยสญัญาเริ่มต้นเมื่อ
วนัที่ 1 มกราคม 2560 และ
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562  โดยเริ่มต้นคิดค่าเช่า 
ณ วนัที ่1 มนีาคม 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

-เน่ืองจากทางบริษัท ฯ 
ได้เปลี่ยนคู่ส ัญญาจาก
เดมิเป็นบรษิทั แมก็ซ์ฟิว
เ จ อ ร์  จ า กั ด  ไ ป เ ป็ น 
บริษัทท รัสต์ เ พื่ อ ก า ร
ลงทุน ในสิทธิก าร เช่ า
อสงัหาริมทรพัย์  ดงันัน้ 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั
รวมถึง เงินค่า เช่ าและ
ค่าบรกิารอื่นๆจึงถูกโอน
ไ ป เ ป็ น ข อ ง บ ริ ษั ท  
ดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

ก)  สรปุรายงานการสอบบญัชี 
 

นายบุญเรอืง  เลศิวเิศษวทิย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

 
ส าหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่ม
กจิการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ 
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่

ส าคญั 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้ใน
สว่นของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระ
บรมราชปูถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ 
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 
 
 
ความมสีาระส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมีสาระส าคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจา้ก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคญัถ้าการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุก
รายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ
การเงนิรวม  

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระส าคญัตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยก าหนดความมสีาระส าคญั
โดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเป็นจ านวนเงนิตามเกณฑ ์ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใชค้วามมสีาระส าคญัและ
พจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีาร
ตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวม
ของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
 

ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
   งบการเงินรวม 

19.50 ลา้นบาท 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

เหตผุลในการใช้ขอ้มูลอ้างอิงในการ 
   ก าหนดความมีสาระส าคญั 
 

ขา้พเจ้าเลอืกใช้ก าไรก่อนภาษีเงนิไดเ้ป็นขอ้มูลอ้างองิในการก าหนดความมี
สาระส าคญั เนื่องจากการประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการก าหนด
จากก าไรก่อนภาษีเงนิได้ โดยปกตขิอ้มูลอ้างองิ ร้อยละ 5 นี้เป็นที่ยอมรบั

ความมีสาระส าคญั 
ความมสีาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 19.50 
ลา้นบาท ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่ม
กจิการ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบการเงนิของกลุ่มกจิการโดย
มุ่งเน้นตรวจสอบกิจการที่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 85 ของก าไรก่อนภาษีเงนิได้ของกลุ่มกจิการ และ
เป็นรอ้ยละ 88 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งเป็น
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

ความมีสาระส าคัญ 

ขอบเขตการ
ตรวจสอบ 

เรือ่งส าคญัใน
การตรวจสอบ 
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โดยทัว่ไปซึง่ใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบและไม่มรีายการทีผ่ดิปกตทิีส่ าคญั
ทีต่อ้งปรบัปรุงขอ้มลูอา้งองินี้ 

   
ขา้พเจา้ไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีพ่บ

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่มจี านวนเงนิทีม่ากกว่า 1.95 ลา้นบาท 
 

วิธีการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เพื่อใหข้า้พเจา้แสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิรวมของกลุ่มกจิการ โดยขา้พเจา้พจิารณาถงึโครงสรา้งของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้น
บญัช ีและอุตสาหกรรมของกลุ่มกจิการทีด่ าเนินการอยู่ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มา
พจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
  

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรบัรูร้ายได้จากสญัญาก่อสรา้ง  

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการขอ้ที ่2.9 นโยบายการบญัช ี- สญัญาก่อสรา้ง 
และขอ้ที ่11 งานระหว่างท าตามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากงานตามสญัญารบัเหมาก่อสรา้ง
ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ทัง้หมดของกลุ่มกจิการ 
โดยใชว้ธิกีารรบัรูร้ายไดต้ามขัน้ความส าเรจ็ของงาน  
 
ผูบ้รหิารประเมนิขัน้ความส าเรจ็ของงานโดยพจิารณาจาก
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างที่ท าเสรจ็จรงิซึ่งประเมิน
โดยวิศวกรโครงการ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ความเหมาะสมของขัน้ความส าเรจ็ของงานทีใ่ชใ้นการรบัรู้
รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 
 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญัในเรื่องนี้เพราะมกีารใช้ดุลยพนิิจที่
ส าคัญและประสบการณ์อย่างสูงจากผู้บริหารในการ
ประเมนิขัน้ความส าเรจ็ของงานทีป่ระมาณการโดยวศิวกร

วธิปีฏบิตังิานตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
- ท าความเขา้ใจและประเมนิระบบการควบคุมภายในที่

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ออกแบบและปฏิบัติตาม
ส าหรบัขัน้ตอนในการบนัทกึรายไดต้ามสญัญา ต้นทุน
โครงการและการค านวณขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

- เข้าเยี่ยมชมโครงการและเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ตรวจนับเนื้องานที่ได้ท าแล้ว เทียบกับรายงานของ
วศิวกรโครงการในการวดัขัน้ความส าเรจ็ของงาน เพื่อ
ประเมนิว่าการก่อสร้างมอียู่จรงิและกระบวนการวดัขัน้
ความส าเรจ็ของงานมคีวามน่าเชื่อถอื 

- ทดสอบการค านวณขัน้ความส าเรจ็ของงานในรายงาน
แสดงความกา้วหน้าซึง่ไดร้บัการตรวจทานจากวศิวกร
โครงการ 

- ตรวจความถูกต้องของต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นโดย
การตรวจกบัเอกสารประกอบรายการและตรวจตดัยอด
ของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของต้นทุนโครงการตาม
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
โครงการ ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อความถูกตอ้งของรายได้
จากสญัญาก่อสรา้งทีบ่นัทกึในงบการเงนิ  

งบประมาณโดยการสุ่มทดสอบกับเอกสารประกอบ
รายการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตรวจหลกัฐานการอนุมตัแิละ
การแกไ้ขงบประมาณโครงการ (ถา้ม)ี 

- เปรยีบเทยีบขัน้ความส าเรจ็ของงานกบัอตัราส่วนของ
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท าเสร็จจนถึง
ปัจจุบนักบัประมาณการต้นทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสมของขัน้ความส าเรจ็ของงานที่
ประเมนิโดยวศิวกรของโครงการ 

 

ตามกระบวนการท างานของข้าพเจ้าข้างต้น ขา้พเจ้า
พบว่าการประเมินขัน้ความส าเร็จของงานตามสัญญา
รบัเหมาก่อสรา้งนัน้มคีวามสมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบั
หลกัฐานสนบัสนุน  
 

 

 ข้อมลูอ่ืน 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่า
ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื 
การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอื
กบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการ
พจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
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ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ
ของกลุ่มกจิการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่ม
กจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
  

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี
และการสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีาร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัใน
การด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบ
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การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและ
บรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่
ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่ม
หรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตัิงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่
เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่อง
อื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่องดงักล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 

นายบุญเรอืง  เลศิวเิศษวทิย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 

ส าหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เนอวานา ไดอิ  จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่ม

กจิการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ 
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
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ความมี
สาระส าคัญ 

ขอบเขตการ
ตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่

ส าคญั 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้ใน
สว่นของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระ
บรมราชปูถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบ ดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ 
 
 
แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมีสาระส าคญั 
ความมสีาระส าคญัโดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเท่ากบั 13 ลา้นบาท 
ซึง่เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ฉลี่ย 3 ปีของกลุ่มกจิการ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเน้น
ตรวจสอบกิจการที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 97 ของ
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ และเป็นร้อยละ 93 ของสินทรพัย์
รวมของกลุ่มกจิการ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

 การรบัรูร้ายไดจ้ากการก่อสรา้ง 
 การประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
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ความมีสาระส าคญั 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจา้ก าหนดตามความมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ก าหนดแผนการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระส าคญัถ้าการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึ่งหรื อทุก
รายการโดยรวมจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ
การเงนิรวม 

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความมสีาระส าคญัตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยก าหนดความมสีาระส าคญั
โดยรวมส าหรบังบการเงนิรวมเป็นจ านวนเงนิตามเกณฑ ์ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใชค้วามมสีาระส าคญัและ
พจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวธิกีาร
ตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวม
ของทุกรายการต่องบการเงนิโดยรวม 
 

ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
   งบการเงินรวม 
 

13 ลา้นบาท (พ.ศ.2561:  19.50 ลา้นบาท) 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั 
 

รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ฉลีย่ 3 ปีของกลุ่มธุรกจิ (พ.ศ.2561:  
รอ้ยละ 5 ของก าไรก่อนภาษเีงนิได)้ 

เหตผุลในการใช้ขอ้มูลอ้างอิงในการ 
   ก าหนดความมีสาระส าคญั 
 
 

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

ขา้พเจา้ไดต้กลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีพ่บ
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
วิธีการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุม่กิจการ 

ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ เพีอ่ใหข้า้พเจ้าแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิรวมของกลุ่มกจิการ โดยขา้พเจา้พจิารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกจิการ กระบวนการและการควบคุมทางดา้น
บญัช ีและอุตสาหกรรมของกลุ่มกจิการทีด่ าเนินการอยู่ 

 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มา
พจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรบัรูร้ายได้จากสญัญาก่อสรา้ง  
อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่2.18 การรบัรู้
รายได ้
 
กลุ่มกจิการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั
ที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ มาใชส้ าหรบั
งบการเงนิในรอบปีบญัช ีพ.ศ.2562 เป็นปีแรก การปฎบิตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญักบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการ
ก่อสรา้งของกลุ่มกจิการ  
 
กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้จากการก่อสร้างซึ่งคดิเป็นร้อยละ 
6.9 ของรายได้ทัง้หมดของกลุ่มกิจการ กิจกรรมการ
ก่อสรา้งของกลุ่มกจิการเป็นการสรา้งหรอืท าใหส้นิทรพัย ์
(งานระหว่างก่อสรา้ง) ทีลู่กคา้มอี านาจควบคุมอยู่เพิม่ขึน้ 
กลุ่มกจิการจงึรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิง
จากระดบัความคบืหน้าในการก่อสร้าง ตามประมาณการ
ล่าสดุของมลูค่าของสญัญาและขัน้ความส าเรจ็ของงาน ซึง่
อา้งองิจากความคบืหน้าทางกายภาพ 
 
ผู้บรหิารประเมนิขัน้ความส าเรจ็ของงานโดยพจิารณาจาก
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างที่ท าส าเร็จจรงิซึ่งประเมิน
โดยวศิวกรโครงการ และใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาความ
เหมาะสมของขัน้ความส าเรจ็ของงานทีใ่ช้ในการรบัรูร้ายได้
จากการก่อสรา้ง 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญัในเรื่องนี้เพราะมกีารใช้ดุลยพนิิจที่
ส าคัญและประสบการณ์อย่างสูงจากผู้บริหารในการ
ประเมนิขัน้ความส าเรจ็ของงานทีป่ระมาณการโดยวศิวกร
โครงการ ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อความถูกตอ้งของรายได้
จากการก่อสรา้งทีบ่นัทกึในงบการเงนิ  

วธิปีฏบิตังิานตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 
- ท าความเขา้ใจและประเมนิระบบการควบคุมภายในที่

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ออกแบบและปฏิบัติตาม
ส าหรบัการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 
15 มาใช้ข ัน้ตอนในการบันทึกรายได้ตามสญัญา 
ตน้ทุนโครงการและการค านวณขัน้ความส าเรจ็ของงาน 
รวมไปถงึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร
และการประมาณการทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เข้าเยี่ยมชมโครงการและเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ตรวจนับเนื้องานที่ได้ท าแล้ว เทียบกับรายงานของ
วศิวกรโครงการในการวดัขัน้ความส าเรจ็ของงาน เพื่อ
ประเมนิว่าการก่อสร้างมอียู่จรงิและกระบวนการวดัขัน้
ความส าเรจ็ของงานมคีวามน่าเชื่อถอื 

- ทดสอบการค านวณขัน้ความส าเรจ็ของงานในรายงาน
แสดงความกา้วหน้าซึง่ไดร้บัการตรวจทานจากวศิวกร
โครงการ 

- ตรวจความถูกต้องของต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นโดย
การตรวจกบัเอกสารประกอบรายการและตรวจตดัยอด
ของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของต้นทุนโครงการตาม
งบประมาณโดยการสุ่มทดสอบกับเอกสารประกอบ
รายการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตรวจหลกัฐานการอนุมตัแิละ
การแกไ้ขงบประมาณโครงการ (ถา้ม)ี และ 

- เปรยีบเทยีบขัน้ความส าเรจ็ของงานกบัอตัราส่วนของ
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท าเสร็จจนถึง
ปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทัง้หมด 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของขัน้ความส าเร็จของ
งานทีป่ระเมนิโดยวศิวกรของโครงการ 

 
ตามกระบวนการท างานของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้า
พบว่าการประเมินขัน้ความส าเร็จของงานตามสัญญา
รบัเหมาก่อสรา้งนัน้มคีวามสมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบั
หลกัฐานสนบัสนุน  
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ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่า
ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื 
การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอื
กบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการ
พจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ
ของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่ม
กจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า
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รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใชง้บ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและ
การสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีาร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการ
สมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า 
อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม  รวมถงึ
การเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ า
ใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอื
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว
ต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า  ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่อง
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อื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 
 นายบุญเรอืง  เลศิวเิศษวทิย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 

ส าหรบังบการเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนด
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โดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจา้
ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง การประเมนิการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรื่องนี้  
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
อ้างองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 (ง) เรือ่งประมาณการ
ทางบญัชีทีส่ าคญั และการใช้ดุลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ
การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม และ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
24 เรือ่งคา่ความนิยม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมคี่าความนิยมจ านวน 
332 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 2.62 ของมูลค่ารวมของสนิทรพัย์
ในงบการเงนิรวม ค่าความนิยมเกดิจากการซื้อธุรกจิในอดตีส าหรบั
ธรุกจิการรบัเหมาก่อสรา้ง ผลติและจ าหน่ายสนิคา้ประเภทคอนกรตี
ส าเรจ็รปูในประเทศไทย 
 
ผูบ้รหิารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยค านวณหา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยมจากมูลค่าจากการใช้
ของแต่ละหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดโดยวธิกีารคดิลด
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดส าหรบั 5 ปีขา้งหน้า และคดิลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราต้นทุนถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของเงินทุนเป็นอตัราคดิลด และเปรยีบเทียบกบั
มลูคา่จากการใชง้านของแต่ละหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดกบั
มูลค่าตามบญัชเีพื่อใช้ในการพจิารณาในการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ย
คา่ถา้หากมลูคา่จากการใชน้้อยกว่ามลูค่าตามบญัช ี
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี ผูบ้รหิารสรุปว่าไม่มคี่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่จะต้องบันทึกในงบการเงินส าหรบัปี 
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวเน่ืองจากมีความ
เกี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจที่ส าคญัของผู้บริหารในการประมาณ
การกระแสเงินสด ซึ่งอ้างอิงสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีผลมาจากการ
คาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต โดยสมมติฐานที่
ส าคัญ ได้แก่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ก าไรขัน้ต้น และอตัราคิดลดที่ใช้อตัราต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของเงนิทุน 
 

 
 
วธิปีฏบิตังิานตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

 
- ได้รบัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที่จดัท าขึ้น

โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และได้ท าความเขา้ใจและ
ประเมนิวธิกีารจดัท าประมาณการดงักล่าว 
 

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกบัสมมติฐานที่
ส าคญัที่ใช้ในการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสด และ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบญัชีในการประเมินความ
เหมาะสมของสมมติฐาน เช่นประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อตัราก าไรขัน้ต้น และ
อตัราคิดลดที่ใช้อตัราต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของ
เงินทุน โดยค านึงถึงความอ่อนไหวของสมมติฐาน
ดงักล่าวทีม่ผีลต่อมลูคา่ของคา่ความนิยม 

 
- ทดสอบความถูกต้องของการค านวณและพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของกระแสเงินสดที่รวมในการคิดลด
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของกิจการ โดย
เปรยีบเทียบประมาณการกระแสเงนิสดกบังบประมาณ
และแผนธรุกจิ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้งของผูบ้รหิาร
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
 

จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินการ   
ด้อยค่าของค่าความนิยมนัน้มีความสมเหตุสมผล และ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนบัสนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)  
        

หน้า 144 

 

 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 5 และขอ้ 6 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้จาก
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป
เน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 
 
ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ ์
การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอื 
ไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่ อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต  และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่
เกดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการ 
สอบบญัชทีี่ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกดิขอ้สงสยัอยา่งมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ได ้
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต 
ถงึการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัต้อง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม  รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธรุกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้ าพเจ้า 
ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ี เวน้แต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
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ตารางสรปุงบการเงิน 
  
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรพัยห์มนุเวียน 

  

  

  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,103.81  8.86 371.56  2.88 136.97 1.08 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 425.06  3.41  518.32  4.02  269.81 2.13 

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.74  0.25  19.91  0.15  1.59 0.01 

มลูค่างานเสรจ็รอเรยีกเกบ็ 56.96  0.46  44.37  0.34  30.49 0.24 

 
            

สนิคา้คงเหลอื 4,264.91  34.25  2,676.30  20.75  2,929.02 23.17 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 4,145.80  33.29  6,503.66  50.42  6,686.11 52.91 

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ 0.60  - 31.48  0.25 8.07 0.06 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 23.05  0.20 35.66  0.28 37.83 0.30 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 10,051.93  80.72  10,201.26  79.09  10,099.89 79.90 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

  

    

ลกูหนี้อืน่ -  -    -  -    - - 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 26.67  0.21 32.74  0.26 28.70 0.23 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 91.50  0.73  241.50  1.87  241.50 1.91 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ 1.35 0.01 - - - - 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - -  - -  - - 

ทีด่นิรอการพฒันา 1,311.15  10.53  1,310.89  10.17  885.47 7.00 

เงนิมดัจ า -  -    -  -    - - 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 503.22  4.04  559.92  4.34  457.80 3.62 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 310.85 2.46 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23.84  0.20  30.04  0.23  27.96 0.22 

ค่าความนิยม 331.50  2.67  331.50  2.57  331.50 2.62 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 55.96  0.45  109.76  0.85  151.75 1.20 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 55.25  0.44  80.37  0.62  105.24 0.83 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  2,400.44   19.28   2,696.72   20.91  2,540.77 20.10 

รวมสินทรพัย ์

 

 

12,452.37 

 

 

100.00 

 

 

12,897.98 

 

 

100.00 

 

 

12,640.66 

 

 

100.00 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 1,660.44  13.33  2,168.00  16.81  2,202.32 17.42 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 559.68  4.49  459.80  3.57  414.6 3.28 

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ 56.87  0.46  502.87  3.90  - - 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.22  0.01  9.31  0.07  2.05 0.02 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 189.73  1.52  776.03  6.02  648.01 5.13 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น -  -    -  -    - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -    -  -    - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี 1.75  0.01  1.50  0.01  19.71 0.16 

หุน้กูท้ีม่กี าหนดช าระภายในหนึ่งปี 199.26  1.60  1,277.37  9.90  - - 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 88.55  0.71 56.97  0.44 19.47 0.15 

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 164.34  1.32  124.95  0.97  115.03 0.91 

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 337.56  2.71  160.85  1.25  203.69 1.61 

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ 68.52  0.56  43.06  0.33  63.13 0.50 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  32.67  0.27  27.97  0.22  27.58 0.22 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,360.59  26.99  5,608.68  43.49  3,715.59 29.40 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ 502.87  4.04    -  -    - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,764.57  22.20  2,461.97  19.09  3,014.67 23.85 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ สุทธ ิ 6.50  0.05  5.00  0.04  139.68 1.11 

หุน้กู ้ 989.35  7.95    -  -  988.96 7.82 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 13.95  0.11  9.38  0.07    8.05 0.06 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20.86  0.16  28.62  0.22  38.58 0.31 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,298.10  34.51  2,504.97  19.42  4,189.94 33.15 

รวมหน้ีสิน 7,658.69  61.50  8,113.65  62.91  7,905.53 62.55 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หุน้สามญั 878,768,100  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 31 ธค. 2559 -  -  -  -  - - 
หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 31 ธค. 2560 - -  - - - - 
หุน้สามญั 1,681,719,973 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 31 ธค. 2561 1,681.72   13.52   1,681.72   13.04  1,681.72 13.30 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้       

หุน้สามญั 1,405,599,978 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 2559 - -  -   -  - - 

หุน้สามญั 1,380,599,978 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 2560-2561 1,380.60   11.09   1,380.60   10.71  1,380.60 10.92 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,251.36   10.05   1,251.36   9.70  1,251.36 9.90 

ส่วนเกนิจากการซื้อธุรกจิ 1,589.34   12.76   1,589.34   12.32  1,589.34 12.56 

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -  -     -     -    - - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 444.19   3.57  363.82   2.82  242.04 1.92 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -  -     -     -      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 4,665.49  37.47  4,585.12  35.55  4,463.34 35.31 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 128.19  1.03  199.21  1.54  271.79 2.15 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,793.68  38.50  4,784.33  37.09  4,735.13 37.45 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 12,452,37  100.00  12,897.98 100.00  12,640.66 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 

 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       
รายได้       

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย 2,471.51 83.63 2,434.93 89.95 2,229.98 90.36 

รายไดจ้ากธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง 357.95 12.11 186.68 6.90 216.35 8.77 

รายไดจ้ากธุรกจิขายสนิคา้ 125.87 4.26 85.37 3.15 21.54 0.87 

รวมรายได้ 2,955.33 100.00 2,706.98 100.00 2,467.87 100.00 

ต้นทุน 

  

    

ตน้ทุนจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย (1,487.14) (50.32) (1523.00) (56.26) (1,496.92) (60.66) 

ตน้ทุนจากธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง (306.97) (10.39) (168.42) (6.22) (186.61) (7.56) 

ตน้ทุนจากธุรกจิขายสนิคา้ (110.13) (3.73) (69.02) (2.55) (15.24) (0.62) 

รวมต้นทุน (1,904.24) (64.44) (1,760.44) (65.03) (1,698,77) (68.84) 

ก าไรขัน้ต้น 1,051.10 35.56 946.54 34.97 769.10 31.16 

รายไดอ้ื่น 59.03 2.00 57.58 2.13 51.28 2.08 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,110.13 37.56 1,004.12 37.09 820.38 33.24 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (423.18) (14.32) (474.46) (17.53) (289.54) (11.73) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (272.20) (9.21) (313.46) (11.58) (357.82) (14.50) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น - - - - (0.15) (0.01) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 414.75 14.03 216.20 7.99 172.87 7.00 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ (1.03) (0.03) (1.33) (0.05) (10.65) (0.43) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 413.72 14.00 214.87 7.94 162.22 6.57 

ตน้ทุนทางการเงนิ (15.92) (0.54) (85.41) (3.16) (119.22) (4.83) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 397.80 13.46 129.46 4.78 42.99 1.74 

ภาษเีงนิได ้ (73.55) (2.49) (30.00) (1.11) (21.45) (0.87) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 324.25 10.97 99.46 3.67 21.54 0.87 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จากภาษี       

รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร

หรอืขาดทุน 

- ก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน,สุทธจิากภาษี   1.65 0.06 (0.85) (0.03) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 324.25 10.97 101.11 3.74 20.69 0.84 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม       

   ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 276.88 9.37 28.43 1.05 (51.04) (2.07) 

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 47.37 1.60 71.02 2.62 72.58 2.94 

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.20 - 0.02 - (0.04) - 
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งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีก่อนภาษเีงนิได ้  397.81   129.46  42.99 

รายการปรบัปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น 

    

เงินสดสทุธิรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    

ตดัรายการก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการขายทีด่นิ 203.91 0.03 (10.65) 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากบรษิทัรว่ม 1.03 1.33 10.65 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 51.07  68.03  102.35 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 10.66 (1.74) 7.70 

ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  -   1.04  0.05 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ 1.18 0.04 16.75 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 1.33 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส่วนปรบัปรุงอาคาร และเครือ่งจกัร - - 11.99 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุน (19.87) - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.03 9.82 9.15 

ดอกเบีย้รบั (11.51)  (13.24)  (19.40) 

ตน้ทุนทางการเงนิ  15.92   85.41  119.22 

ตดัจ าหน่ายลกูหนี้การคา้ตามสญัญาก่อสรา้ง  -   -  - 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ 5.39  10.29  9.57 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการกูย้มื -   0.70  3.65 

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 661.62  291.17  305.35 

การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 

    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สุทธ ิ  (6.73)   (91.52)  228.57 

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22.94  11.83  18.32 

สนิคา้คงเหลอื  (3,637.41)  1,666.64 813.36 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 1,350.09  (2,174.10)  (727.75) 

มลูค่างานเสรจ็รอเรยีกเกบ็  (23.39)   12.59  11.45 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (0.51)  (12.60)  (2.32) 

ลกูหนี้อืน่ 

 

- 

 

  

- 

 

  

- 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ทีด่นิรอการพฒันา (476.09) 0.26 - 

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ  199.72  (30.88)  23.41 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 5.85  (1.58)  (2.33) 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั 355.88  (6.08)  4.04 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 70.89  (110.09)  (53.89) 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  (1.37)   8.09  (7.26) 

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 59.78 (39.39) (9.92) 

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 74.58 (176.71) 42.83 

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ (33.40) (25.46) 20.07 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 5.25 (4.71) (0.38) 

เจา้หนี้ค่าทีด่นิ (637.59) (56.87) (502.87) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - - (0.24) 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (2,009.89) (739.41) 160.44 

จ่ายดอกเบีย้ (198.13) (290.85) (337.60) 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (56.95) (132.91) (105.50) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (2,264.97) (1,163.17) (282.66) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่พนกังาน -  -  - 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัอืน่  25.00   -  - 

เงนิสดจ่ายลงทุนในกจิการร่วมคา้ (206.29) - - 

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  -   -  - 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอื่น  -   -  - 

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น  -  (150.00)  - 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  0.04   3.34  4.04 

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (178.78)  (171.22)  (46.60) 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3.68)  (10.29)  (0.78) 

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้รบั  2.36   2.25  0.45 

เงนิสดรบัจากการรวมธุรกจิ - -  

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

 

 

 

(361.35) 

 

 

  

(325.92) 

 

 

  

42.89 
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 งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  2,170.79   1,422.17  1,267.88 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,225.36)  (912.53)  (981.27) 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  -   (8.5)  - 

เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ  -   -  - 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -  - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลอืน่  -   -  - 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลอืน่ -  -  - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  2,905.70   3,074.05  1,185.03 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,464.45) (2,784.62) (1,149.45) 

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1.53)  (1.75)  (11.18) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 1,200.00  283.00  1,000 

เงนิสดจ่ายช าระหุน้กู ้ (596.00)  (200.00)  (1,283) 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (15.97) (4.53) (14.98) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน  -   -  - 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้ -  -  - 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ  (234.70)   (110.45)  (55.22) 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -   - - 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,738.48  756.84  42.19 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ  112.16 (732.25) (367.75) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี  991.65   1,103.81  371.56 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - - 133.16 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี  1,103.81   371.56  136.97 
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อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญั 

  
งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         
อตัราสว่นสภาพคล่อง 3.0 เท่า 1.8 เท่า 2.7 เท่า 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ 0.5  เท่า  0.2 เท่า  0.1 เท่า  
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (0.8)  เท่า  (0.3)  เท่า  (0.1)  เท่า  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ 7 เท่า 6 เท่า 6 เท่า 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ 53  วนั  64  วนั  58  วนั  
อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 0.3  เท่า  0.2  เท่า  0.2  เท่า  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 1,253 วนั 1,824 วนั 2019 วนั 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ 3.7  เท่า  (2.4)  เท่า  (2.5)  เท่า  
ระยะเวลาช าระหนี้ 99  วนั  (150)  วนั  (145)  วนั  
วงจรเงนิสด 1,207  วนั  2,037  วนั  2,222  วนั  
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)         
อตัราก าไรขัน้ตน้ 35.6 % 35.0 % 31.2 % 
อตัราก าไรขัน้ตน้- รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 40  %  37.5  %  32.9  %  
อตัราก าไรขัน้ตน้-รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 14  %  9.8  %  13.7  %  
อตัราก าไรขัน้ตน้-รายไดจ้ากการขาย 12.5  %  19.2  %  29.2  %  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 11.5  %  2.7  %  (0.3)  %  
อตัราก าไรอื่น 2.0  %  2.0  %  2.0  %  
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (774)  %  (1,583)  %  3,414  %  
อตัราก าไรสุทธ ิ 10.8 % 3.6 % 0.9 % 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 7.0  %  2.2  %  0.5  %  
ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน  0.201 

 
 0.021   (0.04)  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)         
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 2.9  %  0.8  %  0.2  %  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 87.3  %  31.8  %  24.2  %  
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ 0.3  เท่า  0.2  เท่า  0.2  เท่า  
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1.6 เท่า 1.7 เท่า 1.7 เท่า 
อตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1.2 เท่า 1.4 เท่า 1.5 เท่า 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (สุทธ)ิ ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.0 เท่า 1.3 เท่า 1.5 เท่า 
อตัราสว่นหนี้สนิสุทธต่ิอก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษเีงนิไดค้่า
เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio)  

14.1 เท่า 27.4 เท่า 29.4 เท่า 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้  2.3 เท่า 1.0 เท่า 0.8 เท่า 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั  0.2 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า 
อตัราสว่นตัว๋เงนิจ่ายต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้       -    เท่า         -    เท่า - เท่า 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปีต่อ
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด 

0.4 เท่า 0.6 เท่า 0.4 เท่า 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี้สนิรวม 0.8 เท่า 0.8 เท่า 0.9 เท่า 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ก) ภาพรวมธรุกิจ 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั
ระดบั High End และเป็นผูนํ้าในการสรา้งบา้นทีม่ดีไีซน์ ในสไตล ์Natural Modern ทีท่นัสมยัเหมาะกบัการใชช้วีติของ
คนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Living Revolution สะท้อนผ่านการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศยัแบบสมดุล (Life 
Balancing) โดยผสมผสานระหว่าง Modern Living Design และ Modern Living Innovation เขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั 
 

 
 
MODERN LIVING DESIGN ทีเ่นอวานาไดพ้ฒันาขึน้มาใชใ้นการออกแบบบา้นรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทยข์องการใชช้วีติ
อย่างแท้จริง ตัง้แต่การเลอืกทําเลในการพฒันาโครงการที่มศีกัยภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความสะดวกสบายในการ
เดนิทาง (Life Connectivity) ไปจนถงึการออกแบบตวับา้นทีม่คีวามสวยงามอย่างยาวนาน (Timeless Design) และอยู่
สบาย โดยเน้นถงึเรื่องการนําธรรมชาตเิขา้มาใชใ้นตวับา้น ใหม้ากทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นแสงหรอืลมธรรมชาต ิรวมทัง้เรื่อง
ของการออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตวัของผูอ้ยู่อาศยัภายในบ้าน ที่เนอวานาให้ความสําคญัในเรื่องนี้มาโดยตลอด 
และเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของการออกแบบบา้นจากเนอวานา นอกจากนี้ เนอวานายงัใสใ่จในการออกแบบทีเ่อือ้ต่อ
ความเป็นชุมชน COMMUNITY DESIGN โดยมกีารวางผงัโครงการทีแ่บ่งโซน Public, Semi-Public และ Private 
Space ทาํใหเ้กดิการใชส้อยพืน้ทีส่ว่นตวั และพืน้ทีส่ว่นรวมอย่างลงตวั 
 
MODERN LIVING INNOVATION เพื่อใหบ้า้นทุกหลงัของเนอวานาไดร้บัการออกแบบใหพ้รอ้มสาํหรบัการใชช้วีติของ
ลูกค้าในสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั เนอวานา มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลในดา้นสุขอนามยั (Well-Being Living) กบัการ 
อยู่อาศยั ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Air Factoring ทีจ่ะช่วยปรบัสภาพอากาศภายในบา้นใหส้มดุลตลอดเวลา ลดฝุ่ นละออง
ภูมแิพ้ในบ้าน และยงัดูแลสิง่ของไม่ให้เกิดความเสยีหายจากความชื้น มีการวดัสภาพอากาศภายในบ้านและระบบ
หมุนเวยีน อากาศทีไ่ม่ดอีอกไปนอกตวับา้น สว่นของระบบ Home Infrastructure ทีทุ่กบา้นในโครงการของเนอวานาจะ
ม ีinternet ความเรว็สงูเขา้ถงึทุกจุดภายในบา้น รวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชเ้ชื่อมต่อเขา้กบั WIFI ไดร้บัการออกแบบจดั
วางไวอ้ย่างลงตวั เป็นต้น เหล่านี้ เพื่อใหลู้กบา้นไดร้บัความสะดวกสบายตามแนวคดิ CONVENIENCE LIFESTYLE 
อย่างสมบรูณ์แบบ  
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมคีุณภาพ โดยดําเนินตามกลยุทธใ์นการสรา้งการเตบิโต

ของรายไดท้ัง้ในส่วนงานรบัก่อสรา้งบา้นในรูปแบบของการสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติร หรอืทีเ่รยีกว่า Turnkey 

Solution และการขายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปูซึง่ผลติและตดิตัง้โดยบรษิทัในเครอื 

ข) พฒันาการท่ีส าคญัในปี 2563  

เดอืนมถุินายน บรษิทัฯ เปิดขายโครงการเนอวานา บยีอนด ์บางนา-แอทย ูพารค์ (“Nirvana BEYOND Bangna-Att 
U Park”) ในรูปแบบ Exclusive Sales ไปเมื่อวนัที่ 21-22 มถุินายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการ 
Turnkey Solution มูลค่าโครงการรวม 1,000 ลา้นบาท เป็นโครงการบ้านเดีย่ว 3 ชัน้ ระดบัราคา
เริม่ตน้ 25 ลา้นบาท ไปจนถงึ 50 ลา้นบาท จาํนวน 35 หลงั ซึง่บรษิทัไดร้่วมพฒันากบัเจา้ของทีด่นิ 
ผูพ้ฒันาโครงการ Att-U Park ซึง่เป็น Community Mall และไดร้บัการตอบรบัทีค่่อนขา้งด ี 

 
 

  
 

 บยีอนดร์ูปแบบใหม่เป็นบา้นดไีซน์โมเดริน์ทีไ่ดร้บัการออกแบบเพื่อสรา้งบทบาทใหม่ของการอยู่อาศยั 
ภายใต้คอนเซปท์ DE-CONSTRUCTION ที่เป็นการหาแนวทางทีแ่ตกต่าง โดยยงัคงรกัษาความเป็น
เนอวานา บียอนด์ แต่ผสมผสานกับการออกแบบจากแนวคิดใหม่ จึงออกมาในเรื่องของ SPACE 
CIRCULATION มกีารแบ่งแยก FUNCTIONโดยมองในมติใิหม่ๆ เช่น การเอยีง บดิมุมองศาของผนัง 
การเชื่อมระหว่าง SPACE ทําให้เกิด CONCEPTUAL SPACE ใหม่ๆ นอกจากนี้ยงัทําให้เกิด 
PRIVACY SPACE ทีใ่หค้วามเป็นสว่นตวักบัผูอ้ยู่อาศยั 

เดอืนสงิหาคม  บรษิทัฯ เปิดขายโครงการเนอวานา เอเลเมนท ์เป็นโครงการบา้นซรียีใ์หม่ของเนอวานา ในรูปแบบบา้น
เดี่ยวสองชัน้ระดบัราคาเริ่มต้นที่ 8 ล้านบาทไปจนถึง 15 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเดี่ยวสองชัน้
จํานวน 172 หลงั แบ่งเป็น 4 รูปแบบตามขนาดพื้นที่ใช้สอย ถือว่าเป็นโครงการที่ 2 ในการพฒันา
โครงการย่านบางนา (“Bangna Township”) งาน Exclusive Presales Event ไดจ้ดัไปเมื่อวนัที ่29-30 
สงิหาคมทีผ่่านมา และไดร้บัการตอบรบัทีค่่อนขา้งด ี



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน)                                                                                 

หน้า 157 

 

  

 BLENDING ALL ELEMENTS OF LIFE บา้นทีค่รบทุกองคป์ระกอบชวีติ เพราะทุกคนในครอบครวั คอื 
“คนสาํคญั” เนอวานาจงึมแีนวคดิทีจ่ะทาํใหก้ารใชช้วีติของทุกคนในครอบครวัสมบรูณ์แบบดว้ยทาํเล
แห่งศกัยภาพ บนถนนบางนา-ตราดเพยีง 1 นาทถีงึ Community mall ใกลท้างดว่นบรูพาวถิ ีและ
สนามบนิสวุรรณภูมริายลอ้มดว้ยโรงเรยีนนานาชาตแิละโรงพยาบาลชัน้นํา พรอ้มทัง้รถไฟฟ้าสายสี
น้ําตาลในอนาคต ทีย่งัคงคอนเซปการออกแบบทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะ พืน้ทีถู่กออกแบบ อย่างมี
ประสทิธภิาพ ใหม้ชี่องแสง และลมธรรมชาต ิเขา้ถงึในทุกพืน้ทีข่องบา้นฟังกช์ัน่การใชส้อยทีค่รบครนัให้
ทุกหอ้งนอน เป็น Master bedroom เพื่อใหค้รบทุกองคป์ระกอบความสมบรูณ์แบบ ของสมาชกิทุกคน
ในครอบครวั 
 

เดอืนพฤศจกิายน บรษิทัฯ ได้รบัจดหมายจากผูถ้อืหุน้กลุ่มใหญ่ เรื่อง การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผู้ถอืหุน้ทีจ่ะเกดิขึน้กบั
บริษัทฯ และการซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ โดยที่กลุ่มสมวัฒนาจะเข้าซื้อหุ้นจํานวน 
711,855,320 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.56 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ  บรษิทัฯ 
จากสงิห ์เอสเตท ในราคา 2.52 บาทต่อหุน้ 

 

 

 

 

 
 

 * กลุ่มสมวฒันา ได้แก่ นางวฒันา สมวฒันา 132,441,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.59  นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 
79,228,214 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5.74  นายอนุชาต ิองัสุเมธางกูร  34,467,547 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.50   นายฐานิศร 
คูสุวรรณ 18,800,729 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.36  นางสาวจดิาภา แตรตุลาการ 9,244,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.67  
นายวเิชยีร เจยีกเจมิ 8,050,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.58  นางจุฑามาศ สมวฒันา 3,111,810 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
0.23  นางสาวกุลสิรา องัสุเมธางกรู 1,034,793 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.07 

 
 
 

กลุ่มผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการซือ้ขายหุน้ หลงัการซือ้ขายหุน้ 

จาํนวนหุน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 

จาํนวนหุน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 

สงิห ์เอสเตท 711,855,320 51.56 - - 

กลุ่มสมวฒันา* 286,379,307* 20.74* 998,234,627 72.30 
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และพฒันาการท่ีส าคญัในปี 2564 

เดอืนมกราคม บรษิทัฯ ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้  จากการซือ้ขายหุน้ระหว่างผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บรษัิทสองกลุม่ คือ บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“สิงห ์เอสเตท”) และ นางวฒันา สมวฒันา 
และนายศรศกัดิ ์สมวฒันา ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ซือ้หุน้ของบริษัทจ านวน 711,855,320 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 51.56 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (กลา่วคือ นางวฒันา สมวฒันา 
ซือ้หุน้ของบริษัทจ านวน 427,639,201 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30.97 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบริษัท และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา ซือ้หุน้ของบริษัทจ านวน 284,216,119 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 20.59 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท) จากสิงห ์เอสเตท ในราคา 
2.52 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,793,875,406.40 บาท  ซึ่งสง่ผลใหบ้ริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้
ถือหุน้รายใหญ่ที่ส  าคญั คือ นางวฒันา สมวฒันา ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 560,080,515 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 40.56 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา ถือ
หุน้ของบริษัทจ านวน 363,444,333 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 26.33 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษัิท 

 ในการนี ้นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา (ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสมัพนัธ์หรือ
กระท าการรว่มกนัเพื่อการเขา้ถือหลกัทรพัยต์ามกฎหมายหลกัทรพัย ์(parties acting in concert)) มี
หนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่เหลอืทัง้หมดของบรษัิทเป็นจ านวน 457,075,130 หุน้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 33.11 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบริษัทในราคา 2.52 บาทต่อหุน้ จากผูถื้อ
หุน้ของบรษัิททกุรายตามประกาศที่ ทจ. 12/2554  

  
เดือนกมุภาพนัธ ์ บริษัทฯ ไดร้บัแบบรายงานผลการซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 256-2) ของ นางวฒันา สมวฒันา และนาย    

ศรศกัดิ ์สมวฒันา ในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้   หลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดเ้สร็จสิน้  มีผูถื้อ
หุน้แสดงเจตนาขายหุน้ท่ี 104,615,261 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.58  ซึง่จ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือโดยผูท้  าค า
เสนอซือ้แต่ละรายคือ  นางวฒันา สมวฒันา ถือหุน้บริษัทจ านวน 664,695,776 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
48.14 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบริษัท และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา ถือหุน้ของ
บริษัทจ านวน 363,444,333 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 26.33 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษัิท  โดยในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564  นายฉตัรชยั ปิยะสมบตัิกลุ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษัิทจ านวน 
105,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.60 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษัิท จาก นางวฒันา สมวฒันา  

 

ค) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

คาํอธบิายเพื่อวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และไตรมาสที ่4/2563 โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 
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Rough Ride Indeed 
NVD รายงานยอดรายไดร้วม 2,467 ลา้นบาทในปี 2563 โดยมผีลกําไรเบด็เสรจ็รวมสุทธจิํานวน 21 ลา้นบาท ลดลง
จากกาํไรสทุธจิาํนวน 101 ลา้นบาทในปี 2562 ถงึแมว้่าผลการดาํเนินงานในไตรมาสที ่4/2563 ใหผ้ลขาดทุน แต่ผลการ
ดาํเนินงานในไตรมาส 3/2563 ทีแ่ขง็แกร่ง สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบผลการดาํเนินงานในปี 2563 ได ้

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าที่ได้เริม่ขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อธุรกจิโดยรวม การระบาดของ
โรคติดต่อส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรบั NVD ก็เช่นเดียวกัน บริษัทได้รับ
ผลกระทบตัง้แต่ไตรมาส 1/2563 จากจาํนวนลกูคา้ทีเ่ขา้เยีย่มชมโครงการทีม่จีํานวนน้อยสุดจากทีเ่คยเป็นมา และจาก
การปรบัตวัรบัมอืของโรคระบาด สง่ผลใหไ้ตรมาส 2/2563 จาํนวนลกูคา้เขา้เยีย่มชมโครงการเพิม่มากขึน้ และยอดขาย
ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ เน่ืองจากความกงัวลเรื่องการตดิต่อของโรคระบาด ทาํใหค้วามต้องการทีอ่ยู่
อาศยัประเภทคอนโดมเินียม และอาคารสาํนักงานรวมขนาดใหญ่ลดลง ซึง่ส่งผลดต่ีอโครงการทาวน์เฮา้สเ์นอวานา ดี
ฟายน์ ศรนีครนิทร์-พระราม 9 และโครงการโฮมออฟฟิสเนอวานา แอดเวริค์ ทําให้อตัรายอดขายต่อจํานวนลูกคา้ที่
เยีย่มชมโครงการเพิม่สงูขึน้ (conversion rate) ทีร่อ้ยละ 10 และรอ้ยละ 14 ตามลาํดบั 

แต่อย่างไรกต็าม ผลการดําเนินงานในไตรมาส 3/2563 กลบัส่งผลทีต่รงกนัขา้ม จากยอดขายของโครงการบนัยนัทร ี
เรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ (“บนัยนัทร”ี) ทีข่ายไดส้งูถงึ 20 ยูนิต และสามารถโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดภายในไตร
มาส 3/2563 จํานวน 15 ยูนิต และอกี 2 ยูนิตทีเ่กดิจากการขายในไตรมาส 2/2563 สามารถรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 
3/2563 จาํนวนรวม 17 ยนูิต คดิเป็นมลูค่า 958 ลา้นบาท จากความตอ้งการทีพ่กัอาศยัคอนโดมเินียมระดบัอลัตรา้ลกัซู
รีข่องชาวต่างชาตทิีม่องว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารบรหิารจดัการ COVID-19 ไดด้ทีีสุ่ดเป็นอนัดบัต้นๆ ของทัว่
โลกจากแบบสาํรวจในเดอืนกรกฎาคม 2563 แต่อย่างไรกต็าม การระบาดของไวรสัโคโรน่าระลอกใหม่ทีเ่กดิขึน้ในไตร
มาส 4/2563 สง่ผลใหค้วามตอ้งการลดลงอย่างรวดเรว็ ทาํใหร้ายไดใ้นไตรมาส 4/2563 ลดลงครึง่หนึ่งจากไตรมาสก่อน 

ผลการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบ

%เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % yoy qoq ลา้นบาท % ลา้นบาท % yoy

รายได :้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 628 107% 1,098 94% 532 87% -15% -52% 2,435 90% 2,230 90% -8%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 30 5% 61 5% 79 13% 165% 30% 187 7% 216 9% 16%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ -71 -12% 6 1% 1 0% -102% -78% 85 3% 21 1% -75%

รวมรายได้ 587 100% 1,165 100% 613 100% 4% -47% 2,707 100% 2,467 100% -9%

ตน้ทนุ:

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ 447 76% 713 61% 376 61% -16% -47% 1,523 56% 1,496 61% -2%

ตน้ทุนการกอ่สรา้ง 26 4% 54 5% 71 12% 172% 31% 168 6% 187 8% 11%

ตน้ทุนขายสนิคา้ -63 -11% 2 0% 1 0% n/a -40% 69 3% 15 1% -78%

รวมตน้ทนุ 410    70% 769         66% 447       73% 9% -42% 1,760  65% 1,698  69% -4%

ก าไรข ัน้ตน้ 177 30% 396 34% 165 27% -7% -58% 946 35% 769 31% -19%

รายไดอ้ืน่ 14 2% 10 1% 10 2% -26% 3% 56 2% 51 2% -9%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย -115 -20% -146 -13% -80 -13% -30% -45% -474 -18% -358 -15% -25%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -125 -21% -65 -6% -124 -20% 0% 91% -313 -12% -289 -12% -8%

ก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากอัตราแลกเปลีย่น 1 0% (0) 0% 1 0% -40% -400% 1 0% (0) 0% -117%

ตน้ทุนทางการเงนิ -0.1 -8% (29) -2% (32) -5% n/a 10% (85) -3% (119) -5% 39%

ก าไรกอ่นสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุ (47) -8% 166 14% (60) -10% 27% -136% 131 5% 54 2% -59%

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (0) 0% (9) -1% (2) 0% na na na (1) 0% (11) 0% 746%

ภาษีเงนิได ้ 6 1% (34) -3% 4 1% -30% -112% (30) -1% (21) -1% -30%

ก าไรส าหรบัปี -41 -7% 123 11% -58 -9% 40% 147% 99 4% 22 1% -78%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่สทุธจิากภาษี 0 0% 0 0% 5 1% 0% 0% 2 0% -1 0% -163%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -41 -7% 123 11% -53 -9% 28% 143% 101 4% 21 1% -79%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ -56 -9% 66 6% -72 -12% 29% -208% 30 1% -52 -2% -273%

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 15 2% 57 5% 18 3% 20% -69% 71 3% 73 3% 3%

ส าหรบัปี

2562 2563

ส าหรบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมาสกอ่น

ไตรมาส 3/2563 %เปลีย่นแปลงไตรมาส 4/2563ไตรมาส 4/2562
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การระบาดของไวรสัโคโรน่า นอกจะสง่ผลกระทบต่อยอดรายไดข้องบรษิทัแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายของบรษิทั
เช่นเดยีวกนั เครื่องจกัรผสมคอนกรตีสาํเรจ็รปูแบบเคลื่อนยา้ยทีป่ระเทศมลัดฟีสถ์ูกจดัเตรยีมไว ้เพื่อรองรบัการก่อสรา้ง
รสีอรท์ใหม่บนเกาะกต็้องหยุดชะงกั เนื่องจากธุรกจิการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรค 
ดงันัน้ NVD ไดพ้จิารณาตัง้สาํรองสาํหรบัสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีม่ลัดฟีสเ์ป็นจํานวน 
23 ลา้นบาท แต่ทัง้นี้ NVD ไดต้ดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ สาํหรบัโอกาสในการขยายธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้ง และใช้
ประโยชน์กบัสนิทรพัยเ์หล่าน้ีต่อไป 

Preparing for Another Tough Year 
บา้นของเนอวานา ไดว้างตําแหน่งของสนิคา้ไวอ้ยู่ในระดบัไฮ-เอนด ์เนื่องจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทั เป็น
กลุ่มลูกค้าที่สามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างด ีแต่อย่างไรกต็าม ใน
สถานการณ์เช่นนี้ บรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งขยายสนิคา้ไปยงักลุ่มตลาดทีร่ะดบัรองลงมา 

โครงการ “เนอวานา เอเลเมนท”์ เป็นโครงการบา้นซรียีใ์หม่ของเนอวานา ซึง่เปิดขายครัง้แรกในไตรมาส 3/2563 โดย
วางตําแหน่งสนิคา้ทีร่องลงมา เพื่อใหค้รอบคลุมไปถงึโครงการบา้นเดีย่วในระดบัราคาทีไ่ม่สงูนัก และตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ในกลุ่มทีใ่หญ่ขึน้ ในรูปแบบบา้นเดีย่วสองชัน้ ระดบัราคาเริม่ต้นที ่8 ลา้นบาทไปจนถงึ 15 ลา้น
บาท ซึง่เป็นช่องว่างของกลุ่มลกูคา้ทีบ่า้นในซรียีเ์นอวานาบยีอนดไ์ม่ไดค้รอบคลุมถงึ 

 

โครงการเอเลเมนทโ์ครงการแรกของเรามชีื่อว่า “เนอวานา เอเลเมนท ์บางนา” 
ซึง่ประกอบดว้ยบา้นเดีย่วสองชัน้จํานวน 172 หลงั แบ่งเป็น 4 รูปแบบตาม
ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย โดยเริม่ตน้ทีข่นาดเลก็สุดพืน้ทีใ่ชส้อย 172 ตารางเมตร ไป
จนถงึพืน้ทีใ่ชส้อยใหญ่ทีสุ่ดขนาด 406 ตารางเมตร โครงการตัง้อยู่เพยีงไม่กี่
นาทจีากคอมมวินิตีม้อลล ์แอทยพูารค์ 

“เนอวานา เอเลเมนท ์บางนา”  เป็นโครงการที ่2 ในการพฒันาโครงการย่าน
บางนาของเรา (“Bangna Township”) งาน Exclusive Presales Event ไดจ้ดั
ไปเมื่อเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา และไดร้บัการตอบรบัทีค่่อนขา้งด ีและต่อมาใน
เดอืนพฤศจกิายน บรษิัทได้จดังาน OPEN HOUSE ของ “เนอวานา เอเล
เมนท์ บางนา” ขึ้น โดยมบี้านตัวอย่างใหม่ คือ บ้านแบบ “235” เพื่อเปิดให้
ลกูคา้ไดเ้ขา้ชมครบทัง้ 4 รปูแบบของ     ซรียีบ์า้นเนอวานา เอเลเมนท ์ไดแ้ก่  

“172”, “235”, ”306” และ ”406” ณ สิน้ไตรมาส 4/2563 มลีกูคา้จองบา้นจาํนวน 13 หลงัดว้ยกนั คดิเป็นมูลค่า Backlog 
จํานวน 155 ลา้นบาท โดยงานก่อสรา้งบา้นในกลุ่มแรกน้ีคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสทิธิใ์หลู้กคา้และรบัรูร้ายไดจ้าก
การขายอสงัหารมิทรพัยไ์ดภ้ายในครึง่ปีแรกของปี 2564 

เนอวานา เอเลเมนท ์บางนา เป็นความหวงัทีจ่ะมาช่วยเสรมิในสว่นของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของ
บรษิัทต่อไป เนื่องจากเป็นสนิค้าที่มีระดบัราคาเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัที่เศรษฐกิจได้รบัผลกระทบจาก 
COVID-19 รวมทัง้ความกงัวลของการระบาดรอบทีส่องและสาม ไปจนถงึการลอ็กดาวน์ทัว่โลก 

นอกจากนี้ เนอวานา เอเลเมนท์ ยงัคงอยู่ในช่วงระหว่างการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์ของบริษัท ในระดบัราคาที่
สามารถจบัตอ้งไดม้ากขึน้ เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ ในขณะทีบ่รษิทัแม่เลอืกจบักลุ่มลูกคา้ระดบับน แต่ NVD 
ตอ้งการทีจ่ะเปิดโอกาสในการขยายตลาดทีร่องลงมาใหเ้พิม่มากขึน้ ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัคอืการรบัมอืกบัสถานการณ์
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ปัจจุบนั เพิม่ความหลากหลายของสนิคา้ในการพฒันาเชงิ Township Development ซึง่กค็อืการบรหิารจดัการทีด่นิทีม่ ี
อยู่อย่างเหมาะสม (land bank) ต่อการพฒันาโครงการระดบัไฮ-เอนดต่์อไป 
 
รายได้ 
NVD มรีายได้รวมของทุกส่วนงานสาํหรบัปี 2563 จํานวน 2,467 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน โดยรายไดใ้นแต่ละสว่นงานมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ลดลงรอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

 รายได้จากสญัญาก่อสรา้ง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

 รายได้จากการขายสินค้า ลดลงรอ้ยละ 75 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
 

 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ลดลงรอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายที่ดนิในปี 
2563 เทยีบกบัปี 2562  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง
ของแนวราบรอ้ยละ 30 ถูกชดเชยดว้ยรายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิ ์
ของรายไดจ้ากการขายคอนโดมเินียม 

ถงึแมจ้ะยงัมผีลกระทบหลงัจากการระบาดของของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) ในไตรมาส 3/2563 บรษิัทยงัสามารถโอนกรรมสทิธิ ์
หอ้งชุดโครงการคอนโดมเินียมบนัยนัทรฯี ไดจ้าํนวน 17 ยนูิต มลูค่า  

รวม 958 ลา้นบาท ซึง่ในจาํนวนนี้ม ีBacklog 2 ยนูิต ซึง่เป็นยอดรอรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่ช่วงครึง่ปีแรก แต่ไม่สามารถโอน
กรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ไดเ้น่ืองมาจากผลของการปิดประเทศ ตามทีไ่ด้กล่าวถงึในคําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่าย
จดัการเมื่อช่วงครึง่ปีแรก สว่นทีเ่หลอืจาํนวน 20 หอ้งเป็นยอดขายทีเ่กดิขึน้และโอนกรรมสทิธิท์นัทใีนไตรมาสที ่3/2563 
ถงึไตรมาส 4/2563 
รายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัยแ์นวสงูสดัสว่นเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44 เป็นรอ้ยละ 59 ของรายไดร้วม เป็น
ผลจากยอดขายของโครงการบนัยนัทรฯี เนื่องจากชาวต่างชาตเิลง็เหน็ว่าอสงัหารมิทรพัยใ์นเมอืงไทยมคีวามปลอดภยั
ทัง้ในแง่ของการอยู่อาศยัและการลงทุน 
 

 

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบัปีที่
ผ่านมา โดยรายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งมาจาก 2 สว่นหลกัคอื  :  
1) งานก่อสรา้งบา้นเดีย่วแบบสัง่สรา้ง (Construction of Built-to-
order: BTO) ในโครงการของ NVD และโครงการ Turnkey ซึง่
เป็นการดาํเนินงานในรูปแบบ Construction Service ใหแ้ก่ลูกคา้
ภายในโครงการ และ  
2) โครงการ Construction Service สาํหรบัลกูคา้องคก์รภายนอก   
สาเหตุหลกัของรายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งที่เพิม่ขึน้ในปี 2564 ที่
ผ่านมา เนื่องมาจากบรษิัทได้ผ่านขัน้ตอนการประมูลโครงการ 
และทาํสญัญากบัลกูคา้ในช่วงตน้ปี และไดเ้ริม่ดาํเนินงานก่อสรา้ง 
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อย่างเตม็ทีใ่นไตรมาส 2 - 4 ของปี 2563 ทัง้นี้ โครงการหลกัทีไ่ดเ้ริม่งานก่อสรา้ง ไดแ้ก่ งานรบัจา้งก่อสรา้งทาวน์เฮาส์
ระดบัราคา 2-3 ลา้นบาทใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก บรเิวณถนนเพชรเกษม และงานก่อสรา้งสถานีจําหน่ายน้ํามนั บรเิวณ
พืน้ทีป่ทุมธานี หนองแขม และนนทบุร ีซึง่มยีอดรอรบัรูร้ายไดจ้าํนวน 17 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 

รายได้จากงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวแบบสัง่สร้างมีแนวโน้มลดลงตามสดัส่วนของยอดขายบ้านที่ลดลง แต่อย่างไรก็ด ี
ยอดขายบา้นในโครงการประเภท Turnkey Solution ในโครงการ Nirvana BEYOND Bangna-Att U Park จะเป็นอกี
โครงการหนึ่งทีจ่ะช่วยสนบัสนุนรายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งใหเ้พิม่มากขึน้ ยอดรอรบัรูร้ายไดจ้ากบา้นเดีย่วแบบสัง่สรา้ง
จํานวน 228 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 4/2563 โดยยอดรอรบัรูร้ายไดร้อ้ยละ 36 มาจากโครงการเนอวานา บยีอนด ์   
บางนา-แอทยพูารค์  

ในไตรมาส 4/2563 มรีายไดจ้ากค่าก่อสรา้งค่าตกแต่งหอ้งเพิม่เตมิของลกูคา้โครงการบนัยนัทรฯี จาํนวน 19 ลา้นบาท 

รายได้จากการขายสินค้า ลดลงรอ้ยละ 75 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน รายไดจ้ากการขายสนิคา้
หลกัๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจําหน่ายรัว้คอนกรตีสาํเรจ็รูปและโครงสรา้งคอนกรตีสําเรจ็รูป การเลื่อนเปิดขาย
โครงการของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายรัว้คอนกรตีลดลง 

ต้นทุนขาย และอตัราก าไรขัน้ต้น 
ตน้ทุนขาย และอตัรากาํไรขัน้ตน้ สาํหรบัปี 2563 บรษิทัมตีน้ทุนขายของทุกสว่นงานรวม 1,698 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 4 ซึง่เป็นอตัราทีน้่อยกว่าอตัราการลดลงของรายได ้ซึง่ลดลงรอ้ยละ 9 เน่ืองจากบรษิทัลดอตัรากําไรขัน้ต้นลงเพื่อ
สรา้งกระแสเงนิสดรบัใหม้ากขึน้ในสภาวะวกิฤตเิช่นนี้ โดยตน้ทุนขายรวม ประกอบดว้ย 

 ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์จาํนวน 1,496 ลา้นบาท  

 ต้นทุนในการรบัจ้างก่อสรา้ง จาํนวน 187 ลา้นบาท  

 ต้นทุนขายสินค้า จาํนวน 15ลา้นบาท 

 

อตัรากําไรขัน้ต้นโดยรวมปรบัตวัลดลง จากรอ้ยละ 35 ในปี 2562 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 31 ในปี 2563 โดยมปัีจจยัสาํคญั
จากอตัราก าไรขัน้ต้นของส่วนงานขายอสงัหาริมทรพัย ์ อตัรากําไรขัน้ต้นทีร่อ้ยละ 37 ในปี 2562 เป็นผลจาก
รายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดโครงการบนัยนัทรฯี ซึง่เป็นส่วนประกอบหลกัถงึเกอืบรอ้ยละ 60 ของรายได้
สําหรบังวด และผลจากรายได้การขายที่ดนิตามกลยุทธ์สร้างมูลค่าสุงสุดของสนิทรพัย์ (Asset Maximization 
Strategy) ซึง่เป็นส่วนประกอบรอ้ยละ 6 ของรายไดส้าํหรบังวด สาํหรบัปี 2563 เศรษฐกจิทีอ่ยู่ในช่วงขาลงจากการ

อตัราก าไรข ัน้ตน้ของแตล่ะสว่นงาน

%Change

Bt.m % Bt.m % yoy

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 2,435 100% 2,230 100% -8%

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ (1,523) -63% (1,496) -67% -2%

อตัราก าไรข ัน้ตน้: การขายอสงัหารมิทรพัย์ 912 37% 734 33% -20%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 187 100% 216 100% 16%

ตน้ทุนการกอ่สรา้ง (168) -90% (187) -87% 11%

อตัราก าไรข ัน้ตน้: สญัญารบัจา้งกอ่สรา้ง 18 10% 29 13% 59%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 85 100% 21 100% -75%

ตน้ทุนขายสนิคา้ (69) -81% (15) -71% -78%

อตัราก าไรข ัน้ตน้: การขายสนิคา้ 16 19% 6 29% -63%

อตัราก าไรข ัน้ตน้โดยรวม 946 35% 769 31% -19%

FY19 FY20
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ระบาดของของเชื้อไวรสัโคโรน่า ทําให้บรษิัทต้องเสนอโปรโมชัน่และราคาพเิศษให้กบัลูกค้าในบางยูนิตเพื่อสร้าง
รายได ้

อตัราก าไรขัน้ต้นของส่วนงานรบัจ้างก่อสร้างปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ เนื่องจากการไดร้บัสญัญาการก่อสรา้งโครงการ
ใหมจ่าํนวน 4 โครงการ ทีเ่ริม่ก่อสรา้งในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 และอกี 3 โครงการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ทีผ่่าน
มา ซึง่มอีตัรากาํไรขัน้ตน้สงูกว่างานรบัก่อสรา้งโครงสรา้งเครอืขา่ยโทรคมนาคมในภาคเหนือซึง่ดาํเนินงานเกอืบเสรจ็
สมบรูณ์ตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้ 

อตัราก าไรขัน้ต้นของการขายผลติภณัฑ์คอนกรตีสําเรจ็รูป (เช่น แผ่นคอนกรตี รัว้สาํเรจ็รูป) เพิม่ขึน้จากเดมิที่
อตัรารอ้ยละ 19 ในช่วงปี 2562 เป็นรอ้ยละ 29 ในปี 2563 แต่ยงัคงคดิเป็นมูลค่าทีไ่ม่สงูนัก นอกจากนี้ จะมรีายไดท้ี่
เกี่ยวข้องกบัสญัญาว่าจ้างก่อสร้างให้แก่ลูกค้าองค์กรภายนอก เป็นส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สาํเรจ็รปูทีใ่ชใ้นโครงการต่างๆ เหล่านัน้ ซึง่จะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดใ้นไตรมาสต่อๆ ไปอกีดว้ย 

รายได้อ่ืน โดยปกตปิระกอบดว้ยค่าบรหิารงานขาย และรายไดเ้บด็เตลด็อื่น ๆ  โดยรายไดห้ลกัมาจาก 1) รายได้
จากการรบิเงนิดาวน์ของลูกคา้โครงการบนัยนัทร ีซึง่ผดิสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุด จํานวน 6 ลา้นบาท 2) รายได้
จากดอกเบีย้รบัจาํนวน 19 ลา้นบาท และ 3) รายไดค้่าเช่าจากทีจ่อดรถอาคารแรกในซอยเฉยพ่วง ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ซึง่เริม่ดาํเนินการเมื่อเดอืนมกราคม และอาคารทีส่องเริม่ดาํเนินการเมื่อเดอืนกนัยายน ทีผ่่านมา จาํนวน 7 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขาย สําหรบัปี 2563 จํานวน 358 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 25 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ที่จํานวน 474 
ล้านบาท ซึ่งถือว่าลดลงมากกว่าเมื่อเทยีบกบัอตัราการลดลงของรายได้ที่ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิซึ่งเกดิขึน้ใน
สดัสว่นสมัพนัธก์บัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์กล่าวคอื คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 3.3 ของราคาซือ้ขาย และรอ้ย
ละ 1 ของราคาประเมนิราชการตามลําดบั และค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมทางการตลาดทีล่ดลง โดยในช่วงปีทีผ่่าน
มาทางบริษัทได้เน้นแนวทางการดําเนินงานทางการตลาดเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากการระบาดของ 
COVID-19 ซึง่สง่ผลใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายทางการตลาดลงไดจ้าํนวนหนึ่ง 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สาํหรบัปี 2563 จาํนวน 289 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั
ของปีก่อนที่ 313 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลกัมาจากค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกบัสวสัดกิารของพนักงาน และบรษิัทได้ตัง้
สาํรองสาํหรบัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ จํานวน 15 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบั
เครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) ทีเ่ริม่ใชใ้นปีนี้ นอกจากนี้ บรษิทัไดพ้จิารณาตัง้สาํรองค่าเผื่อสนิคา้ทีเ่คลื่อนไหวชา้
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ที่ใช้สําหรบัโครงการที่มลัดฟีส ์จํานวนรวมประมาณ 23 ล้านบาทในไตรมาส 
4/2563 ซึง่เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 อกีดว้ย 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงนิ สาํหรบัปี 2563 จํานวน 119 ลา้นบาท สงูขึน้รอ้ยละ 39 จากจํานวน 85 ลา้นบาท ในปี 2562 โดย
สาเหตุหลกัมาจากจาํนวนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน (ปี 2563 จาํนวน 7,013 ลา้นบาท และปี 
2562 จาํนวน 6,690 ลา้นบาท)   

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลลดลงรอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นไปตามผลประกอบการ  
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ก าไรเบด็เสรจ็รวม 
ปี 2563 บรษิทัมกีาํไรเบด็เสรจ็รวมอยู่ทีจ่ํานวน 21 ลา้นบาท ลดลงจากกําไรเบด็เสรจ็รวมในปี 2562 จํานวน 101 ลา้น
บาท โดยสาเหตุหลกัมากจากสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และสภาวะถดถอย
ของเศรษฐกจิ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 
 

 
 
สินทรพัย ์
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 12,640 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 258 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2562 
คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2 โดยมรีายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืและต้นทุนใน
การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจาก 1) ตน้ทุนการพฒันาโครงการของโครงการใหม่ทีค่าดว่า
จะเปิดขายในปี ไดแ้ก่ โครงการเนอวานา คอลเลก็ชัน่ บา้นเดีย่ว 3 ชัน้รูปแบบใหม่ ตัง้อยู่บนถนนศรนีครนิทร์-ร่ม
เกล้า และ 2) โครงการ Township ในย่านบางนา ซึง่ประกอบด้วยโครงการเนอวานา เอเลเม้นท์ บางนา และ 
โครงการเนอวานา บียอนด์ บางนา -แอท ยู พาร์ค รวมถึงต้นทุนการพัฒนาโครงการเดอะโมสท์ อิสรภาพ 
คอนโดมเินียมแบบ Low-rise โครงการแรกของทางบรษิทั โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใหก้บั
ลกูคา้ไดใ้นไตรมาส 1/2564 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีม่นียัสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื เป็นผลสุทธขิองการเพิม่ขึน้จากการจดัประเภทใหม่ของหอ้งชุดในโครงการ
บนัยันทรีฯ ฝัง่ทิศเหนือจากเดิมจดัประเภทอยู่ในต้นทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์มาเป็นสินค้า
คงเหลอืเมื่อห้องชุดพร้อมขาย และผลจากการลดลงของสนิค้าคงเหลอืในโครงการต่าง ๆ เมื่อมกีารโอน
กรรมสทิธิใ์นงวดน้ี 

 การลดลงของตน้ทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์เป็นผลมาจาก 
 การจดัประเภทใหม่ของโครงการบนัยนัทรฯี ฝัง่ทศิเหนือ 
 การซือ้ทีด่นิใหม่สาํหรบัพฒันาโครงการ เนอวานา ดฟีายน์ เอกมยั-รามอนิทรา(ถนนสุคนธสวสัดิ)์ 

มลูค่า 347 ลา้นบาท 
 การจดัประเภทใหม่ของที่ดนิบรเิวณบางรกัใหญ่จากที่ดินรอการพฒันา เป็น ต้นทุนการพฒันา

โครงการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ
Bt.m % Bt.m % Bt.m %

สนิทรพัย:์

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 372           3% 137          1% (235) -63%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ สทุธ ิ/ ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 538           4% 269          2% (269) -50%

สนิคา้คงเหลอื 2,676       21% 2,929      23% 253 9%

ตน้ทุนการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ 6,504       50% 6,686      53% 182 3%

มลูคา่งานเสร็จรอเรยีกเก็บ 44             0% 33            0% (11) -26%

เงนิมัดจ าคา่ทีด่นิ 31             0% 8               0% (23) -75%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 36             0% 38            0% 2 7%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 10,201     79% 10,100    80% (101)      -1%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพัน 33             0% 29            0% (4) -11%

เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการอืน่ 242           2% 242          2% -        0%

ทีด่นิรอการพัฒนา 1,311       10% 885          7% (425) -32%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 560           4% 458          4% (102) -18%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ -            0% 311          2% 311 100%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 30             0% 28            0% (2) -7%

คา่ความนยิม 332           3% 332          3% -        0%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญชี 110           1% 151          1% 41 38%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 80             1% 105          1% 25 31%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,697       21% 2,540      20% (156)      -6%

รวมสนิทรพัย์ 12,898     100% 12,640    100% (258) -2%

YE19 Changes from YEYE20
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 เงนิลงทุนในการพฒันาโครงการใหม่ (CAPEX) ได้แก่ โครงการในบรเิวณ Township บางนา 
จํานวน 2 โครงการ  (เนอวานา บยีอนด ์บางนา-แอทยู พารค์ และเนอวานา เอเลเมน้ท ์บางนา) 
โครงการเดอะโมส อสิรภาพ และโครงการเนอวานา คอลเลก็ชัน่ บรเิวณถนนศรนีครนิทร์-พระราม
9 (กรุงเทพกรฑีาตดัใหม่) 

 สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ (Right-of-use assets) เพิม่ขึน้จากการปรบัมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16)  

 
 
ภาระหน้ีสิน 
ภาระหนี้สนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 อยู่ที่ 7,905 ล้านบาท ลดลงจํานวน 209  ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.6 
จากจํานวน 8,114 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2562 ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้รวมเพิม่ขึน้ 392 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2563 
เป็นผลสทุธมิาจาก 

การเปลีย่นแปลงจากหน้ีสินระยะสัน้เป็นหน้ีสินระยะยาว 
 บรษิทั ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาว (NVD 1/2563) วงเงนิ 1,000 ลา้นบาท อายุ 2 ปี เพื่อชําระคนื

หุน้กูเ้ดมิทีค่รบกาํหนด เมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2563 
 บรษิทัฯ ไดร้บัวงเงนิกูย้มืจาํนวน 283 ลา้นบาท อายุ 1 ปี เพื่อชําระคนืหุน้กู้เดมิทีค่รบกําหนด เมื่อวนัที ่21 

มถุินายน 2563 
 
การเพิม่ขึ้นของหน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบ้ีย 

 วงเงนิกูย้มืระยะสัน้จํานวน 369 ล้านบาท สําหรบัทีด่นิจํานวน 71.5 ไร่ บรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีา เพื่อ
ชาํระตัว๋สญัญาใชเ้งนิอาวลัโดยธนาคารพาณิชยท์ีค่รบกาํหนดในไตรมาส 1/2563 

 วงเงนิสนิเชื่อใหม่จากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 150 ลา้นบาท 
 การเพิม่ขึน้ของการเบกิเงนิกูโ้ครงการ สว่นมากมาจากโครงการเนอวานา เอเลเมน้ท ์บางนา โครงการเนอ

วานา คอลเลก็ชัน่ โครงการอาคารจอดรถ ซอยเฉยพ่วง และโครงการเดอะโมสท ์อสิรภาพ 
 วงเงนิกูย้มืระยะสัน้จํานวน 240 ลา้นบาท สาํหรบัซือ้ทีด่นิพฒันาโครงการ เนอวานา ดฟีายน์ เอกมยั-ราม

อนิทรา (ถนนสคุนธสวสัดิ)์ 

งบแสดงฐานะการเงนิ
Bt.m % Bt.m % Bt.m %

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ สทุธิ 2,168       17% 2,202      17% 34          2%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 469           4% 417          3% (52)        -11%

เจา้หนีค้า่ทีด่นิทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 503           4% -           0% (503)      -100%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี สทุธิ 2,055       16% 667          5% (1,388)  -68%

เจา้หนีเ้งนิประกันผลงาน 125           1% 115          1% (10)        -8%

เงนิมัดจ าและเงนิรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 161           1% 204          2% 43          27%

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สรา้งจากลกูคา้ 43             0% 63            0% 20          46%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 85             1% 47            0% (38)        -45%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 5,609       43% 3,715      29% (1,894)  -34%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ สทุธิ 2,467       19% 4,144      33% 1,677 68%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 38             0% 46            0% 8 21%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,505       19% 4,190      33% 1,685 67%

รวมหนีส้นิ 8,114       63% 7,905      63% (209) -2.6%

รวมสว่นของเจา้ของ 4,784       37% 4,735      37% (49) -1.0%

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 12,898     100% 12,640    100% (258) -2.0%

หมายเหตุ:

รวมเจา้หนี้คา่ทีด่นิ 503            4% 0 0% (446) -89%

รวมหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 6,690         52% 7,013 53% 392 6%

YE19 Changes from YEYE20
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การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัอกีประการหนึ่ง คอืการลดลงของเจา้หนี้ค่าทีด่นิจาํนวน 446 ลา้นบาท จากการจดัประเภทใหม่
ของหนี้สนิในสว่นเจา้หนี้ค่าทีด่นิจาํนวนเงนิ 446 ลา้นบาท ของทีด่นิเนื้อที ่71.5 ไร่ ซึง่ตัง้อยู่ดา้นเหนือของทีด่นิบรเิวณ
กรุงเทพกรฑีา จากหนี้สนิระยะสัน้เป็นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ โดยบรษิทัรบัโอนทีด่นิดงักล่าวมาเมื่อไตรมาส 1/2561 
และจ่ายค่าทีด่นิดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่าวลัโดยธนาคารพาณิชย ์ซึง่ตัว๋ดงักล่าวจะครบกําหนดชําระในไตรมาส 1/2563 
ทีผ่่านมา ดงันัน้เจา้หนี้ค่าทีด่นิจงึถูกทดแทนดว้ยวงเงนิกูเ้พื่อซือ้ทีด่นิตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

ง) การวิเคราะหส์ภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานของบรษิทัสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 282.7 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นกระแสเงนิสดใช้
ไปในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย สาํหรบัซือ้ทีด่นิและงานก่อสรา้งของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการ
โดยหลกัเป็นส่วนของโครงการบา้นเดี่ยวและโครงการในบรเิวณถนนบางนา กิง่แกว้ เช่น โครงการเนอวานา บยีอนด ์
บางนา-แอทยพูารค์ และโครงการเนอวานา อลิเิมน้ท ์บางนา ซึง่จะลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนเน่ืองจาก ในปี 2563 มกีาร
รบัโอนทีด่นิ เพื่อพฒันาโครงการ เนอวานา ดฟีายน์ เอกมยั-รามอนิทรา เนื้อทีร่วม 21.2 ไร่ บนถนนสุคนธสวสัดิ ์เมื่อ
ไตรมาส 3/2563 ทีผ่่านมา และส่วนต้นทุนในการพฒันาโครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นของโครงการเนอวานา เอเลเมน้ท ์
บางนา โครงการเนอวานา คอลเลก็ชัน่ และโครงการเดอะโมสท ์อสิรภาพ ทีจ่ะแลว้เสรจ็และโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใหก้บั
ลกูคา้ภายในตน้ปี 2564 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงนิสดใชไ้ปสุทธใินกจิกรรมลงทุนสุทธใิชไ้ป 42.9 ลา้นบาท รายการหลกั ไดแ้ก่ กระแสเงนิสดจ่ายในการลงทุน
ในโครงการทีจ่อดรถบรเิวณซอยเฉยพ่วงซึง่แลว้เสรจ็พรอ้มดําเนินการช่วงต้นปี 2563 และเงนิลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร
เพื่อการดาํเนินกจิการทีป่ระเทศมลัดฟีส ์ในสว่นของโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 42.2 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากกระแสเงนิสดสุทธไิดม้า
จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จาํนวน 286.6 ลา้นบาท และกระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 35.58 ลา้นบาท 
เพื่อสนบัสนุนค่าทีด่นิและตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 661.6 291.2 305.3

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (2,265.0) (1,163.2) (282.7)

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (361.4) (325.9) (42.9)

กระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,738.5 756.9 (42.2)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สทุธิ 112.2 (732.2) (367.7)

เงนิสดเพิม่ขึ้นจากการรวมธุรกจิ -                   -                   -                   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 991.6                1,103.8              371.5                

เงนิเบกิเกนิบญัชี -                   -                   133.16              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,103.8 371.5 137.0

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 6331 ธ.ค. 61
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จ) การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2563 อยู่ที ่2.7 เท่า เพิม่ขึน้จาก 1.8 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผล
มาจากการชําระคนืหุน้กูมู้ลค่า 1,283 ลา้นบาท และต่ออายุใหม่หุน้กูใ้หม่มูลค่า 1,000 ลา้นบาท อายุหุน้กู ้2 ปี และ
วงเงนิสนิเชื่อใหม่จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 283 ลา้นบาท ในเดอืน มถุินายน 2563 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 35  ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 31 ในปี 2563 โดยอตัรากาํไรขัน้ต้นของรายได้
จากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง ทัง้ทีม่กีารขายและโอนกรรมสทิธิข์องหอ้งชุดโครงการบนัยนัทรฯี ทีม่อีตัรากําไร
ค่อนขา้งด ีแต่มอีตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการอื่นๆ ทีม่กีารจดัแคมเปญราคาพเิศษสาํหรบับางโครงการ ทําใหอ้ตัรา
กาํไรขัน้ตน้ลดลงค่อนขา้งมาก ตัง้แต่ช่วงครึง่แรกของปี 2563 ทีเ่ริม่มกีาร Lock down จากผลกระทบของ COVID-19  
สว่นอตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัลดลงเป็นรอ้ยละ 1 จากกาํไรสทุธใินอตัรารอ้ยละ 4 ในปี 2562  เน่ืองจากการลดลงของ
รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ -19 และผลจากการตัง้สํารอง
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุ้นคดิเป็น 1.7 เท่า ใกลเ้คยีงเดมิ ขณะทีอ่ตัราส่วน
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (สุทธ)ิ ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 1.3 เท่า เป็น 1.5 เท่า โดยหลกัเป็นผลจาก
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สาํหรบัค่าทีด่นิเนื้อที ่71.5 ไร่ และวงเงนิกูส้นิเชื่อระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ตามทีไ่ดก้ล่าว
แลว้ขา้งตน้ 

จ) ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต 

1) นโยบายของภาครฐั  

จากนโยบายของภาครฐัที่มุ่งเน้นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางราง และการตดัถนนสายหลกัเพิม่เตมิ เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บรษิัท

คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการขยายการลงทุนดงักล่าว เนื่องจาก โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์ละที่ดนิรอการพฒันา

ของบรษิทัสว่นใหญ่ ตัง้อยู่ในทาํเลใกลแ้หล่งชุมชน สามารถเดนิทางเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็โดยใชถ้นนสายหลกั 

ทางด่วน และใกลร้ะบบขนสง่มวลชน ซึง่เป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคมกัใชต้ดัสนิใจเลอืกทีอ่ยู่อาศยั 

2) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองท่ียงัไม่ชดัเจน 

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและความไม่มัน่ใจในสถานการณ์ทางการเมอืงที่ยงัไม่ชดัเจน ซึ่งส่งผลต่อความ

เชื่อมัน่ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บรโิภคที่มคีวามไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิและการเมือง อาจชะลอการตดัสนิใจซื้อ

อสงัหารมิทรพัยอ์อกไป  

3) นโยบายในการปล่อยสินเช่ือรายย่อยของธนาคารท่ีมีความเข้มงวดมากขึน้ 

นโยบายในการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อป้องกนัไม่ใหย้อดหนี้เสยี (NPL) เพิม่สงูขึน้ จาก
ปัญหาการปฏเิสธสนิเชื่อดงักล่าวจะสง่ผลใหบ้รษิทัไม่สามารถโอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายไดใ้นงบการเงนิได ้อย่างไรกด็ ี
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กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัเป็นตลาดระดบักลาง-ระดบับน ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากประเดน็นี้ไม่มากนักเมื่อเทยีบกบั
กลุ่มอื่น ซึง่มกัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและความโดดเด่นของโครงการมากกว่าระดบัราคา  

4) การจดัหาเงินทุนจากสถาบนัการเงิน 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนในการจดัหาทีด่นิ การลงทุนพฒันาสาธารณูปโภค

และงานก่อสร้างบ้านลูกค้าในช่วงเริม่ต้นโครงการค่อนขา้งสูง บรษิัทจงึจําเป็นต้องมกีารใช้วงเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิเพื่อบรหิารจดัการโครงสร้างเงนิทุนและบรหิารจดัการสภาพคล่องทางการเงนิที่เหมาะสม ท่ามกลาง

ปัจจยัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ การเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ อาจส่งผลให้สถาบนัการเงนิต่างๆ เพิม่ความ

เขม้งวดของเกณฑใ์นการพจิารณาให้สนิเชื่อแก่ลูกคา้รายย่อยมากขึน้ อย่างไรกด็ ีสภาวะเศรษฐกจิและมาตรการรฐัใน

ปัจจุบนัสง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัตํ่า และน่าจะมสีว่นช่วยสนบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารวางกลยุทธเ์พื่อบรหิารจดัการความเสีย่งในประเดน็น้ีโดย 1) การจดัหาทีด่นิซึง่มุ่งเน้นการเลอืก

สะสมทีด่นิเฉพาะในทาํเลทีม่ศีกัยภาพมากกว่าปรมิาณ และ 2) บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายธุรกจิโดยใชเ้งนิลงทุนจํานวนไม่

มาก โดยดาํเนินการตามแผนกลยุทธท์ีจ่ะสรา้งความร่วมมอืกบัพนัธมติรเพื่อพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัแบบ “Turnkey 

Solution” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บรษิัทมุ่งหวงัในการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนื จากการประสานความร่วมมอืระหว่าง

เจา้ของทีด่นิและ NVD จะทําใหบ้รษิทัสามารถพฒันาโครงการไดค้รอบคลุมทัว่ประเทศ NVD จะใชค้วามเชีย่วชาญใน

การก่อสร้างและการบรหิารงานขายโดยไม่จําเป็นต้องซื้อที่ดนิจากเจ้าของที่ดนิ โดยในระบบนี้เจ้าของที่ดนิสามารถ

ไดร้บัผลตอบแทนจากทีด่นิทีม่มีลูค่าเพิม่ขึน้ ขณะทีลู่กคา้จะไม่ต้องถูกคดิราคาเพิม่ในส่วนของกําไรค่าทีด่นิ และ NVD 

เองจะรบัความเสีย่งทีน้่อยลงและมพีนัธมติรเพิม่ขึน้ในการขยายธุรกจิในพืน้ทีอ่ื่นๆ ตัง้แต่พืน้ทีศ่กัยภาพในกรุงเทพฯ ไป

จนถงึจงัหวดัต่างๆ ทีม่กีลุ่มลูกคา้ทีส่นใจในผลติภณัฑข์องเนอวานา ซึง่เมื่อถงึจุดทีเ่ราดําเนินการไดเ้ตม็ทีต่ามแผนกล

ยุทธด์งักล่าว Turnkey Solution จะสามารถตอบโจทยใ์นการสร้างรายไดป้ระจําทีส่มํ่าเสมอยิง่ขึน้เพื่อก่อใหเ้กดิการ

เตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

หน้า 169 
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

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

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

(2)   บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บรษิัทฯ ได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ 
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัช ีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ   เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใด 
ไม่มลีายมอืชื่อของ   นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ  ก ากบัไว้ ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกต้อง
ของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร - นายศรศกัดิ ์สมวฒันา - 

2. นายจริเดช นุตสถติย ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ - นายจริเดช นุตสถติ - 

 
ผูร้บัมอบอ านาจ 

นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ  เลขานุการบรษิทั - นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ - 
 

  



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนั

ธ์ทาง

ครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

1 นายวเิชยีร  เจยีกเจมิ      

ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

68 - มธัยมศกึษาโรงเรยีนเซน็ต์คาเบรยีล 

- ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ  สาขาการเงนิ 

(M.B.A.) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นที ่12/2001 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

  

วนัที ่5 ม.ีค. 2564 

จ านวน 8,200,000หุน้ 

รอ้ยละ 0.59 

 

ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั       

2542 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั   

2545 – ปัจจุบนั   

2534 – ปัจจุบนั 

2560 – 2563 

2545 – 2553 

กรรมการ  

ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการ   

บรษิทั อนิฟราเซท็ จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทัเชยีงใหมค่อนโดมเินี่ยม จ ากดั 

บรษิทัเจยีกเจมิพร๊อพเปอรต์ี้ จ ากดั  

บรษิทัไอลสิอนิโนเวชัน่ จ ากดั 

บรษิทับยีอนดก์รนี จ ากดั  

บรษิทัคลงัสนิคา้นานากจิ จ ากดั  

บรษิทับทีเีอมย ูลสิซิง่ จ ากดั ประเทศไทย  

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 
 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

 ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

 2 

 

นายกฤษณนั กฤตเมธภมีเดช

รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบรรษทั      

ภบิาลและการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื 

รองประธานกรรมการบรหิาร  

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

61 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การ

บรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ) มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยั

รามค าแหงง 

- .ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) ปี 2548 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2562 – 2563 

 

 

2560 – 2561 

 

2555 – 2560 

 

2553 – 2555 

- รองกรรมการ

ผูอ้ านวยการ สายงาน

พฒันาธุรกจิองคก์ร 

- ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารการตลาด  

- Freelance Business 

Strategist 

- ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

- บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

 

 

- บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

- 

 

- บรษิทั ซทีเีอช จ ากดั (มหาชน) 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 
 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อาย ุ(ปี) 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช     

   กรรมการอสิระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

70 - MS (ECON), Kansas State University, 

Pittsburg, Kansas, U.S.A. 

-  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ           

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที1่7/2545 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูรุ่นที ่1 สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1) 

- Leading the way into the Futures Business 

by TFEX and University of Chicago 

- หลกัสตูร โครงการสมัมนาผูบ้รหิารธนาคารและ

สถาบนัการเงนิ รุ่นที ่4 สมาคมธนาคารไทย 

- KT 4 by Kepner&Tregoe 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบนั 

 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2554 -ปัจจุบนั 

 

2559 – 2560 

 

2552 – 2559 

 

 

 - ประธานกรรมการ  

   กรรมการอสิระ และ 

   กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอสิระ และ    

  กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

  ดา้นการเงนิการลงทุน 

- กรรมการอสิระ 

 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

  คณะกรรมการก ากบั 

  ตลาดทุน 

 

 

- บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

 

 

- บรษิทั ทรนีตีี้ วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 

- กองทุนการออมแห่งชาต ิ (ก.อ.ช.) 

 

- บรษิทั ซนัไทยอุตสาหกรรม 

  ถุงมอืยาง จ ากดั (มหาชน) 

- ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 
 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั5ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

4. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

กรรมการอสิระ ประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบ  

47 - ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตรก์ารเงนิ

มหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Board Nomination and 

Compensation Program 8/2019          

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร  Advanced Audit Committee 

Program 25/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

114/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2564 – ปัจจุบนั 

 

2563 – ปัจจุบนั  

 

 

 

2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2561 – ปัจจุบนั 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2558 – 2564 

 

2558 – 2562 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ทีป่รกึษาใน
คณะกรรมการวชิาชพี

บญัชดีา้นการบญัชภีาษี

อากร 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

 

 

- บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
- บรษิทั สบายเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

- บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั 
(มหาชน) 

 

- บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- บรษิทั บญัชกีจิ พแีอนดเ์อส คอนโซลิ
เดชัน่ จ ากดั 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

 ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

5.. นายธวชัไชย สุทธกิจิพศิาล

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

61 - Master of Business Administration – The 

University of Texas at Austin 

- Master of Science in Computer Engineering 

– The University of Texas at Austin 

- Bachelor of Science in Electrical 

Engineering – The University of Texas at 

Austin  

- หลกัสตูร Director  Certification Program 

(DCP) รุ่นที ่31/2003                                                    

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที ่41/2003                                                    

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั 

 

2560 –ปัจจุบนั 

 

2560 –ปัจจุบนั 

2560 –ปัจจุบนั 

2558 – 2559 

 

2556 – 2558 

2548 - 2556 

- กรรมการอสิระ และ

ประธานกรรมการบรษิทั    

- กรรมการอสิระ    

ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรหิาร 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

- กรรมการบรหิาร 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- บรษิทั รุ่งเรอืงตลอดไป จ ากดั 

 

- บรษิทั วลิล่า คุณาลยั จ ากดั (มหาชน)  

 

- บรษิทั ซงิคส์แปน จ ากดั 

- บรษิทั ไอลสิ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

- บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 

- บรษิทั อาคเนย ์แคปปิตอล 

- ธนาคาร เกยีรตนิาคนิ จ ากดั(มหาชน) 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

6. หมอ่มหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่ 

กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Master of Business Administration  The 

American University, Washington D.C  U.S.A 

(1992 – 1994)     

- Bachelor of Design in Industrial Design The 

University of South Australia, Adelaide, 

Australia (1987 – 1991) 

- Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI)  13/2016 (English 

Program) (June 22 - 23, 2016) 

 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบนั 

 

2562 – ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 

2561 – 2562 

2560 – 2563 

 

2558 – 2561 

2553 – 2562 

 

- รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

- กรรมการมอี านาจ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

- บรษิทั ซมีโิก ้แคปปิตอล จ ากดั 

(มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์

จ ากดั (มหาชน) (TSFC) 

- สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

- บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณชิย ์จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 
 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

7. นาย ยศกร ศรสีขุสวสัดิ ์

กรรมการ   

กรรมการบรรษทัภบิาลและ   

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรญิญาโท MBA จาก Kellogg School of 

Management, Northwestern University 

 

- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จาก 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ภาคภาษาองักฤษ 

-  

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2018 – Present 

 

2016 – 2018 

 

2013 – 2016 

 

2010 – 2011 

 

2007 – 2010 

- Director  

ฝ่ายการลงทุน 

-  Vice President                   

ฝ่ายวาณชิธนกจิ:  

- Associate 

ฝ่ายวาณชิธนกจิ 

-  Associate 

ฝ่ายตลาดทุน  

- Sales 

ฝ่ายบรหิารเงนิ 

- :Ares SSG Capital Management 

(Thailand) Ltd 

- Phatra Securities PCL 

 

- Citigroup Inc. (New York) 

 

- Standard Chartered Bank 

(Thailand) PCL 

- Standard Chartered Bank 

(Thailand) PCL 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครองลกั

ทรพัย ์

ท่ีออกจ าหน่าย

และช าระแล้ว

ทัง้หมดของบริษทั

ฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

8. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

   47 - ปรญิญาโท Master of Science in Finance    

University of Colorado at Denver   

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบรหิาร  

- การเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director  

Certification Program (DCP) รุ่นที ่154/2554  

- Harvard Business School  

หลกัสตูร Designing and Executing Strategy  

CHINA (2012)  

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู                       

 “ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม” (นมธ.) รุ่นที ่8 /2559 

 

วนัที ่5 ม.ีค. 2564 

จ านวน 

363,444,333 หุน้ 

รอ้ยละ 26.33 

 

(คู่สมรส ถอืหุน้ 

จ านวน  

3,111,810 หุน้ 

รอ้ยละ 0.23) 

 

และนิตบิุคคลที ่

เกีย่วขอ้งถอืหุน้ 

จ านวน 

536,205 หุน้ 

รอ้ยละ 0.04) 

 

ไมม่ ี

 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

2556 - 2563 

2548 - 2560    

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บรษิทั ดจี ิโฮม เซน็เตอร ์จ ากดั 

- บรษิทั เอน็วดีจี ีจ ากดั 

- บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 

- บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ากดั 

- บรษิทั เนอวานา ย ูจ ากดั  

- บรษิทั เนอวานา คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 

- บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 

- บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั 

- บรษิทั เนอวานา ไดวะ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

จ ากดั 

- บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 
 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครองลกั

ทรพัย ์

ท่ีออกจ าหน่าย

และช าระแล้ว

ทัง้หมดของบริษทั

ฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

9. นายจริเดช นุตสถติย ์

กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรรษทัภบิาลและ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ 

สายงานการเงนิ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การเงนิ 

51 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ  

   (การเงนิ) เนชัน่แนลยนูิเวอซติี้ ซานดเิอโก  

   สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 

   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ซานดเิอโก  

   สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership 

(SFLP) 2018 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที ่156/2019 

- CFO Refresher Course รุ่นที ่1/2020 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – 2560 

 

2556 – 2557 

 

2554 – 2556 

 

2549 – 2554 

 

 

2546 - 2548 

 

 

- ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารสายการเงนิ 

- ผูอ้ านวยการอาวุโสสาย

งานวางแผนกลยุทธ ์

- ผูอ้ านวยการ 

 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

สายงานวางแผนกลยุทธ์

และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน   

กลยุทธ์ 

 

- บรษิทั คอนทวัร ์จ ากดั 

 

- บรษิทั ซทีเีอช จ ากดั (มหาชน) 

 

- บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั 

(มหาชน) 

- บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั 

 

 

- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ 

จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั 

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

10. นายนนัทชาต ิกลบีพพิฒัน์ 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ

สายงานธุรกจิ 1 

55 - ปรญิญาโท MBA บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 

รามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 

หอการคา้ไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2537 - 2559 

 

2557 - 2559 

 

2556 - 2559 

2554 - 2557 

2552 - 2557 

 

- ผูช้่วยประธานฝ่าย
พฒันาธุรกจิ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

- บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค จ ากดั 
(มหาชน) 

- บรษิทั ไบรทด์เีวอรล์อปเมนท ์
กรุงเทพ จ ากดั 

- บรษิทั เพอรเ์ฟค สปอรต์คลบั จ ากดั 

- บรษิทั เอสเตท เพอรเ์ฟค จ ากดั 

- บรษิทั เรสซเิดนนมัเบอร ์9 จ ากดั 

 

11. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ

สายงานธุรกจิ 2 

51 -  MBA University of Colorado at Denver, USA  

- หลกัสตูร Director Certification  Program 

(DCP) รุ่นที ่154/2554 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 – 2560 

 

 

 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการสายงาน

ก่อสรา้ง 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

 

12. ร.ต. สุรพงษ์ เจยีมอ่อน 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ

สายงานธุรกจิ 3 

62 - ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า  
โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – 2560 

 

2551 – 2559 

 

2549 – 2550 

2540 – 2549 

 

2527 - 2540 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการ 

- ผูอ้ านวยการอาวุโส  
 

- ผูอ้ านวยการ 

- ผูจ้ดัการอาวุโส 

 

- วศิวกรอาวุโส 

- บรษิทั เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

- บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 

- บรษิทั ฟาบรเินท จ ากดั 

- บรษิทั ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- บรษิทั การบนิไทย จ ากดั(มหาชน) 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)             

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง

หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วทัง้หมด

ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั  

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ  

 13. นางปิโยรส เลหเจรญิยศ 
เลขานุการบรษิทั  
 

46 -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา
บรหิารการเงนิระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

-  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทยรุน่ 55 (CPIAT) จากสมาคม
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่น 95/2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP)  
รุ่น 28/2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) 
รุ่น 23/2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT)     
รุ่น 43/2019 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- หลกัสตูร How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) รุ่น 23/2019 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี
 

2559 – 2560 
 
2556 - 2559 
 
2547 - 2556 
2545 – 2547 
2539 - 2545 
 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสาย  
  บญัชกีารเงนิ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
- ผูช้่วยสมหุบ์ญัช ี
- เจา้หน้าทีบ่ญัช ี
 
 
 

 

- บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) 
- บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
- บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั วบิลูยว์ฒันอุตสากรรม 
- บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
 

 

หมายเหต ุ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั เปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.3 เลขานุการบรษิทั  



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

 * ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 มีนาคม  2564 
 

  รายช่ือบริษทัย่อย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ล าดบั 
รายช่ือกรรมการ 
ในบริษทัย่อย 

บร
ษิทั

 ด
จี ิ
โฮ
ม 
เซ
น็เ
ตอ

ร ์จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เอ
น็ว

ดีจี
 ีจ
 าก
ดั/1  

บร
ษิทั

 เอ
เท
ค 
เอ
น็เ
ตอ

รไ์
พร

ส ์
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

 ค
วิเ
ทค

  โ
ปร

ดกั
ส ์
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ค

อน
สต

รคั
ชัน่

 จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ย

 ูจ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า พ

ระ
รา
ม 

9 
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

  เ
อน็

วดี
เีอ
 จ
 าก
ดั/2  

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ร

เิว
อร
 ์จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ไ

ดว
ะ ด

เีว
ลล

อป
เม
น้ท

 ์จ
 าก
ดั 

1 นายวเิชยีร เจยีกเจมิ /1         X  

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

3 นายจริเดช นุตสถติย ์     / / / /  / 

4 นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์     / / / /   

5 นายกติตพิงศ ์บุรพกศุลศร ี / /  /       

6 นายฑรูทว ีมงคลแสงสรุยี ์   /        

7 นายปารฉิตัร แยม้พนัธุ ์         /  

8 นายธติวิุฒ ิวมิุกตานนท ์ / / / /       

9 นายณรงคฤ์ทธิ ์สดุทองคง / / / /       

10 นายสรุพงษ์ นนัทวงศ ์         /  

11 Mr. Daisuke Murakami          / 

12 Mr. Masakane Kuge          / 
 
หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ,  / = กรรมการ,  // = ผูช้ าระบญัช ี   
      /1  นายวเิชยีร เจยีกเจมิ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

 
* ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  รายช่ือบริษทัย่อย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ล าดบั 
รายช่ือกรรมการ 
ในบริษทัย่อย 

บร
ษิทั

 ด
จี ิ
โฮ
ม 
เซ
น็เ
ตอ

ร ์จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เอ
น็ว

ดีจี
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 าก
ดั/1  
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ค 
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รไ์
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สต
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 จ
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ดั 
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 ูจ
 าก
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9 
จ า
กดั

 

บร
ษิทั

  เ
อน็

วดี
เีอ
 จ
 าก
ดั/2  

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ร

เิว
อร
 ์จ
 าก
ดั 

บร
ษิทั

 เน
อว

าน
า ไ

ดว
ะ ด

เีว
ลล

อป
เม
น้ท

 ์จ
 าก
ดั 

1 นายนรศิ เชยกลิน่/1         X  

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

3 นายจริเดช นุตสถติย ์     / / / /  / 

4 นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์     / / / /   

5 นายกติตพิงศ ์บุรพกศุลศร ี / /  /       

6 นายฑรูทว ีมงคลแสงสรุยี ์   /        

7 นายปารฉิตัร แยม้พนัธุ ์         /  

8 นายธติวิุฒ ิวมิุกตานนท ์ / / / /       

9 นายณรงคฤ์ทธิ ์สดุทองคง / / / /       

10 นายสรุพงษ์ นนัทวงศ ์         /  

11 Mr. Daisuke Murakami          / 

12 Mr. Masakane Kuge          / 

   หมายเหต ุ  X = ประธานกรรมการ,  / = กรรมการ,  // = ผูช้ าระบญัช ี    
 /1  นายนรศิ เชยกลิน่ ลาออกจากประธานกรรมการบรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั เมือ่วนัที่ 6 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

   



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

 

 
 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ชื่อ-สกุล/

ต าแหน่ง/วนัที่
ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวกรกช   
วนสวสัดิ ์ 

41 คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

Certificate 

 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย 
(CPIAT) 

ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 

 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี 

 อมรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน CPIAT  

 โครงการด ารงและปรบัปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน
ของหนว่ยงาน 

 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
(ACIIA) Conference 2016 

3/6/2559 – ปัจจบุนั 

 

 

1/1/2559-2/6/2559 

พศ.2555-พศ.2558 

พศ.2553-พศ.2554 

พศ.2551-พศ.2552 

 

พศ.2550-พศ.2546 

 รองประธาน
กรรมการ 

 

 ผูจ้ดัการอาวโุส 

 ผูจ้ดัการ 

 ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

 ผูต้รวจสอบภายใน
อาวโุส 

 ผูต้รวจสอบภายใน 

 บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ใหบ้รกิาร
ตรวจสอบภายใน 

 

 แผนกตรวจสอบภายใน/บจก.สอบบญัชี
ธรรมนิต/ิใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชีและ
ตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 
 

ชื่อ-สกุล/
ต าแหน่ง/วนัที่
ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 

 CAC SME Certification 

 Trandforming IA for the Digital Age 

 Introduction to COBIT 2019 

 CAE Forum 2019 

 Smart IA in The Digital World 2020 

 
หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน (Compliance)  

นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ ด ารงต าแหน่ง หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั และด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั*  

หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

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

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

พงึปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 
4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็น ตลอดจนให้ความรู้และค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกบัวิธีปฏบิตัิงานเพื่อให้สอดคล้อ งกบักฎหมาย ระเบยีบ และ

หลกัเกณฑท์ีพ่งึตอ้งปฏบิตัต่ิางๆ 
 
หมายเหต ุ *ประวตัขิองหวัหน้าก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั เปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1 (ในสว่นของเลขานุการบรษิทั)   



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั 

โครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษทัประเมิน 
ผูป้ระเมินหลกั 

วนัท่ีประเมิน 
ขนาดท่ีดิน 
(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจบุนั 
ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านสะพานสงู 

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั
อาศยั 

ถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกลา้
ตดัใหม่ แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

732.3 บรษิทั เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยนางพชัษนณัศ ์พรมธณนนัท ์

21 ธ.ค. 2563 35-0-83.4 
 

NR9 /1 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านอง
กบั KK/2 

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านสะพานสงู 

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั
อาศยั 

ถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกลา้
ตดัใหม่ แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

669.7 บรษิทั เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยนางพชัษนณัศ ์พรมธณนนัท ์

21 ธ.ค. 2563 71-1-99.0 
 

NR9 /1 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านอง
กบั KK/2 

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านรตันาธเิบศร ์

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั
อาศยั 

ถนนรตันาธเิบศร ์
ต าบลบางรกัใหญ่ 
อ าเภอบางบวัทอง  
จงัหวดันนทบุร ี

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

913.6 บรษิทั เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยนางพชัษนณัศ ์พรมธณนนัท ์

17 ธ.ค. 2563 7-3-50.3 NVD /3 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั BAY /4 

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านรตันาธเิบศร ์

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั
อาศยั 

ถนนรตันาธเิบศร ์
ต าบลบางรกัใหญ่ 
อ าเภอบางบวัทอง  
จงัหวดันนทบุร ี

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

422.6 บรษิทั เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยนางพชัษนณัศ ์พรมธณนนัท ์

17 ธ.ค. 2563 4-1-98.2 NVD /3 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั BAY /4 

 

   
/1 บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 
/2 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
/3 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
/4  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 
 

โครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษทัประเมิน 
ผูป้ระเมินหลกั 

วนัท่ีประเมิน 

ขนาด
ท่ีดิน 

(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจบุนั 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
ย่านดอนตูม นครปฐม 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู
สรา้ง 

 

ถนนเศรษฐวถิ ี 
ต าบลล าลกูบวั  
อ าเภอดอนตูม  
จงัหวดันครปฐม 

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

110.5 บรษิทั เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยนางพชัษนณัศ ์พรมธณนนัท ์

23 ธ.ค. 2563 32-3-97.0 NVD /1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั BAY /2 

หอ้งชุดพกัอาศยั 193 ยนูิต 
ในโครงการเดอะโมส 

อสิรภาพ (ถนนอสิรภาพ) 
 

หอ้งชุดพกัอาศยั 
ในอาคารชุดพกัอาศยั
สงู 8 ชัน้ และส่วน

พฒันาควบ 

ถนนอสิรภาพ  
แขวงบา้นช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

292.3 บรษิทั เคเทค แอพไพรซลั แอนด ์
เซอรว์สิ จ ากดั 

โดยนายชเูกยีรต ิพยบัวภิาพงศ ์

14 ธ.ค. 2563 1-3-63.0 NU /3 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านอง
กบั ICBC /4 

 
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งที่
อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

โครงการเอเลเมน้ท ์บางนา  
บรเิวณถนนเทพรตัน  
(ถนนบางนา-ตราด)  

ทีด่นิว่างเปล่า 
จ านวน 2 แปลง  

(4 โฉนดไมต่ดิต่อกนั)  

ซอยนครทอง 1 บรเิวณ
ถนนเทพรตัน  

ต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ 

451.1 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

26 พ.ย. 2563 43-2-91.0 NR9 /5 

 เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั LH /6 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง
โครงการเนอวานา  

แอทเวริค์ รามอนิทรา 

ทีด่นิพรอ้มทาวน์โฮม 
4 ชัน้ (พรอ้มชัน้ลอย) 

(โฮมออฟฟิศ) 
จ านวน 14 ยนูติ 

ถนนรามอนิทรา  
แขวงอนุสาวรยี์  

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่าปัจจุบนั
ของทรพัยส์นิ และใชก้บั
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

238.8 บรษิทั เคเทค แอพไพรซลั แอนด ์
เซอรว์สิ จ ากดั 

โดยนายรพพล จนัทว ี
 

14 ธ.ค. 2563 1-0-29.1 NVD/1 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั LH/6 และ 

KK/7 
   

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

/4  ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
/5   บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 
/6 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
/7 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 4 หน้า 3 
 

โครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคา
ทรพัยสิ์น 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษทัประเมิน 
ผูป้ระเมินหลกั 

วนัท่ีประเมิน 
ขนาดท่ีดิน 
(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจบุนั 
หอ้งชุดพกัอาศยั 60 ยนูิต 
ในโครงการบนัยนัทร ีเรสซิ
เดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 
(ถนนสมเดจ็เจา้พระยา) 

 

หอ้งชุดพกัอาศยั 60 ยนูิต 
ในอาคารชุดพกัอาศยัสงู 
45 ชัน้ พรอ้มอาคารจอด

รถ 6 ชัน้ 

ถนนสมเดจ็เจา้พระยา  
แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของ
ทรพัยส์นิ 

2,460.0 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้
คอนซลัแทนท ์จ ากดั  

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 5-1-10.0 NR /1 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านอง
กบั UOB /2 

 
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง
โครงการเนอวานา  
บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์

บา้นเดีย่ว 3 ชัน้  
จ านวน 1 ยนูิต 

ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  
แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของ
ทรพัยส์นิ  

21.6 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 0-0-54.9 NVD/3 

เป็นเจา้ของ 
และจดจ านอง
กบั KBANK/4 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง  
และทีด่นิเปล่า  

โครงการเดอะธารา  
รามอนิทรา 

บา้นเดีย่ว 2 ชัน้  
จ านวน 8 ยนูิต และทีด่นิ
ว่างเปล่าจ านวน 6 แปลง 

ซอยพระยาสุเรนทร ์35 
ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวง
บางชนั เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของ
ทรพัยส์นิ 

57.5 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 3-0-18.0 NVDA /5 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านอง
กบั UOB /2 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง
โครงการเนอวานา  

คลสัเตอร ์รามค าแหง 

ทาวน์เฮา้ส ์2-3 ชัน้  
จ านวน 8 ยนูิต 

ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวง
สะพานสงู เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของ
ทรพัยส์นิ 

44.9 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 0-3-54.2 NVD /3 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านอง
กบั UOB /2 

และ LH/6 

   
/1 บรษิทั เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั  
/2 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
/3  บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
/4  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
/5   บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั 
/6 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 4 หน้า 4 
 

โครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคา
ทรพัยสิ์น 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษทัประเมิน 
ผูป้ระเมินหลกั 

วนัท่ีประเมิน 
ขนาดท่ีดิน 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจบุนั 

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านเทพรตัน 

(ถนนบางนา-ตราด) 
 

ทีด่นิว่างเปล่า 
จ านวน 1 แปลง  

(1 โฉนด)  

ซอยนครทอง 1  
ถนนเทพรตัน  

ต าบาลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 

101.7 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 6-0-21.5 NR9 /1 

 เป็นเจา้ของ และ
จดจ านองกบั BAY 

/2 

ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านประชาชืน่ 

 

ทีด่นิว่างเปล่า 
จ านวน 1 แปลง  

(5 โฉนดตดิต่อกนั) 

ตดิถนนประชาชืน่ แขวง
วงศส์ว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 

342.9 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 3-2-90.7 NU /3 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 

ICBC /4 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง  
และทีด่นิว่างเปล่า 

โครงการ เนอวานา บยีอนด ์
แอทบชี 

ทีด่นิจ านวน 3 กลุ่ม 
(จ านวน 8 โฉนด) 

ซอยนาจอมเทยีน 14  
ถนนสขุมุวทิ ต าบลนา
จอมเทยีน อ าเภอสตัหบี 
จงัหวดัชลบุร ี

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 

148.6 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 3-0-15.0 NVD / NVDA / 
NVR9 /5 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 
UOB /6 และ LH/7 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
โครงการเนอวานา ดฟีายน์  
ศรนีครนิทร-์พระราม 9 

ทาวน์เฮา้ส ์3-3.5 ชัน้  
จ านวน 73 ยนูติ 

ตดิถนนศรนีครนิทร ์- ร่ม
เกลา้ แขวงสะพานสงู  

เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 

650.7 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 3-0-15.0 NU /3 

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 
LH/7 และKK /8  

   
/1 บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั  
/2 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
/3  บรษิทั เนอวานา ยู จ ากดั 
/4  ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
/5   บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) / บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั / บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 
/6 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
/7 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
/8 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)       

เอกสารแนบ 4 หน้า 5 
 

โครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ประเภทโครงการ/ 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคา
ทรพัยสิ์น 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษทัประเมิน 
ผูป้ระเมินหลกั 

วนัท่ีประเมิน 
ขนาดท่ีดิน 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจบุนั 
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยู่

ระหว่างการก่อสรา้ง 
โครงการ เนอวานา บยีอนด ์

พระราม 2 

ทีด่นิ แปลงย่อย 
จ านวน 87 แปลง 

ตดิถนนสายพระรามที ่2 
แขวงแสมด า 

เขตบางขนุเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 

895.6 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 17-1-56.0 NVD/1  

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 

SCB/2 
ทีด่นิว่างเปล่า 
ย่านสะพานสงู 

ก าลงัอยู่ในระหว่าง
วางแผนพฒันา

โครงการเพือ่การพกั
อาศยั 

ถนนศรนีครนิทร์-ร่ม
เกลา้ตดัใหม่ แขวง

สะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ  

1,916.3 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

18 ธ.ค. 2563 74-3-65.9 NU/3  

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 

UOB/4 
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยู่

ระหว่างการก่อสรา้ง 
โครงการเนอวานา  

คอลเลคชัน่ 

ทีด่นิพรอ้ม 
สิง่ปลกูสรา้ง  

จ านวน 5 แปลง 

ถนนศรนีครนิทร์-ร่ม
เกลา้ตดัใหม่ แขวง

สะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 
และใชก้บัวตัถุประสงค์

สาธารณะ 

511.6 บรษิทั เคเทค แอพไพรซลั 
แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 

โดยนายกติตศิกัดิ ์บุญรืน่ 

14 ธ.ค. 2563 23-0-75.1 NR9/5 

เป็นเจา้ของ และ
จดจ านองกบั KK/6 

ทีด่นิเปล่า 
ย่านสุคนธสวสัดิ ์

ทีด่นิว่างเปล่า 
จ านวน 2 แปลง  

(3 โฉนด) 

ซอยสุคนธสวสัดิ ์19 
ถนนสุคนธสวสัดิ ์แขวง
ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพฯ 

เพือ่ทราบมลูค่า
ปัจจุบนัของทรพัยส์นิ 

550.3 บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

โดยนายกจิวตัร มหากุศล 

13 เม.ย. 2563 21-0-65.9 NU/3  

 เป็นเจา้ของ  
และจดจ านองกบั 

KTB/7 
   

/1 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
/2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
/3  บรษิทั เนอวานา ยู จ ากดั 
/4 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
/5 บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั  
/6 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
/7 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 



บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน)   
    

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 5  รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

- ไม่มี - 
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