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สารจากประธาน  

สำหรับการดำนินงานของ บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ฿นป 
พ.ศ. 2562 ทีไผานมาผม ละคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง ผูຌบริหารละพนักงาน
ทุกทาน มีความปลาบปลืๅมละยินดีกับความสำรใจอยางกຌาวกระดดของบริษัทฯ 
ป็นอยางมาก นืไองจากป็นปรกทีไบริษัทฯ เดຌดำนินงานภาย฿ตຌครงสรຌางผูຌถือหุຌน, 

คณะกรรมการบริษัทละผูຌบริหารสูงสุดชุด฿หม ซึไงสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿น
ดຌานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละกลยุทธ์฿นการดำนินธุรกิจ ทีไจะขับคลืไอนนำพาองค์กร
เปสูการพัฒนาละการติบตทีไยั ไงยืน จนบริษัทฯ สามารถกຌาวขึๅนมาป็นบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีไมีรายเดຌสูงถึงระดับหมืไนลຌานบาทป็นครัๅงรกตัๅงตกอตัๅง
กลุมบริษัทฯ ดย฿นปทีไผานมาบริษัทฯ ละบริษัทยอย มีรายเดຌจำนวน 15 ,038.5 
ลຌานบาท ละมีกำเรสุทธิจำนวน 3,071.2 ลຌานบาท  ซึไงนับป็นรายเดຌ ละกำเรสุทธิ
ทีไสูงสุดป็นประวัติการณ์ 

สำหรับ฿นรายละอียดของการดำนินงาน ทานผูຌถือหุຌนจะพิจารณาหในเดຌวาผลประกอบการ฿นป 2562 ทีไผานมาเดຌสะทຌอน฿หຌหใน
ถึงกลยุทธ์฿นการดำนินธุรกิจ฿นรูปบบ฿หมทีไนຌนการพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร฿หຌกิดความคลองตัวละกิด
ความยืดหยุนทีไพิไมขึๅน ตลอดจนคำนึงถึงการสรຌางมูลคาสูงสุดกทานผูຌถือหุຌน ดย฿หຌความสำคัญกับการสรຌางอัตราผลตอบทนตอ
สวนของผูຌถือหุຌน (Return on Equity) ฿หຌสูงขึๅนกวา฿นอดีต ดยบริษัทฯ เดຌมุงนຌน฿นการสรຌางยอดขาย฿นครงการทีไกอสรຌางสรใจ
สมบูรณ์รียบรຌอยพรຌอมอน ละมีปริมาณสินคຌาคงหลืออยูจำนวนมาก ซึไงจะสงผล฿หຌบริษัทฯ สามารถรับรูຌรายเดຌจากการขายเดຌ
รใวขึๅน รวมถึงการพิไมสภาพคลอง฿นกระสงินสดของบริษัทฯ ละบันทึกรายเดຌเดຌทันที นอกจากนีๅ บริษัทฯ เดຌจำหนายสินทรัพย์
ทีไ฿หຌผลตอบทนตไำออกเป อาทิชน ทีไดิน฿นทำลทีไบริษัทฯ พิจารณาลຌววาเมหมาะสมกับผนธุรกิจของบริษัทฯ, พืๅนทีไอาคาร
สำนักงาน รวมถึงพืๅนทีไคຌาปลีกทีไ฿หຌผลตอบทนจากการชา฿นอัตราทีไตไำ ป็นตຌน ดยสภาพคลองจากกระสงินสดทีไบริษัทฯ เดຌรับ
กลับมานัๅนสามารถนำเป฿ชຌลงทุน฿นครงการ฿หม โ ทีไจะกอ฿หຌกิดผลตอบทนทีไสูงกวาการถือครองสินทรัพย์ดิม ตามนยบาย 
Asset-light model 

อีกหนึไง฿นความสำรใจทีไสำคัญ฿นปทีไผานมาคือ การสรຌางความสำรใจของยอดขายทีไมาจากตลาดลูกคຌาตางประทศ สงผล฿หຌบริษัทฯ 
ขึๅนป็นผูຌนำการขายคอนดมินียม฿นกรุงทพฯ อันดับหนึไงหนือผูຌประกอบการรายอืไน โ ซึไงความสำรใจนีๅสืบนืไองมาจากความ
รวมมือทีไบริษัทฯ เดຌผนึกกำลังกับกลุมผูຌถือหุຌนราย฿หม คือกลุมผูຌ ถือหุຌน nCrowne Pte. Ltd. นำดย Mr. Frank Fung Kuen 

Leung ภาย฿ตຌกลุมบริษัท Fulcrum Capital ซึไงป็นบริษัททีไมีความชำนาญ฿นดຌานการขยายตลาดเปยังตางประทศ จึงสงผล฿หຌ
บริษัทฯ มียอดขายจากตางประทศสูงพิไมขึๅนกวา 3,500 ลຌานบาท ติบตขึๅนกวา 40% มืไอทียบกับป 2561 นอกจากนีๅลຌวยัง
สามารถชวยบริษัทฯ ลดปัญหาความสีไยงจากการชะลอตัวของภาคธุรกิจ฿นประทศ ปัญหาหนีๅครัวรือนทีไยังคงสัดสวนสูง ปัญหา
ผลจากมาตราการคุมขຌมการปลอยสินชืไออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารหงประทศเทย ละผลจากปัจจัยภายนอก อาทิชน อัตรา 
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ลกปลีไยน ละผลของสงครามการคຌาระหวางอมริกาละจีน ซึไงทำ฿หຌการสงออกชะลอตัว ป็นตຌน ดังนัๅนจากความรวมมือผนึก
กำลังกับกลุมบริษัท Fulcrum Capital  จึงสงผล฿หຌบริษัทฯ สามารถบรรลุปງาหมาย ละประสบความสำรใจดังทีไเดຌวางเวຌ   

นอกหนือจากความรวมมือกับกลุม Fulcrum Capital ลຌว ฿นชวงดือนมษายน ป 2562 ทีไผานมา บริษัทฯ เดຌมีกลุมผูຌถือหุຌนราย
฿หมคือ กลุมผูຌถือหุຌน BTS  (บริษัท บีทีอส กรุຍป ฮลดิๅงส์ จำกัด (มหาชน)) ทีไเดຌขຌามารวมถือหุຌนบริษัทฯ ดยกลุม BTS นัๅน เดຌ฿หຌ
ความรวมมือกับบริษัทฯ ฿นหลาย โ ดຌาน ดย฿นอนาคตบริษัทฯ ละกลุมบริษัท฿นครือ BTS จะมีการรวมมือทางธุรกิจ฿นการ
พัฒนาครงการอสังหาริมทรัพย์ทีไอยู฿กลຌสถานีรถเฟฟງา ป็นตຌน ละจากการรวมมือนีๅ สงผล฿หຌบริษัทฯ มีอกาส฿นการขยายการ
ลงทุนพัฒนาครงการอสังหาริมทรัพย์฿หม โ ฿นทำลทีไหลากหลายมากขึๅนอีกดຌวย 

สำหรับผนงาน฿นป 2563 บริษัทฯ ตัๅงปງาการยกระดับการป็นผูຌพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดยทีไยังคงยอดขาย฿หຌอยู฿นระดับหมืไน
ลຌานบาทขึๅนเปอยางตอนืไอง มຌวาจะมีความทຌาทายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีไพิไมขึๅน ตดຌวยยอดบันทึกรายเดຌจากครงการทีไ
ขายเดຌลຌว (Backlog) กวา 17,064 ลຌานบาท ทีไจะสามารถรับรูຌรายเดຌภาย฿น 1-3 ปขຌางหนຌา ทำ฿หຌบริษัทฯ มีความมัไนคง฿นการ
รับรูຌรายเดຌทีไสูงอยางตอนืไอง ละมีผนทีไจะบันทึกยอดขายตอป (Pre Sale) ฿นจำนวนเมตไำกวาหมืไนลຌานบาทตอปชนดียวกัน 
ดย฿นป 2563 บริษัทฯ มีผนทีไจะปຂดครงการ฿หม ประมาณ 7 ครงการ มีมูลคาครงการรวมประมาณมากกวา 23,000 ลຌาน
บาท บนทำลทีไมีความหลากหลาย เมวาจะป็นทำล฿จกลางมืองทีไป็นสวนขยายตอยอดจาก Portfolio ปัจจุบันทีไระดับราคาขาย
ฉลีไยประมาณ 150,000 – 300,000 บาทตอตารางมตร  ทำลบนถนนสุขุมวิท, ซอยทองหลอ, ซอยรวมฤดี ละถนนวิทยุ ผนวก
กับการปຂดครงการ฿นทำล฿หม ภาย฿ตຌ NUE Brand ทีไจะนຌนจาะกลุมลูกคຌา฿นระดับราคาริไมตຌน ประมาน 80,000 – 150,000  
บาทตอตารางมตร ดยผมมีความมัไน฿จวาการติบตของ NUE Brand นีๅจะยังคงนวความคิดดิมของนบิล คือการออกบบทีไมี
ความทันสมัย สรຌางความตกตาง ละทำลทีไตัๅงทีไยังคงติดกับรถเฟฟງาทีไกำลังจะปຂดตัว฿นอนาคต ภาย฿ตຌ Urbanization คือการทีไ
ครงสรຌางพืๅนฐานติบตควบคูกับสังคมมือง 

สำหรับครงการ฿หม฿นระดับราคา Super Luxury ทีไมีราคากินกวา 300,000 บาทตอตารางมตรนัๅน บริษัทฯ เดຌพิไมติมความ
ขຌมขใงทางธุรกิจ ดย฿นปทีไผานมาบริษัทฯ เดຌขຌารวมกับ Strategic partner ฿นระดับภูมิภาค นัไนคือกลุม Hongkong Land ทีไ
เดຌมาจับมือป็นพันธมิตรรวมทุนพืไอพัฒนาครงการคอนดนินียมระดับ Super Luxury บนทำลถนนวิทยุ ดยคาดวาจะมีมูลคา
ครงการประมาณหมืไนลຌานบาท ทัๅงนีๅจะชวยพิไมศักยภาพ฿นการติบตของบริษัทฯ ทัๅง฿นงการลงทุน ละพัฒนาองค์ความรูຌ฿น
การพัฒนาครงการรวมกัน  

ผมชืไอมัไนวานบิล ฿นยุค฿หมนีๅ จะขับคลืไอนธุรกิจ฿นชิงรุกดยนຌนความรวดรใว ( speed) ละพิไมมิติ (Dynamic) ฿นการ
ขับคลืไอนองค์กร ละการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌขຌากับสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลง รวมถึงการสรຌางระบบผลตอบทน฿หมซึไง
ป็นการ฿หຌรางวัลบบทีไมีสวนรวมกับความสำรใจ฿นลักษณะ Partnership Program ฿หຌกับกลุม Mid Management ทีไป็นกำลัง
สำคัญ฿นการบริหารงาน฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การขับคลืไอนทุกมิติพืไอ฿หຌกิดการจริญติบตอยางยัไงยืน ละคียงขຌางเปกับ
ทานผูຌถือหุຌน ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย฿นระยะยาว 
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ผมขอขอบคุณคณะผูຌบริหารละพนักงานของบริษัทฯ ทุก โ ทานทีไเดຌรวมมือกันปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมความสามารถ สงผล฿หຌ
บริษัทฯ ประสบความสำรใจอยางสูง฿นป 2562 ส ุดทຌายนี ๅ ฿นนามของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ผมละผูຌบริหารทุกทาน รวมถึงพนักงานทุก โ คนขอกลาวขอบพระคุณทานผูຌถือหุຌน ลูกคຌา฿นทุก โ 
ครงการ สถาบันการงิน พันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน ละสืไอมวลชน ทีไยังคง฿หຌความเวຌวาง฿จละสนับสนุนบริษัทฯ อยางตอนืไอง 
ละหวังป็นอยางยิไงจะเดຌรับความเวຌวาง฿จ ละการสนับสนุนตลอดเปอีก฿นภายหนຌา 

 

 

  

 

(น ยธงชย บุศร พนธ์) 
ปร ธ นกรรมก ร 
บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท์ จ กด (มห ชน) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

ธุรกิจหลักของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ละบริษัทยอย คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประภททีไอยูอาศัย 
฿นรูปบบทีไหลากหลายอันเดຌก ทีไดินปลา บຌานดีไยว ทาวน์ฮຌาส์ อาคารชุดพักอาศัย ทัๅงนวราบละตึกสูง ดยมุงนຌนการ
นำสนอนวัตกรรม฿หม฿นการอยูอาศัยพืไอตอบสนองความตຌองการทีไหลากหลายปຓนทางลือกทาง฿หม฿หຌกผูຌบริภค  

฿นป 2562 นับปຓนจุดปลีไยนทีไสำคัญของนบิล ทีไเดຌมีการปลีไยนปลงผูຌถือหุຌน เดຌก นายธงชัย บุศราพันธ์, nCrowne Pte. Ltd. 
ภาย฿ตຌกลุมบริษัท Fulcrum Capital  ดย นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง ละ บริษัท บีทีอส กรุຍป ฮลดิๅงส์ จำกัด (มหาชน) ทีไมี
ปງาหมายรวมกัน฿นการบริหารพัฒนาธุรกิจ พืไอตอยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีไลๅำหนຌาอยางมัไนคง ตามวิสัยทัศน์ละพันธกิจ
ทีไนบิลเดຌกำหนดเวຌ 

วิสัยทัศน์฿นการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ คือราสรຌางบຌาน฿หຌปຓนมากกวาคทีไอยูอาศัย ดຌวยนวคิด฿นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีไ
ลๅำหนຌา พืไอสรຌางคุณภาพชีวิตอีกระดับ฿หຌกับผูຌอยูอาศัย ดยมุงมัไน฿นการพัฒนาศักยภาพ พืไอกຌาวขຌามขีดจำกัดเปสูสิไง฿หมอยางเม
หยุดยัๅงพืไอสรຌางสรรค์วันพรุงนีๅทีไดีกวา 

พันธกิจ 

– ราพัฒนาทีไอยูอาศัย฿นราคาทีไจับตຌองเดຌจนถึงระดับเฮอนด์ ละขยายธุรกิจเปตลาดตางประทศ 

– รามุงพัฒนาครงการทีไอยูอาศัยดຌวยดีเซน์ทีไปลก฿หม มีความปຓนอกลักษณ์ พรຌอมดຌวยคุณภาพทีไดีทีไสุดพืไอสรຌางความ
พอ฿จทีไกินความคาดหมาย ละความภูมิ฿จ฿หຌกับลูกบຌานนบิลทุกคน 

– พนักงานทุกคนปຓนหมือนสมาชิก฿นครอบครัว ราดูล รับฟังขຌอสนอ ละความคิดหใน พรຌอมสนับสนุน฿หຌทุกคนมี
ความปຓนผูຌนำละผูຌรวมทีมทีไขใงกรง พืไอรวมกันพัฒนาองค์กรดຌวยความปຓนจຌาของรวมกัน 

– ราปฏิบัติตอผูຌรวมธุรกิจดຌวยความยุติธรรมละความปรง฿ส ดยตระหนักถึงความสำคัญ฿นการบริหารองค์กรตาม
หลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละความรับผิดชอบตอสังคม 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ครงการทีไอยูอาศัยทีไบริษัทฯ เดຌดำนินการมาลຌวทัๅงหมดมีจำนวน 48 ครงการ บงปຓนครงการทีไปຂดขายกอนป 2545 จำนวน 
8 ครงการ มูลคาครงการรวม 4,877 ลຌานบาท ละปຓนครงการทีไปຂดการขาย฿นระหวางป 2545  ถึงป 2562 จำนวน 40
ครงการ มูลคาครงการรวม 85,432 ลຌานบาท ประกอบดຌวย ครงการบຌานดีไยว, คอนดมินียม, ทาวน์ฮຌาส์ ละทีไดินจัดสรร 
ครงการบຌานดีไยวเดຌก ครงการนบิล ทารา ตัๅงอยู฿น 3 ทำลประกอบดຌวย ครงการนบิล ทารา อกมัย-พระราม 9,  ครงการ
นบิล ทารา งามวงศ์วาน,  ครงการนบิล ทารา พัฒนาการ ละครงการนบิล ทารา งามวงศ์วาน 2 ครงการนบิล วานา 
ตัๅงอยู฿น 2 ทำลประกอบดຌวย ครงการนบิล วานา  ปຂດนกลຌา, ครงการนบิล วานา วัชรพล ละ ครงการนบิล อนาวานา ปຂດน
กลຌา ครงการนบิล จีอ ตัๅงอยู฿น 2 ทำลประกอบดຌวย ครงการนบิล จีอ วัชรพล ละ ครงการนบิล จีอ พระราม 5 ละ
ครงการลาสุดคือ ครงการนบิล กบิล วัชรพล ซึไงปຓนครงการบຌานดีไยวละบຌานฝด 

สำหรับครงการคอนดมินียมตัๅงอยู฿น 11 ทำล฿จกลางมืองเดຌก ครงการนบิล ออรา คอนด, ครงการนบิล เลท์,  ครงการ
นบิล ซีรเนน์, ครงการนบิล อมบียนส์ สารสิน , ครงการนบิล รีมิกซ์, ครงการนบิล ซล, ครงการนบิล รีฟลกซ์, 
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ครงการนบิล รีวีล, ครงการนบิล รีฟอร์ม, ครงการนบิล รีเฟน์, ครงการนบิล รีดี, ครงการนบิล รีวนต์ , ครงการน
บิล รีมิกซ์ 2, ครงการนบิล พลินจิต, ครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา, ครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา 2, ครงการนบิล รีว  
สีลม, ครงการนบิล รีคล, ครงการนบิล บี ทอร์ตีๅทรี, ครงการนบิล บี เนน์ทีน, ครงการนบิล อราวน์ สุขุมวิท 33, 
ครงการนบิล อมบียนส์ สุขุมวิท 42, ครงการ นิว นบิล จຌงวัฒนะ, ครงการนบิล อราวน์ อารีย์, ครงการนบิล สตท  
39 ละครงการนิว นบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล สำหรับครงการทาวน์ฮຌาส์ละทีไดินจัดสรรเดຌก ครงการฟຂสท์ฮม, ครงการน
บิล สาทร-ทาพระ ละ 2 ครงการบนถนนพัฒนาการเดຌกครงการนบิล รสซิดนส์ ละครงการนบิล คิวบ์ 

นอกจากธุรกิจหลักทีไเดຌกลาวมาลຌวขຌางตຌน บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจลักษณะอืไน โ ทีไมีความสัมพันธ์กีไยวนืไองกับธุรกิจหลัก อาทิ 
ธุรกิจ฿หຌชาละบริการ ธุรกิจรับบริหารครงการละ฿หຌบริการหลังการสงมอบกลูกคຌา  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 

ป 2560 ดือนพฤษภาคม บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌชนิดระบุชืไอผูຌถือ ประภทเมดຌอยสิทธิ เมมีประกัน ละมี
ผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ อายุ 3 ป รวมมูลคาทัๅงสิๅน 1,500 ลຌานบาท ฿หຌกผูຌลงทุนทัไวเป ละ/หรือ ผูຌลงทุนสถาบัน ดย
บริษัทฯ นำงินทีไเดຌจากการสนอขายหุຌนกูຌเป฿ชຌการชำระคืนหนีๅหุຌนกูຌ ละ/หรือ฿ชຌรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ละ/หรือ฿ชຌปຓนงินทุนหมุนวียน 

฿นดือนกรกฎาคม บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการนบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 ซึไงปຓนครงการคอนดมินียม ตัๅงอยู
฿นซอยสุขุมวิท 33 

฿นดือนตุลาคม บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌระยะสัๅนชนิดระบุชืไอผูຌถือ ประภทเมดຌอยสิทธิ เมมีประกัน 
ละมีผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ อายุ 268 วัน รวมมูลคาทัๅงสิๅน 721.50 ลຌานบาท ฿หຌกผูຌลงทุนสถาบัน ละ/หรือ  
ผูຌลงทุนราย฿หญ ดยบริษัทฯ นำงินทีไเดຌจากการสนอขายหุຌนกูຌเป฿ชຌการชำระคืนหนีๅ ละ/หรือ฿ชຌรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ละ/หรือ฿ชຌปຓนงินทุนหมุนวียน 

฿นดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการนบิล อมบียนส์ สุขุมวิท 42 ซึไงปຓนครงการคอนดมินียม 
ตัๅงอยู฿นซอยสุขุมวิท 42 

ป 2561 ดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌชนิดระบุชืไอผูຌถือ ประภทเมดຌอยสิทธิ เมมีประกัน ละมี
ผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ อายุ 3 ป รวมมูลคาทัๅงสิๅน 1,500 ลຌานบาท ฿หຌกผูຌลงทุนทัไวเป ละ/หรือ ผูຌลงทุนสถาบัน ดย
บริษัทฯ นำงินทีไเดຌจากการสนอขายหุຌนกูຌเป฿ชຌการชำระคืนหนีๅ ละ/หรือ฿ชຌรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ละ/หรือ฿ชຌปຓนงินทุนหมุนวียน 

฿นดือนมีนาคม บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการ นิว นบิล จຌงวัฒนะซึไงปຓนครงการคอนดมินียม ตัๅงอยูบน
ถนนจຌงวฒันะ 

฿นดือนพฤษภาคม บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการนบิล อราวน์ อารีย์ ซึไงปຓนครงการคอนดมินียม ตัๅงอยูบน
ถนนพหลยธิน 
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฿นดือนกรกฎาคม บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌระยะสัๅนชนิดระบุชืไอผูຌถือ ประภทเมดຌอยสิทธิ เมมี
ประกัน ละมีผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ อายุ 270 วัน รวมมูลคาทัๅงสิๅน 950 ลຌานบาท ฿หຌกผูຌลงทุนสถาบัน ละ/หรือ  
ผูຌลงทุนราย฿หญ ดยบริษัทฯ นำงินทีไเดຌจากการสนอขายหุຌนกูຌเป฿ชຌการชำระคืนหนีๅ ละ/หรือ฿ชຌรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ละ/หรือ฿ชຌปຓนงินทุนหมุนวียน 

฿นดือนตุลาคม บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการนบิล สตท 39 ซึไงปຓนครงการคอนดมินียม ตัๅงอยู฿นซอย
สุขุมวิท 39 

฿นดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌชนิดระบุชืไอผูຌถือ ประภทเมดຌอยสิทธิ เมมีประกัน 
ละมีผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ อายุ 2 ป รวมมูลคาทัๅงสิๅน 1,050 ลຌานบาท ฿หຌกผูຌลงทุนสถาบัน ละ/หรือ ผูຌลงทุนราย
฿หญ ดยบริษัทฯ นำงินทีไเดຌจากการสนอขายหุຌนกูຌเป฿ชຌการชำระคืนหนีๅ ละ/หรือ฿ชຌรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ ละ/หรือ฿ชຌปຓนงินทุนหมุนวียน 

ป 2562 ฿นดือนมษายน บริษัทฯ ประกาศครงสรຌางผูຌถือหุຌน฿หมหลังปรับทีมบริหาร ดยมี นายธงชัย บุศราพันธ์, 
nCrowne Pte. Ltd. ภาย฿ตຌกลุมบริษัท Fulcrum Capital ดย นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง ละ บมจ. บีที
อส กรุຍป ฮลดิๅงส์ พรຌอมปຂดวิสัยทัศน์สรຌางการติบตบบกຌาวกระดด 

นายธงชัย บุศราพันธ์  ขຌาดำรงตำหนงประธานกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม ทานทีไ 1  ดูลการ
ดำนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทัๅงนวราบละตึกสูงของนบิล สวน นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง ดำรง
ตำหนงประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม ทานทีไ 2 รวมบริหารงาน฿นภาพรวมดຌวยกันดยจะนຌนรื ไองการ
ดำนินการดຌานการตลาดละการลงทุน฿นตางประทศ 

฿นดือนมิถุนายน บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌชนิดระบุชืไอผูຌถือ ประภทเมดຌอยสิทธิ เมมีประกัน ละมี
ผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ อายุ 3 ป รวมมูลคาทัๅงสิๅน 1,500 ลຌานบาท ฿หຌกผูຌลงทุนสถาบันละผูຌลงทุนราย฿หญ  ดย
บริษัทฯ นำงินทีไเดຌจากการสนอขายหุຌนกูຌเป฿ชຌการชำระคืนหนีๅ ละ/หรือ฿ชຌรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ละ/หรือ฿ชຌปຓนงินทุนหมุนวียน 

฿นดือนกันยายน บริษัทฯ ละ ฮองกงลนด์ เดຌลงนาม฿นสัญญารวมทุน (Joint Venture) พื ไอพัฒนา
ครงการคอนดมินียมนวสูงสำหรับตลาดซุปปอร์ลักชัวรีไ ภาย฿ตຌบรนด์นม฿หม บริษัทรวมทุนนีๅถูกจัดตัๅง
ขึๅนพืไอพัฒนาทีไดินบนถนนวิทยุ พืๅนทีไกวา 3 เร ดยคาดวาจะพัฒนาปຓนครงการทีไอยูระดับซุปปอร์ลักชัวรีไ
ดยจะมีพืๅนทีไ฿ชຌสอยรวมกวา 60,000 ตารางมตรหรือคิดปຓนมูลคาครงการรวมมากกวา 10,000 ลຌานบาท 

฿นดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการ นิว นบิล ศรีนครินทร์- ลาซาล ซึ ไงปຓนครงการ
คอนดมินียม ตัๅงอยูบนถนนศรีนครินทร์ 
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นโยบายการแบงการด าเนินงานของบริษัทในกลุม 

บริษัทฯ มีนยบายบงการดำนินงาน ดย฿หຌบริษัทยอยละบริษัทรวมดำนินการพัฒนากอสรຌาง หรือ บริหารครงการ 
รายละอียดดังนีๅ 

ชืไอบริษัท  – ทีไตัๅง ประภทกิจการ ครงการทีไดำนินการ 
1. บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด                           

1035 อาคารนบิล ถนนพลินจติ                     
ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ละรับจຌางสรຌางบຌาน 

นบิล พารค์ 

นบิล ทารา งามวงศ์วาน 2 

2. บริษัท อส อนด์ พ ีพรใอพพอรต์ีๅ มนจมนท์ จำกัด
1035 อาคารนบิล ถนนพลินจติ                   
ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

รับจຌางสรຌางบຌาน 

ละรับบริหารครงการ 
นบิล นีอ ซติีๅ 

 

3. บริษัท คอนตินนตัล ซิตีๅ จำกัด 

1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต 

ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

     

    

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

ดอะ นบลิ 

นบิล รีมิกซ ์

นบิล รีมิกซ์ 2 

นบิล รีคล 

นบิล บี ทอรต์ีๅทร ี
นบิล บี เนน์ทีน 

นบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 

นิว นบิล จຌงวัฒนะ 

นบิล อราวน์ อารีย ์

นิว นบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล 

4. บริษัท นบิล อสจี พีทีอี อลทีด ี

1 RAFFLES PLACE 

#28-02 ONE RAFFLES PLACE 

SINGAPORE (048616) 

ลงทุน฿นบริษัทอืไน - 

5. บริษัท นบิล สิงคปร์ ฮลด์ พีทีอี อลทีดี 
1 RAFFLES PLACE 

#28-02 ONE RAFFLES PLACE 

SINGAPORE (048616) 

ลงทุน฿นบริษัทอืไน - 

6. บริษัท นบิล ฟุระนะ กดะ เคชะ (จีค) 
2-1406, Azabudai 2-chome,  

Minato-ku Tokyo, Japan 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

- 
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ชืไอบริษัท  – ทีไตัๅง ประภทกิจการ ครงการทีไดำนินการ 
7. บริษัท ซิร์ฟ พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 

214 ซอยลาดพรຌาว 64 ยก 2 ขวงวังทองหลาง  
ขตวังทองหลาง กรุงทพมหานคร 

รຌานขายปลีกฟอร์นิจอร์
ชนิด฿ชຌ฿นครัวรือน 

- 

8. บริษัท อชคอล นบิล ฮลดิๅง จำกัด 

127 อาคารกษร ทาววอร์ ยูนิตบี ชัๅน 20 ถนนราช
ดำริห์ ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ลงทุน฿นบริษัทอืไน - 

9. บริษัท อชคอล นบิล (เวร์ลส) จำกัด 

127 อาคารกษร ทาววอร์ ยูนิตบี ชัๅน 20 ถนนราช
ดำริห์ ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

ครงการบนถนนวิทย ุ

10. บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด* 
1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี  
ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

- 

*ขຌารวมทุน บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด ณ วันทีไ 16 มกราคม 2563 
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โครงสรางการถือหุนของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัๅงนีๅ ทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ฿หຌลิกกิจการละชำระบัญชีของบริษัทยอย บริษัท อใน.ค.อในนอร์ยีไ คอนซอร์วชัไน 
จำกัด มืไอวันทีไ 6 สิงหาคม 2562 ละเดຌดำนินการลຌวสรใจ฿นวันทีไ 5 กันยายน 2562 (ปรากฏ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน 
ขຌอ 16) ทัๅงนีๅ การลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาว เมสงผลกระทบตอการดำนินงานของบริษัทฯ ตอยาง฿ด 

 

 

 

 

 

 

 

*ขຌารวมทุน บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด ณ วันทีไ 16 มกราคม 2563 

* 
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ 

โครงสรางรายไดของบรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอย 

                                                                                                                                                           (หนวย : ลຌานบาท) 

ครงสรຌางรายเดຌ 
ดำนิน 

การดย 
(1) 

   %การถือ
หุຌน 

2560 2561 2562 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พืไอขาย         

บຌานดีไยวละทีไดนิ NOBLE - 72.68  0.75  200.93  3.90  8,636.94 57.43 

อาคารชุดพกัอาศัย NOBLE - 9,480.34  97.42  4,773.25  92.63  4,317.24 28.71 

อาคารชุดพกัอาศัย cc 100%     1,863.29 12.39 

รวมรายเดຌจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พืไอ
ขาย 

  9,553.02 98.17  4,974.17 96.53  14,817.46 98.53 

รวมรายเดຌจากธุรกิจขายสินคຌา ฿หຌชาละ
บริการ 

  124.43  1.28  104.29  2.02  98.55 0.66 

รวมรายเดຌจากธุรกิจหลัก   9,677.45 99.45  5,078.46 98.55  14,916.02 99.19 

รายเดຌอืไน         

กำเรจากการยกลิกสญัญา (2) - 10.45  0.11  45.81  0.89  84.30 0.56 

ดอกบีๅยรับ (2) - 22.14  0.23  12.70  0.25  30.12 0.20 

อืไน โ (2) - 21.28  0.22  15.96  0.31  8.09 0.05 

รวมรายเดຌอืไน   53.87  0.55  74.47  1.45  122.51 0.81 

รายเดຌรวม   9,731.31 100.00  5,152.93 100.00  15,038.53 100.00 

อัตราการพิไม(ลด)ของรายเดຌจากธุรกิจหลัก   5,174.88  114.93  (4,598.99)  (47.52) 9,837.56 193.71 

หมายหตุ  (1)  NOBLE  = บมจ. นบิล ดีวลลอปมนท์ 
  CC   = บจ. คอนตินนตัล ซิตีๅ  
            (2)  สดงยอดรวมรายเดຌของบริษัทฯ ละบริษัทยอย 
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โครงการของบริษัทฯ 

ครงการทุกครงการของบริษัทฯ คือภาพสะทຌอนนวคิดละปฏิญญาทีไนบิลยึดถือ ดຌวยความตัๅง฿จ฿นการสรรสรຌางละนำสนอ
นวัตกรรมทีไสามารถตอบสนองความตຌองการทัๅงรูปบบการอยูอาศัยละการ฿ชຌชีวิตทีไตกตาง฿นลกยุคปัจจุบัน ความคิดริริไมทีไมี
อกลักษณ์ละความพอ฿จทีไกินความคาดหมายของลูกคຌา คือปງาหมายละหลัก฿นการทำงานของรา 

โครงการที่พัฒนาและเปดการขายกอนป 2545 

โครงการโนเบิล พาร์ค 

นบิล พาร์ค ปຂดตัว฿นดือนธันวาคม 2534 ปຓนครงการคอนดมินียมชิงราบหงรกของมืองเทย ดยปຓนลักษณะ Condo 

house ซึไงปຓนการผสมผสานขຌอดีระหวางการอยูอาศัย฿นสังคมรวม มีกฎระบียบบบคอนดมินียม ละการอยูอาศัยละ
ความคุຌนคย฿นทีไอยูอาศัยบบเทย โ ฿นนวราบขຌาเวຌดຌวยกัน 

โครงการโนเบิล โฮม 

นบิล ฮม ปຓนครงการทีไอยูอาศัยประภทบຌานดีไยว ทีไนຌน฿หຌหในถึงมุมมองทีไตกตาง ละปຓนตัวของตัวอง ดຌวยรูปบบดีเซน์
ของบຌานหลังคาคຌง ซึไง฿หຌทัๅงคุณภาพละพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไหนือกวาบຌานบบธรรมดา ครงการปຂดตัว฿นดือนสิงหาคม 2535 

โครงการโนเบิล นีโอ-ซิตี้ 
ปຓนอีกครงการหนึไงทีไสะทຌอน฿หຌหในรูปบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนบิล ทีไเดຌนำอารูปบบของชีวิตทีไมีความปຓนอิสระ 
มากำหนดปຓนนวทาง฿นการพัฒนา ชน฿นบຌานดีไยวชิงขยาย ทีไสามารถปรับปลีไยนพิไมพืๅนทีไ฿ชຌสอย ตามทีไจຌาของบຌานตຌองการ
เดຌถึง 4 ชัๅน ริไมตัๅงต 2 ชัๅน 2 หຌองนอน จนถึง 3 ชัๅน 5 หຌองนอน 

โครงการเดอะโนเบิล 

บຌานดีไยวบบหรูหราซึไงปรียบสมือนปຓนศิลปกรรม ละ฿นรูปบบของความรวมสมัย฿นทำล฿จกลางมือง คือนวคิดของ
ครงการดอะนบิล ซึไงเดຌรับการออกบบ฿หຌมีพืๅนทีไ฿ชຌสอยขนาด฿หญ ฿หຌทัๅงความปຓนสวนตัวละประยชน์฿ชຌสอยพรຌอม โ กัน 
ละยังประกอบเปดຌวยนวคิดของการนำอาพืๅนทีไสีขียวขຌามาเวຌกลางบຌานอีกดຌวย 

โครงการโนเบิล เฮาส์ พญาไท 

ปຓนครงการทีไพักอาศัยอาคารสูง 30 ชัๅน บนทำล฿จกลางมือง ละเดຌนำสนอรูปบบการอยูอาศัยยุค฿หมทีไตใมเปดຌวยความ
สะดวกสบาย ทัๅง฿นงของการดินทางละการอยูอาศัย ครงการประกอบดຌวย 300 ยูนิต ละพืๅนทีไพืไอการพาณิชย์  

โครงการโนเบิลชอยส์  
นวัตกรรม฿หมทีไนบิลริริไมขึๅนจากความตຌองการทีไจะมอบความพอ฿จกินความคาดหมาย฿หຌกับลูกคຌา ผนวกกับทคนลยีลๅำสมัย 
พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบຌานทีไดีทีไสุดสำหรับรูปบบการดำนินชีวิตทีไหลากหลายของลกยุค฿หม ลูกคຌาสามารถออกบบบຌานอง พืไอความ
ลงตัวสำหรับความสุขทีไเมซๅำ฿คร ตามนวความคิด ความสุขปຓนสน ปรับเดຌเมซๅำตาม฿จคุณ นอกจากนีๅครงการนำส นอ 
Noble Steel-Tech ทคนลยีการสรຌางบຌานบบ฿หมลาสุด พืไอความหมาะสม฿นการปรับปลีไยนบบบຌานเดຌตาม฿จ ละความ
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สะดวกสบายของการ฿ชຌชีวิต฿นปัจจุบัน ภาย฿ตຌความสวยงามละทนทานทีไผานการพิสูจน์จากตางประทศมานานนับสิบป บริษัทฯ
ปຂดครงการ฿หຌลูกคຌาลือกถึง 2 ทำล คือ ปຂດนกลຌา ละวิภาวดี 

โครงการโนเบิล เฮาส์ รวมฤดี 
ปຓนครงการทีไพักอาศัยทีไอยู฿นทำลทีไดีทีไสุด฿นกรุงทพมหานคร ละนຌนนวคิด฿หຌความปຓนสวนตัว สงบสุขพียงค 23 ยูนิต 
ละพืๅนทีไ฿ชຌสอยขนาด฿หญสำหรับครอบครัวของนักบริหารทีไตຌองการความสะดวกสบาย฿นการดินทาง 

โครงการที่เปดการขายตั้งแตป 2545  

โครงการโนเบิล ทารา เอกมัย – พระราม 9 / โครงการโนเบิล ทารา งามวงศ์วาน / โครงการโนเบิล ทารา 
พัฒนาการ / โครงการโนเบิล ทารา งามวงศ์วาน 2 

ธารา ซึไงปลวา นๅำ ปຓนทีไมาของนวคิดการออกบบบຌานทีไลง ปรง สบาย สด฿สปຓนธรรมชาติดຌวยรัๅวสูงคลุมดຌวยพันธุ์เมຌ
รอบครงการพรຌอมสระวายนๅำทีไ฿หຌความปຓนสวนตัวอยางทีไสุด บบบຌานรูปตัว C ทำ฿หຌผูຌอยูอาศัย฿กลຌชิดกับธรรมชาติเดຌเมวาจะ
อยูสวน฿ดของบຌาน พรຌอมทำล฿จกลางมือง 3 ทำล ตามนวคิด ธรรมชาติกลางบຌาน ณ บຌานกลางมือง เดຌก นบิล  ทารา 
อกมัย – พระราม 9, นบิล ทารา งามวงศ์วาน, นบิล ทารา พัฒนาการ ละนบิล ทารา งามวงศ์วาน 2  

โครงการโนเบิล วานา ป่นเกลา / โนเบิล วานา วัชรพล 

วนา ซึไงหมายถึง ปຆา ปຓนทีไมาของนวคิด฿นการนำรีสอร์ทมาเวຌทีไบຌาน พืไอ฿หຌผูຌอยูอาศัยเดຌพักผอนทุกวัน ดຌวยพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไ
ชืไอมตอกับธรรมชาติ ชืไอมยงนวคิดบบตะวันออกละตะวันตกเวຌดຌวยกัน พรຌอมสมสรละสระวายนๅำ ซึไงออกบบพืไอความ
ปຓนสวนตัวของผูຌอยูอาศัย บน 2 ทำล เดຌก นบิล วานา ปຂດนกลຌา ละ นบิล วานา วัชรพล 

โครงการโนเบิล อนาวานา ป่นเกลา 

จากความสำรใจอยางดียิไงของการขายครงการวานา ปຂດนกลຌา บริษัทฯ จึงขยายครงการ฿นบบบຌานวานา฿นทำลดียวกัน พืไอ
รองรับกับความตຌองการ฿ชຌชีวิต฿นรีสอร์ทตลอด 365 วัน ละพืไอ฿หຌลูกคຌ าเดຌพักผอนบบขຌาถึงธรรมชาติเดຌอยางตใมทีไ  
บຌานอนาวานาจึงถูกขยาย฿หຌอยูบนนืๅอทีไ 100 ตารางวาขึๅนเป  

โครงการโนเบิล สาทร ทาพระ 
ปຓนครงการภาย฿ตຌนวคิดการอยูอาศัยดຌวยการจัดสรรพืๅนทีไ฿นครงการบงขาย นืๅอทีไดินมีขนาดตัๅงต 78 - 168 ตารางวา 
สำหรับคนมืองทีไตຌองการความสงบภาย฿ตຌสังคมลใก โ ครงการจัด฿หຌมีสาธารณูปภคสวนกลางพรຌอมรองรับลูกคຌาทีไอยากมบีຌาน
ดຌวยการออกบบของตนอง ดย฿สความคิด ละสรรสรຌางบຌาน฿หຌถูก฿จตัวองละครอบครัวเดຌอยางตใมทีไ  

โครงการโนเบิล ออรา คอนโด  
ครงการคอนดมินียม฿จกลางซอยทองหลอสูง 21 ชัๅน 2 อาคาร จำนวน 223 ยูนิต รายลຌอมดຌวยดีเซน์ บนนวความคิดรวมสมัย
จากสถาปัตยกรรม฿นยุค 60’s ฿หຌความรูຌสึกสะดวกสบายบบคอนด ตยังคงความรูຌสึกพืๅนทีไกวຌางขวางบบบຌานดีไยวดຌวยกระจก
บาน฿หญจากพืๅนจรดพดาน พรຌอมสวนนๅำบบ Tropical Style  
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โครงการโนเบิล จีโอ วัชรพล / โครงการโนเบิล จีโอ พระราม 5  

บຌานทีไออกบบบนนวความคิด Planning & Function พืไอสามารถจัดวางฟอร์นิจอร์เดຌอยางอิสระ ผสมผสานการออกบบ
ภาย฿นบຌานบบ Box shape ทีไตัดผนังกัๅนระหวางหຌองทีไ฿ชຌรวมกันออก จึงเดຌหຌองนัไงลน ละหຌองนอนทีไกวຌางขึๅน ดຌวยปลนบຌาน
ทีไถูกออกบบลຌอมรอบดຌวยธรรมชาติชวย฿หຌผูຌอยูอาศัยเดຌชืไนชมกับบรรยากาศของสวนสวยภายนอกบຌานเมวาจะอยูมุมเหนของ
บຌาน ตัๅงอยูบนสองทำล เดຌก วัชรพล ละพระราม 5 

โครงการเฟิสท์โฮม 

ปຓนครงการทาวน์ฮຌาส์ทีไ฿ชຌกลยุทธ์ขยายตลาด฿หຌครอบคลุมทุกกลุมลูกคຌา ตัๅงอยู฿กลຌศูนย์กลางธุรกิจตราคาชานมือง ดຌวย
รูปบบทาวน์ฮຌาส์ 2 ชัๅนละอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชัๅนครึไง บนซอยวัชรพล  

โครงการโนเบิล ซีโรไนน์ 
คอนดมินียมหรูบนทีไดินลขทีไ 9 ฿นซอยรวมฤดี หางจากสถานีรถเฟฟງาพลินจิตพียง 100 มตร ตัวอาคารนຌนความอบอุน฿น
สเตล์มดิร์น ดຌวยดีเซน์รียบหรูกับอาคารสีบจผสานกับหินธรรมชาติ สูง 8 ชัๅน ละยังพิไมพืๅนทีไลง฿หຌมากขึๅนดຌวยการออกบบ
ยกปຓน 2 อาคาร ฿หຌพืๅนทีไความปຓนสวนตัวอยางตใมทีไดยตละชัๅนมีพียง 3 ยูนิต ภาย฿นปรงดຌวยพืๅนทีไติดอากาศผานหนຌาตาง
บาน฿หญจากพืๅนจรดพดาน  

โครงการโนเบิล ไลท์  
ครงการคอนดมินียม฿กลຌสถานีรถเฟฟງาอารีย์ พียง 150 มตรจากศูนย์กลางธุรกิจถนนพหลยธิน ดຌวยนวคิด Crash-pads 
การลือก฿ชຌชีวิต฿กลຌสຌนทางรถเฟฟງา หรือคมนาคมทีไเมมีเฟดง พืไอลดทอนชัไวมงจราจร ละพิไมวลาของความสุขละการ
พักผอนสวนตัว ครงการสูง 24 ชัๅน ขนาด 1-3 หຌองนอน นຌนพืๅนทีไหຌองขนาดกะทัดรัดทีไสามารถปรับปลีไยนกิจกรรมละการ฿ชຌ
งานเดຌหลากหลาย พรຌอมดຌวยพืๅนทีไออกกำลังกาย ฟຂตนส ละสระวายนๅำ 

โครงการโนเบิล แอมเบียนส์ สารสิน   
คอนดมินียมพืไอการพักผอนทีไสมบูรณ์บบของชีวิตคนมือง ทีไ฿หຌความสงบปຓนสวนตัวตรายลຌอมดຌวยหลากหลายอารมณ์ ดຌวย
สถาปัตยกรรมบบ Perfect Contrast ภายนอกถูกออกบบ฿หຌนิไง งาย ตเมรียบความสนุกดຌวยสีสันของตัวอาคาร สวนภาย฿น
ออกบบ฿หຌกวຌาง ปรงดຌวยกระจกสูงจากพืๅนจรดพดานพืไอ฿หຌสัมผัสถึงกนของธรรมชาติ ทีไรายลຌอมดຌวยสวนสวย สระวายนๅำ 
ละฟຂตนส ตัๅงอยู฿นซอยสารสิน 

โครงการโนเบิล รีมิกซ์ 
ครงการทีไตอบสนองการ฿ชຌชีวิตทีไตกตางอยางตใมทีไสำหรับผูຌรักวิถีชีวิตอิสระตืไนตຌนกับจังหวะของชีวิตกลาง฿จมือง ดຌวย
ครงการคอนดมินียมสเตล์฿หมของคนกรุงทพ สะดวกสบายดຌวยการดินทางทีไชืไอมตอกับสถานีรถเฟฟງา ละรายลຌอมดຌวยสิไง
อำนวยความสะดวกบนถนนสุขุมวิท 36  
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โครงการโนเบิล โซโล 

คอนดมินียม฿นซอยทองหลอทีไหมาะตอการ฿ชຌชีวิตทีไอิสระ หลุดจากกฎกณฑ์ละความวุนวายจากงานละสิไงวดลຌอมภายนอก 
ดຌวยการพิไมชองวาง฿หຌกชีวิต กับคอนดดีเซน์ทีไมีพืๅนทีไพียงพอ฿หຌสรຌางกฎขึๅน฿ชຌอง ละสามารถออกเปสวงหารงบันดาล฿จ
฿หม โ จากซอยทองหลอขຌามาติมพืๅนทีไ฿หຌตใมชีวิตเดຌ  มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 3 หຌองนอน  

โครงการโนเบิล รีเฟลกซ์ 
คอนดมินียมตัๅงอยูปากซอยอารีย์ หางจากสถานีรถเฟฟງาพียง 200 มตร สูง 20 ชัๅน ออกบบดຌวยสถาปัตยกรรมทีไ฿หຌความรูຌสึก
รียบ ท ดຌวยการออกบบสีของอาคารภายนอก฿หຌมีลักษณะฉพาะตัว ละการออกบบภาย฿นภาย฿ตຌนวคิด A Pad for 

Metropolitan ทีไทุกตารางนิๅวของพืๅนทีไกอ฿หຌกิดประยชน์฿ชຌสอยสูงสุด ละลงตัวตอการปຓนพืๅนทีไพักผอนทีไสมบูรณ์บบ มีขนาด
ตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 หຌองนอน  

โครงการโนเบิล รีวีล 

คอนดมินียมสูง 27 ชัๅนหมาะสำหรับการ฿ชຌชีวิต฿น฿จกลางมือง ดຌวย concept ชวยลดภาวะลกรຌอน ฿ชຌรถ฿หຌนຌอยลง ดຌวย
ทำลทีไตัๅง฿นซอยอกมัย฿กลຌสุขุมวิทละทองหลอ หางจากสถานีรถเฟฟງาอกมัยพียง 200 มตร มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 
หຌองนอน  

โครงการโนเบิล เรสซิเดนส์ 
ครงการทีไดินปลาบนถนนพัฒนาการตัๅงอยู฿นทำลสวยทีไสุดหงหนึไง฿จกลางกรุงทพมหานคร พียง 3 กม. จากซอยทองหลอ 
ละพียง 2 นาทีจาก Airport Link Sky Train สถานีรามคำหง ครงการจัดสรรปຓนทีไดินปลา 70 ปลง พืไอ฿หຌลูกคຌาสามารถ
สรຌางทุกสิไงเดຌดຌวยตนองดຌวยนืๅอทีไดินริไมตຌน 99 ตารางวา ระบบเฟฟງา฿ตຌดินทัๅงครงการ พรຌอมคลับฮຌาส์ขนาด฿หญ  

โครงการโนเบิล คิวบ์ 
ครงการทาวน์ฮຌาส์฿จกลางมืองทีไพิไมพืๅนทีไสวนตัว฿หຌกวຌางขึๅนดຌวยการดีเซน์ทีไขยายมุมมองสายตาดຌวยกระจกกวຌาง ยกบงพืๅนทีไ
฿ชຌสอยปຓนสัดสวนตาม Life Style ดยเมยึดติดปຂดกัๅนคหຌองสีไหลีไยม ครงการตัๅงอยู฿จกลางสຌนทางธุรกิจพียง 3 กม. จากซอย
ทองหลอติดถนน฿หญระหวางพัฒนาการซอย 24-26 ละพียง 2 นาทีจาก Airport Link Sky Train สถานีรามคำหง ดຌวยราคา
ริไมตຌนพียง 4.5 ลຌานบาท 

โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 

คอนดมินียมตัๅงอยูปากซอยอารีย์ติดถนนพหลยธิน ยานธุรกิจ฿จกลางกรุงทพมหานคร ติดสถานีรถเฟฟງาดຌวยระยะทางพียง 30 
มตร อาคารสูง 22 ชั ๅน ดຌวยอกลักษณ์ฉพาะตัวของบบอาคารซึไงออกบบดຌวยสถาปัตยกรรมทีไมุ งนຌนประยชน์สูงสุด 
สอดคลຌองตอความยืดหยุน฿นการ฿ชຌชีวิต พรຌอมหຌองออกกำลังกายละสระวายนๅำ มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล รีไฟน์ 
อีกหนึไงครงการคอนดมินียมตัๅงอยูตຌนซอยสุขุมวิท 26 พียง 180 มตรจากสถานีรถเฟฟງาพรຌอมพงษ์  ดຌวยความสูง 25 ชัๅน 
ตำหนงอาคารลึกขຌามาจากทางขຌาพืไอความสงบละปຓนสวนตัว พรຌอมตຌนเมຌตลอดนวความยาวของทางขຌา ฿หຌอา รมณ์
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คอนดมินียม฿จกลางสุขุมวิททีไลงสบาย ละพืไอ฿หຌขຌากับธรรมชาติอาคารเดຌออกบบปຓนสีอิร์ธทนรูปตัว L พืไอการบงปัน
ทัศนียภาพ ดยมีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล รีดี 
ครงการคอนดมินียมตัๅงอยู฿นซอยอารีย์ 1 ยานธุรกิจ฿จกลางกรุงทพมหานคร ฿กลຌสถานีรถเฟฟງาพืไอรองรับการดินทางเปยัง
ยานธุรกิจทีไสำคัญพรຌอมสิไงอำนวยความสะดวกละสาธารณูปภคครบครัน ดຌวยความสูงของอาคาร 23 ชัๅนพรຌอมหຌองออกกำลัง
กายละสระวายนๅำ มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล รีเวนต์ 
ครงการคอนดมินียมตั ๅงอยูบนถนนศรีอยุธยา ฿กลຌทั ๅงสถานีรถเฟฟງาพญาเท ละสถานีอร์พอร์ตลิงค์ ตั ๅงอยู ฿จกลาง
กรุงทพมหานคร฿กลຌสถานศึกษาละยานธุรกิจชัๅนนำ พรຌอมสิไงอำนวยความสะดวกละสาธารณูปภคครบครัน ดຌวยความสูงของ
อาคาร 30 ชัๅนพรຌอมหຌองออกกำลังกายละสระวายนๅำ มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล รีมิกซ์ 2 

ครงการคอนดมินียมสูง 11 ชัๅน ดຌวยนวคิด ทຌาเมติดพืๅน ทีไนบิลรีมิกซ์ 2 ตຌนทาง฿ชຌชีวิตทีไทองหลอ  ดยครงการตัๅงอยูปาก
ซอยสุขุมวิท 36 ติดกับสถานีรถเฟฟງาทองหลอ สะดวกตอการดินทางดຌวยทางดินทีไชืไอมตอกับสถานีรถเฟฟງาทองหลอ ตัวอาคาร
นຌนความปรงลงสบายดຌวยบานกระจกลามินตบบนิรภัย 2 ชัๅน บานกวຌางสูงถึง 3 มตร ครบครันดຌวยสิไงอำนวยความสะดวก 
หมาะตอการ฿ชຌชีวิต฿นบบ Modern Style มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 3 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล เพลินจิต 

ครงการคอนดมินียม 3 อาคารความสูง 51 ชัๅน, 45 ชัๅน ละ 14 ชัๅน ทามกลางสวนสวยขนาด 4 เรดຌวยนวคิด Vertical 

Garden City นครหง฿หม฿จกลางกรุงทพฯ ฿กลຌศูนย์การคຌาละรงรมระดับสูง รวมทัๅงการคมนาคมทีไสะดวกดຌวยทางดินทีไ
ชืไอมตอกับสถานีรถเฟฟງาพลินจิต พรຌอม Private Lift ทีไ฿หຌบริการสวนตัวถึงหຌองพัก หมาะตอการ฿ชຌชีวิต฿จกลางมือง มีขนาด
ตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 3 หຌองนอน ละหຌองพนท์ฮຌาส์ 

โครงการโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 
ครงการคอนดมินียมสูง 38 ชัๅน ดຌวยนวคิดทุกฟังก์ชัไน฿นชีวิตพอดีกับความตຌองการของคุณ ดຌวยคอนดมินียม฿นรูปบบชวีิต 
Revolve Living ฿หຌทุกฟังก์ชั ไน฿นชีวิต พอดีกับความตຌองการของคุณ ลงตัวกับเลฟຊสเตล์ที ไเรຌขีดจำกัด กับทำลติดสถานี
รถเฟฟງาอใมอาร์ทีศูนย์วัฒนธรรม ครงการมีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 

ครงการคอนดมินียมนวคิดดีเซน์ชีวิต฿หຌทุกสิไงทีไตຌองการ รอบลຌอมตัวคุณ ดຌวยการนำสนอเลฟຊสเตล์฿หม฿จกลางรัชดา ยาน
ธุรกิจลาสุดครบทุกฟังก์ชัไนชีวิต ทีไระดับความสูง 42 ชัๅน ระดับความสุข เรຌขีดจำกัด ติดรถเฟฟງา฿ตຌดิน ชืไอมตอ฿หຌชีวิต฿กลຌกัน 
หวกวายเลฟຊสเตล์เมสิๅนสุดกับ Infinity Edge Pool ครงการมีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน 
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โครงการโนเบิล รีโว สีลม  
คอนดมินียมรูปบบชีวิตขนง฿หม ทีไ฿ชຌชีวิตเดຌบบเมตายตัวบนหลากหลายทางลือกทีไรวมตัวดຌวยความสูง 32 ชัๅน ฿จกลางยาน
สีลม-สาทร ฿กลຌบีทีอส สุรศักดิ่ละเมเกลจากทางดวน พรຌอมพบกับ Infinity Edge Pool ละ Sky Fitness ครงการมีขนาด
ตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน  

โครงการโนเบิล รีโคล  
คอนดมินียมสูง 28 ชัๅน฿จกลางมือง สะดวกตอการดินทางดຌวยทำล฿กลຌสถานีรถเฟฟງาอใมอาร์ทีสุขุมวิท ละบีทีอสอศก ดຌวย
นวคิดพบทุกสิไงทีไชีวิตตຌองการ พรຌอมผอนคลายเปกับ Sky Infinity Edge Pool ละ Sky Fitness ครงการมีขนาดตัๅงต 1 
หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล เกเบิล วัชรพล  
ครงการบຌานดีไยวละครงการบຌานฝด ดຌวยนวคิดติมชีวิตดຌวยพืๅนทีไวาง ติมทุกอยางทีไคุณตຌองการรองรับทุกรูปบบของการ
฿ชຌชีวิต พืไอความสุขทุกตารางมตร พราะความสุขทีไทຌจริงสรຌางเดຌ ทัๅงจาก พืๅนทีไภาย฿นตัวบຌาน ละ พืๅนทีไรอบตัวบຌาน 
พรຌอมสวนกลางละพืๅนทีไสีขียวทีไทำ฿หຌทุกวันของคุณคือการพักผอนอยางตใมทีไ  

โครงการโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี  
คอนดมินียมสูง 31 ชัๅน฿จกลางหลงฟชัไน สะดวกตอการดินทางดຌวยทำล฿กลຌสถานีรถเฟฟງาบีทีอสพรຌอมพงษ์ พรຌอมนวคิด
พลิกชีวิตสู อิสระกับ Sky Infinity Edge Pool ละ Sky Garden ละ Sky Fitness ครงการมีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 3 
หຌองนอน ละหຌองพนท์ฮຌาส์ 

โครงการโนเบิล บี ไนน์ทีน  
ครงการคอนดมินียม 2 อาคารความสูง 48 ชัๅน ละ 27 ชัๅน ดຌวยพดานสูง 3 มตร ทำล฿จกลางมือง฿กลຌศูนย์การคຌา ละ
สถาบันการศึกษาชัๅนนำ สะดวกตอการดินทางดຌวยทำล฿กลຌสถานีรถเฟฟງาอใมอาร์ทีสุขุมวิท ละบีทีอสอศก นำสนอครงการ
ดຌวยนวคิดชืไอมชีวิต฿หม ฿หຌเรຌรอยตอ  ลืไนเหล เปกับชีวิตทีไนาหลง฿หล ฿นยานสุขุมวิท 19 ครงการมีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 
2 หຌองนอน ละหຌองพนท์ฮຌาส์ 

โครงการโนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33  
ครงการคอนดมินียมความสูง 25 ชัๅน ทำล฿จกลางมือง฿กลຌศูนย์การคຌา นำสนอครงการดຌวยนวคิด฿ชຌชีวิตเมคยซๅำสเตล์ 
Multi culture ฿จกลางสุขุมวิท฿กลຌ BTS พรຌอมพงษ์ ละ ดิ อใม ดิสทริก วิลด์คลาสชอปปຂຕงซในตอร์ ครงการมีขนาดตัๅงต 1 
หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน  

โครงการโนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 

ครงการคอนดมินียมสูง 8 ชัๅนดຌวยนวคิดถอดสีสันสูชีวิตรียบงายบบ Lagom design ลดทอนสิไงกินจำปຓน฿หຌจอความรียบ
งาย พอหมาะพอดี  ดຌวยการจับความสวยงามของความพอดี฿ส฿นทุกองค์ประกอบ สรຌางบรรยากาศรียบงายต฿ชຌชีวิตเดຌตใมทีไ
ทุกฟังก์ชัไนทุกครัๅงทีไกลับบຌาน ครงการตัๅงอยู฿จกลางมือง฿กลຌ BTS อกมัย มีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน 
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โครงการ นิว โนเบิล แจงวัฒนะ  
ครงการคอนดมินียมความสูง 31 ชัๅน บนถนนจຌงวัฒนะ฿กลຌสถานีรถเฟฟງา ทางดวน ละศูนย์การคຌาชัๅนนำ นำสนอครงการ
ดຌวยนวคิด อัพลุค฿หม สเตล์คนมือง ลือกทีไจะ฿ชຌชีวิตจัดจຌานกวา฿คร ดຌวยดีเซน์ดดดน ละตกตางฉพาะตัว คุຌมคาตใม
มมนต์ครบครันดຌวยสิไงอำนวยความสะดวกตอบทุกรูปบบการ฿ชຌชีวิต ครงการมีขนาดตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล อราวน์ อารีย์ 
ครงการคอนดมินียม 2 อาคารความสูง 39 ชัๅน ละ 7 ชัๅน บนถนนพหลยธิน ทำล฿จกลางมือง฿กลຌสถานีรถเฟฟງา ละทาง
ดวน นำสนอครงการดຌวยนวคิดของความสัมพันธ์ระหวางศาสตร์ของการอยูอาศัยละศิลปຊของการ฿ชຌชีวิตทามกลางเลฟຊสเตล์ทีไ
หลากหลาย ปลดปลอยความคิดสรຌางสรรค์คຌนหารงบันดาล฿จ฿หม โ รอบตัวผยตัวตน฿นยานสุดฮิปทีไฝงเปดຌวยมนต์สนห์หง
วัฒนธรรมอันนาหลง฿หล฿จกลางอารีย์ ครงการมีขนาด 1 หຌองนอน 

โครงการโนเบิล สเตท 39 

ครงการคอนดมินียม 2 อาคารความสูง 36 ชัๅน ละ 2 ชัๅน ทีไซึไงมีทัๅงความกาละ฿หม วัฒนธรรมเทยละตางประทศ ถูก
ผสมผสานเดຌอยางลงตัว พททิร์นชีวิตดิมโ จะถูกรืๅอละสรຌาง฿หม฿จกลางสุขุมวิท ฿นบบของนบิล สตท 39 ครงการมีขนาด
ตัๅงต 1 หຌองนอนถึง 2 หຌองนอน ละหຌองพนท์ฮຌาส์ 

โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล  
ครงการคอนดมินียมหຌองหนຌากวຌาง High Rise สูง 43 ชัๅน พรຌอมจุดดนบนลคชัไนสุดสะดวก พียง 60 มตร ถึง สถานีรถเฟฟງา
ศรีลาซาล จัดตใมสิไงอำนวยความสะดวกละพืๅนทีไสวนกลาง 8 ซน รวมกวา 17 พืๅนทีไครอบคลุมรอบครงการ ภาย฿ตຌ concept 
฿ชຌชีวิตศรีสำราญทีไศรีลาซาล ทีไลຌอมรอบเปดຌวยหลงเลฟຊสเตล์ทีไตอบจทย์กผูຌอยูอาศัย ทีไมีตัๅงต 1 หຌองนอนละ 2 หຌองนอน 
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ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขัน 

ศรษฐกิจลก฿นชวงครึไงปรกของป 2562 ฿นภาพรวมนัๅน มีการชะลอตัวตามวัฏจักรศรษฐกิจดยฉพาะ฿นภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตละการสงออก สงครามทางการคຌาละการจรจาทีไยืดยืๅอระหวางสองประทศทีไมีขนาดของระบบศรษฐกิจ฿หญปຓนอันดับ
ตຌน โ ของลก, การประกาศขึๅนภาษีสินคຌานำขຌาจากประทศจีนของสหรัฐฯ มูลคากวา 2 สนลຌานดอลลาร์สหรัฐจากดิมทีไอัตรา 
10% ขึๅนปຓน 25% ละจีนประกาศตอบตຌดຌวยการขึๅนภาษีสินคຌานำขຌาสหรัฐฯ มูลคาราว 6 หมืไนลຌานดอลลาร์สหรัฐ฿นอัตรา 5-
25% สงผลกระทบชิงลบตอการคาดการณ์รูปบบการลงทุนละตอความมัไน฿จของนักลงทุนละบริษัทขຌามชาติตาง โ ฿นการ
ดำนินธุรกิจ นอกจากนีๅ การมือง฿นยูรซน ดยฉพาะอยางยิไงความผันผวนของสถานการณ์ Brexit ทีไยังเมมีบทสรุปทีไชัดจน 
ยังคงสงผลกระทบชิงลบอยางตอนืไองตัๅงตปทีไผานมา อยางเรกใดี มຌศรษฐกิจหลักทัๅง ญีไปุຆน จีน สหรัฐฯ ละยูรซน จะเดຌรับ
ผลกระทบคอนขຌางมากจากสงครามการคຌา ตภาคบริการละการทองทีไยวยังมีนวนຌมติบตบบทรงตัว  ละรวมถึงอัตราการ
วางงานของตลาดรงงานของประทศศรษฐกิจหลัก ยังคงมีความขใงกรงจากอัตราการวางงานทีไอยู฿นระดับตไำละมีนวนຌมวา
จะคงตัว 

฿นชวงครึไงปหลังของป 2562 ศรษฐกิจลกยังคงตຌองผชิญกับสภาวะกดดันจากปัจจัยความสีไยงตาง โ ของประทศศรษฐกิจหลัก 
อาทิชน ความสีไยงจากการชะลอตัวของศรษฐกิจสหรัฐฯ อันสืบนืไองมาจากสงครามการคຌา ละอกาสการกิดวิกฤตการณ์
พดานหนีๅสาธารณะ, สงครามทคนลยีของจีนกับสหรัฐฯ ละการชะลอตัวของศรษฐกิจทีไอาจจะมากกวาการคาดการณ์ซึไงปຓน
ผลกระทบจากสงครามการคຌาทีไยืดยืๅอกับสหรัฐฯ, ความสีไยงของศรษฐกิจญีไปุຆนละยูรซนรืไองผลกระทบชิงลบจากมาตรการ
ภาษีนำขຌายานยนต์ละชิๅนสวนยานยนต์ของสหรัฐฯ, ละความสีไยงจากผลกระทบของสถานการณ์ Brexit ละการมืองของยูร
ซน  

อยางเรกใตาม ภาย฿ตຌความกดดันของภาวะศรษฐกิจจากปัจจัยตาง โ ทีไสงผลกระทบชิงลบตอศรษฐกิจ ยังมีปัจจัยชิงบวก฿นสวน
ของการผอนคลายนยบายการงินพืไอกระตุຌนศรษฐกิจ ซึไงปຓนอีกรงหนุนทีไสำคัญของศรษฐกิจลก฿นภาพรวม  อาทิ  ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติลดอัตราดอกบี ๅย฿นดือนกันยายน 2562  ซึ ไงปຓนการปรับดอกบี ๅยกลางวัฏจักร (Midcycle 

Adjustment) อัตราดอกบีๅยปรับลงสูระดับรຌอยละ 1.50 - 1.75  ซึไงลดลงรຌอยละ 0.25 จากระดับรຌอยละ 1.75 - 2.0 พืไอรักษา
มมนตัมของศรษฐกิจสหรัฐฯ ฿หຌขยายตัวอยางตอนืไองทามกลางความสีไยงของภาวะชะลอตัว ละ฿นชวงดือนดียวกัน ธนาคาร
กลางยุรป (ECB) กลับมาดำนินมาตรการผอนคลายชิงปริมาณ (QE) ดຌวยการซืๅอพันธบัตร ละรวมถึงออกมาตรการกระตุຌน
ศรษฐกิจยูรซนดຌวยการลดอัตราดอกบีๅยลงรຌอยละ 0.10 สูระดับรຌอยละ -0.5 พืไอกຌปัญหาศรษฐกิจชะลอตัวละอัตรางินฟງอ
ทีไยังเมปຓนเปตามปງาหมาย  ทัๅงนีๅ ถึงมຌวาธนาคารกลางญีไปุຆน (BOJ) จะเมเดຌมีการประกาศปรับลดอัตราดอกบีๅย฿นทีไประชุมทีไมี
ขึๅนมืไอดือนตุลาคม 2562 ตมีมติคงนยบายการงินบบผอนคลายพิศษดยเดຌคงอัตราดอกบีๅยนยบายทีไระดับรຌอยละ -0.1 
จากการทีไธนาคารกลางสวน฿หญมีทิศทางการดำนินนยบายการงินผอนคลาย (dovish) พืไอสนับสนุนการขยายตัวของศรษฐกิจ 
สงผล฿หຌศรษฐกิจลกมีนวนຌม฿นการพัฒนาการ฿นทิศทางทีไดีขึๅน นอกจากนัๅน การบรรลุขຌอตกลงการคຌาระยะรกอยางเมปຓน
ทางการของสหรัฐฯ ละจีน฿นดือนธันวาคม 2562 สงผล฿นทางบวกตอระดับความชืไอมัไนของนักลงทุนตอภาวะศรษฐกิจลก฿น
ภาพรวม  

ศรษฐกิจเทยป 2562 ฿นชวงครึไงรกของป ศรษฐกิจเทยเดຌรับผลกระทบจากความเมนนอน฿นระบบศรษฐกิจลก ดยฉพาะ
อยางยิไง ผลกระทบชิงลบจากสงครามการคຌาระหวางสหรัฐฯ ละจีนทีไยังคงดำนินอยางตอนืไอง สงผลกระทบตอการสงออก
สินคຌาละบริการของเทย ดยธนาคารหงประทศเทยเดຌปຂดผยวาการสงออกขยายตัว฿นอัตรารຌอยละ -4.1 ฿นชวงครึไงรกของป 
2562 ฿นขณะทีไป 2561 ทัๅงปขยายตัว ฿นอัตรารຌอยละ 7.5 ซึไงสงผล฿หຌการผลิตภาคอุตสาหกรรมละการลงทุนภาคอกชนลดลง
อยางสอดคลຌองกัน ฿นสวนของภาคการทองทีไยวยังคงขยายตัวเดຌลใกนຌอยจากจำนวนนักทองทีไยวอินดียทีไพิไมมากขึๅน ซึไงปຓนผล

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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มาจากมาตรการการยกลิกคาธรรมนียม Visa on arrival  อยางเรกใตาม ผลกระทบจากศรษฐกิจจีนละการขงขันทีไสูงขึๅนจาก
ประทศพืไอนบຌานสงผล฿หຌจำนวนนักทองทีไยวจีนลดลงอยางมีนัยสำคัญ   

฿นชวงครึไงหลังของป 2562 สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาประมินวา ศรษฐกิจเทยดยรวมมีอัตราการขยายตัว฿นป 2562 -
2563 ประมาณรຌอยละ 2.7 – 4.0  ซึไงลดลงจากขຌอมูลจริง฿นป 2560-2561 ซึไงมีอัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจทากับรຌอยละ 4.0 
- 4.1 ซึไงยังคงปຓนผลกระทบทีไเดຌรับจากภาวะศรษฐกิจประทศคูคຌาทีไชะลอตัว ทัๅงนีๅ สำนักงานศรษฐกิจการคลังเดຌประมินวา 
นืไองจากประทศจีนปຓนตลาดสินคຌาสงออกราย฿หญทีไสุดของประทศเทย ดังนัๅนมืไอศรษฐกิจจีนขยายตัวลดลงรຌอยละ 1 จาก
สถานการณ์ปกติ จะสงผล฿หຌศรษฐกิจเทยขยายตัวลดลงรຌอยละ 0.15  อยางเรกใดี ฿นดือนธันวาคม 2562 ธนาคารหงประทศ
เทยมีมติ฿หຌคงอัตราดอกบีๅยนยบายเวຌทีไรຌอยละ 1.25 ตอปพืไอชวยสนับสนุนการขยายตัวของศรษฐกิจละอืๅอ฿หຌอัตรางินฟງอ
ทัไวเปกลับสูกรอบปງาหมาย ภาคการทองทีไยว฿นชวงครึไงปหลัง 2562 ยังคงขยายตัวอยางตอนืไอง พราะนอกหนือจากมาตรการ
ยกวຌนคาธรรมนียม Visa on arrival ทีไปຓนปัจจัยบวกลຌวนัๅน  ภาวะศรษฐกิจของรัสซียทีไริไมฟຕนตัว ละการพิไมสຌนทางการบนิ
จากรัสซียมายังเทยสงผล฿หຌจำนวนนักทองทีไยวรัสซียขยายตัวพิไมขึๅน  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ป 2562 เดຌรับผลกระทบจากการชะลอตัวของศรษฐกิจ฿นภาพรวม สถานการณ์ตลาดทีไอยูอาศัยกรุงทพฯ – 
ปริมณฑล฿นชวงครึไงปรก เดຌรับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูลสินชืไอพืไอทีไอยูอาศัย (LTV) ของธนาคารหงประทศเทย 
(ธปท.) ทีไมีผลบังคับ฿ชຌ฿นวันทีไ 1 มษายน 2562 สงผล฿หຌการอนกรรมสิทธิ่ทีไอยูอาศัยละสินชืไอทีไอยูอาศัยปลอย฿หมปรับลดลง
ละการกใงกำเร฿นตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงอยางมีนัยสำคัญ จึงสงผล฿หຌอุปทานมีจำนวนพิไมขึๅนมืไอทียบกับชวงดียวกัน
ของป 2561 ดยฉพาะอยางยิไงครงการทีไอยูอาศัย฿หมประภทอาคารชุด อีกทัๅง ผูຌประกอบการริไมปรับตัวพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ 

อุปสงค์ทีไชะลอลง ดยนຌนกลยุทธ์สงสริมการขายครงการทีไสรຌางลຌวสรใจพืไอระบายอุปทานคงคຌางทีไอยู฿นระดับสูง สงผล฿หຌ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขงขันทางดຌานราคาสูงขึๅน อยางเรกใดี ฿นชวงครึไงหลังของป 2562 อุปสงค์฿นดຌานตลาดทีไอยู อาศัย
ปรับตัวพิไมขึๅนลใกนຌอย ซึไงปຓนปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุຌนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐ ดยการลดคาธรรมนียม 

อนกรรมสิทธิ่ละคาจดจำนองหลือรຌอยละ 0.01 ริไมมีผลบังคับ฿ชຌตัๅงตดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึง สิๅนป 2563 ทัๅงนีๅ ปຓน
มาตรการสำหรับการซืๅอทีไอยูอาศัย฿นระดับราคาเมกิน 3 ลຌานบาทจากผูຌประกอบการ ดยเมนับรวมการซืๅอบຌานมือสอง   

ตารางทีไ 1 : จำนวนทีไอยูอาศัยสรຌางสรใจ฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล  

ทีไมา : ธนาคารหงประทศเทย  

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สรຌางดยผูຌประกอบการ        

  บຌานดีไยว บຌานฝด ทาวน์ฮຌาส ์ละอาคารพาณิชย์  37,577   33,935   33,827   31,742   30,978  37,715      38,251  

  ปลีไยนปลงจากปกอนพิไมขึๅน (ลดลง) 62.2% (9.7)% (0.3)% (6.5)% (2.4)% 21.7% 1.42% 

  อาคารชุด  71,440   75,058   67,628   72,886   63,319   73,121      53,163  

  ปลีไยนปลงจากปกอนพิไมขึๅน (ลดลง) (8.9)% 5.1% (9.9)% (2.9)% (13.1)% 15.5% (27.3)% 

รวมสรຌางดยผูຌประกอบการ 109,017  108,993  101,455   104,628   94,297     110,836      91,414  

  ปลีไยนปลงจากปกอนพิไมขึๅน (ลดลง) 7.3% 0.0% (6.9)% (4.0)% (9.9)% 17.5% (17.5)% 

สรຌางอง  23,285   24,446   22,375   21,915   20,206   19,999      20,243  

  ปลีไยนปลงจากปกอนพิไมขึๅน (ลดลง) (0.6)% 5.0% (8.5)% (10.4)% (7.8)% (1.0)% 1.2% 

รวมทีไอยูอาศัยทีไจดทะบยีนพิไมขึๅน 132,302  133,439  123,830  126,543  114,503   130,835    111,657  

ปลีไยนปลงจากปกอนพิไมขึๅน (ลดลง) 5.8% 0.9% (7.2)% (5.2)% (9.5)% 14.3% (14.7)% 
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จากตารางทีไ 1 จำนวนทีไอยูอาศัยสรຌางสรใจละจดทะบียน฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล฿นป 2562 มีจำนวน 111,657 

หนวยลดลงจากปกอนรຌอยละ 14.7 ทีไอยูอาศัยประภทบຌานดีไยว บຌานฝด ทาวน์ฮຌาส์ ละอาคารพาณิชย์ สรຌางสรใจละจด
ทะบียนพิไมขึๅนรຌอยละ 1.42 ฿นขณะทีไทีไอยูประภทอาคารชุดสรຌางสรใจละจดทะบียนลดลงถึงรຌอยละ 27.3 หรือลดลงหลือ
พียง 53,163 หนวย มืไอปรียบทียบกับปกอนหนຌา ซึไงมีอาคารชุดสรຌางสรใจละจดทะบียนจำนวน 73,121 หนวย ทีไอยูอาศัยทีไ
ประชาชนสรຌางองพิไมขึๅนคิดปຓนรຌอยละ 1.2 จากจำนวน 19,999 หนวยปຓน 20,243 หนวย ซึไงหในเดຌวาภาพรวมของจำนวนทีไอยู
อาศัยสรຌางสรใจ฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑลลดลงอยางมีนัยสำคัญ สะทຌอน฿หຌหในถึงความกังวล฿จของผูຌประกอบการฯ ทีไ
มีตอภาวะศรษฐกจิของประทศทีไชะลอตัวละปัญหาภาย฿นประทศละตางประทศ  

ขຌอมูลจากศูนย์ขຌอมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงคราะห์ ชีๅ฿หຌหในวาการอนกรรมสิทธิ่ทีไอยูอาศัยคิดปຓนจำนวนหนวย
พิไมขึๅนรຌอยละ 0.7 ละมูลคาพิไมขึๅนรຌอยละ 1.3 มืไอทียบกับป 2561 ขณะทีไสินชืไอทีไอยูอาศัยบุคคลปลอย฿หมทัไวประทศ มี
มูลคา 640,259 ลຌานบาท ลดลง รຌอยละ 8.9 มืไอทียบกับป 2561 ซึไงมีมูลคา 702,900 ลຌานบาท สวนดຌานอุปทานทีไอยูอาศัยปຂด
ขาย฿หม จำนวนครงการลดลงรຌอยละ 26.0 ละมูลคาครงการลดลงรຌอยละ 15.4  

ศรษฐกิจเทย฿นป 2563 สำนักงานสภาพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ประมินวามีอัตราการขยายตัว
ประมาณรຌอยละ 1.5-2.5 หรือฉลีไยรຌอยละ 2 ตอป ชะลอตัวลงจากป 2562 ตามขຌอจำกัดจากการระบาดของเวรัสควิด-19 ปัญหา
ภัยลຌง ละความลาชຌาของงบประมาณ ตยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก 4 ปัจจัย เดຌก 1) การปรับตัวดีขึๅนอยางชຌา โ ของศรษฐกิจ
ละการคຌาลกตามการลดลงของรงกดดันจากมาตรการกีดกันการคຌาละความสีไยงจากการยกตัวของสหราชอาณาจักรบบเรຌ
ขຌอตกลง 2) การขยายตัว฿นกณฑ์ทีไนาพอ฿จของการ฿ชຌจายภาคครัวรือน ละการลงทุนภาคอกชนละภาครัฐ 3) รงขับคลืไอน
จากมาตรการภาครัฐ 4) ฐานการขยายตัวทีไตไำ฿นเตรมาสสุดทຌายของป 2562 ทัๅงนีๅ คาดวามูลคาการสงออกสินคຌาจะขยายตัวรຌอย
ละ 1.4 การบริภคภาคอกชน ละการลงทุนรวม ขยายตัวรຌอยละ 3.5 ละรຌอยละ 3.6 ตามลำดับ อัตรางินฟງอทัไวเปฉลีไยอยู
฿นชวงรຌอยละ 0.4 - 1.4 ละบัญชีดินสะพัดกินดุลรຌอยละ 5.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ 

ตทัๅงนีๅ฿นดือนมีนาคม ป 2563 ธนาคารกลางสหรัฐ (ฟด) เดຌลดอัตราดอกบีๅยรຌอยละ 0.5 พืไอชวยประคองศรษฐกิจลก฿หຌรอด
พຌนภาวะวิกฤติทีไกิดจากการระบาดของเวรัส COVID-19 ดยคาดวาธนาคารหงประทศเทยจะปรับลดอัตราดอกบีๅยตามเปดຌวย 
ซึไงจะหนุนตอตຌนทุนของบริษัทฯ ฿หຌลดลง พรຌอมดຌวยกำลังซืๅอทีไจะกลับมาสูจุดสมดุล ละยังประมินวาภาครัฐฯ อาจพิจารณา
มาตรการกระตุຌนอสังหาริมทรัพย์ตาง โ พืไอมากระตุຌนกำลังซืๅอตอเป 

บริษัทฯ เดຌมีการปຂดตัวครงการ฿หม฿นเตรมาส 1 ป 2563 ซึไงมียอดขายทีไดีนืไองจากลูกคຌาสวน฿หญของบริษัทฯ ปຓนลูกคຌา฿น
ประทศมากกวาตางประทศ ทำ฿หຌยอดขายยังเมเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของเวรัส COVID-19 มากนัก ถึงมຌจะมีครงการ
บางครงการทีไจำปຓนตຌองลืไอนการปຂดตัว฿นดือนมีนาคม ป 2563 ออกเปกอนนืไองดຌวยกำลังซืๅอทีไชะลอตัวลง ตทัๅงนีๅบริษัทฯ 
ชืไอวาจะเมสงผลกระทบตอการรับรูຌรายเดຌ นืไองจากครงการ฿หมจะตຌอง฿ชຌวลา฿นการกอสรຌาง 2 ป ซึไงระหวางนีๅบริษัทฯ เดຌทำ
การขอ฿บอนุญาตวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม (EIA) 

อยางเรกใตามดຌวยภาวะศรษฐกิจทีไชะลอตัวทำ฿หຌภาคการขง฿นตลาดอสังหาริมทรัพย์ขຌมขຌนมากขึๅน ผูຌประกอบการจำปຓนตຌอง
สรຌางความตกตาง฿หຌกับองค์กร สินคຌาละบริการ รวมถึงตຌองประยุกต์ ปรับตัว พัฒนา พิไมศักยภาพ พิไมความนาชืไอถือ พืไอยง
ชิงสวนบงทางการตลาด ดยนวนຌมของการพัฒนาสินคຌาละบรกิาร ทคนลยีบบครบวงจรปຓนครืไองมือทีไผูຌประกอบการตาง
นำมาประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจพืไอการพัฒนาบบยัไงยืน นวัตกรรมละทคนลยีทางดຌานอสังหาริมทรัพย์ (Property Technology : 
PROPTECH) ทีไผูຌประกอบการตางคัดสรรมา฿ชຌ฿นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พืไอ฿หຌบริการผูຌบริภคอยางครบวงจรตัๅงตริไมตัดสิน฿จซืๅอ
ครงการ การกอสรຌางครงการ การอนกรรมสิทธ่ิ ละบริการหลังการขาย มีดังนีๅ 
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• การตัดสิน฿จซ้ือครงการ ทคนลยี Hologram ปຓนทคนลยีการจำลองลกสมอืนจริงขึๅนมาพืไอ฿หຌความรูຌสกึหมอืนเดຌเป
อยูสถานทีไดังกลาว ทำ฿หຌผูຌบริภคสัมผัสเดຌถึงสภาพวดลຌอมมืไออาศัยอยูจริง รวมเปถึงการ฿ชຌ Drone กใบภาพสิไงวดลຌอม
รอบครงการ฿นมุมสูงพื ไอสรຌางความชื ไอมั ไนละชวย฿หຌผู ຌบริภคตัดสิน฿จ เดຌงายมากขึๅน นอกจากนีๅยังเดຌมีการนำระบบ 
Online Booking มา฿ชຌ฿นการจองซืๅอพืไอชวยลดปัญหาการตอคิว ละยงสิทธิ฿นการซืๅอหຌอง฿นครงการทีไมีความตຌองการสูง
ซึไงสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุค 4G เดຌปຓนอยางดี  

• การกอสรຌางครงการ ปัจจุบันเดຌมีการนำทคนลยี BIM (Building Information Modeling) ซึไงปຓนระบบทีไ฿ชຌ฿นการ
ควบคุมการออกบบ การกอสรຌาง ฿นการทำความขຌา฿จบบระหวางสถาปนิก วิศวกร ละผูຌรับหมาหนຌางานกอสรຌาง ฿หຌมี
ความขຌา฿จตรงกัน ละกอสรຌางอยางปຓนขัๅน ปຓนตอน ซึไงชวยลดปัญหา฿นการกอสรຌาง ละลดระยะวลา฿นการทำงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ปຓนกระบวนการจำลองละบริหารการกอสรຌางดຌวยเฟล์ดิจิทัล มดล 3 มิติ ทีไดึงทุกสวนทีไกีไยวขຌอง
฿นกระบวนการกอสรຌาง฿หຌมาทำงานบนเฟล์มดล 3 มิติละทุกฝຆายจะทำงานผานระบบดียวกัน สถาปนิกดูลสวน
สถาปัตยกรรม วิศวกรดูลสวนงานครงสรຌาง ผูຌรับหมาดูลสวนงานกอสรຌาง ละจຌาของครงการดูภาพรวม พืไอ฿หຌงาน
ออกมาตามทีไวางผนเวຌ ทคนลยีดังกลาวจึงมีบทบาทสำคัญ ฿นการควบคุมมาตรฐานการกอสรຌาง ฿หຌเดຌมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย ถูกตຌอง รวดรใว ละชวยลดขຌอผิดพลาดทีไจะกิดภาย฿นหຌองของลูกคຌาลดการทำงานทีไซๅำซຌอน฿นกระบวนการ
กอสรຌาง ละทำ฿หຌสามารถบริหารจัดการตຌนทุนเดຌมีประสิทธิภาพดีขึๅน Solar Cell ปຓนอีกหนึไงนวัตกรรมประหยัดพลังงานทีไ
ครงการทีไอยูอาศัยนำมา฿ชຌพืไอพิไมศักยภาพบบยัไงยืน รวมถึงทคนลยี Air Corridor นวัตกรรมทีไออกบบมาพืไอสรຌาง
การเหลวียนของลมภาย฿นครงการ ทำ฿หຌอากาศถายทตลอดวลา ลดการ฿ชຌครืไองปรับอากาศบนพืๅนทีไสวนกลางภาย฿น
ครงการเดຌ 

• การอนกรรมสิทธิ ์ผูຌประกอบการอสังหาริมทรัพย์ตระหนักถึงปัญหา฿นการตรวจรับบຌานหรือหຌองชุดของลูกคຌาทีไบางครัๅงขาด
ความชีไยวชาญ หรือเมมีวลา฿นการตรวจรับ ดังนัๅนจึงมีการพัฒนาอพพลิคชัไนทีไสามารถชวยนะนำการตรวจรับหຌองอยาง
ปຓนขัๅนตอน หรือมีบริการ฿นการจัดหาผูຌชีไยวชาญมาตรวจรับหຌอง฿หຌลูกคຌาพืไอปຓนการพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌา นอกจากนีๅ
ผูຌประกอบการบางรายยังจัด฿หຌมีอพพลิคชัไนทีไชวย฿นการตกตงหຌองพืไอ฿หຌตรงกับการ฿ชຌงานละรูปบบการ฿ชຌชีวิตของ
ลูกคຌากอนการซืๅอจริง  

• การ฿หຌบริการหลังการขาย บริการหลังการขายถือปຓนอีกหนึไงปัจจัยทีไสำคัญ฿นการตัดสิน฿จซืๅอทีไอยูอาศัยของผูຌบริภค 
ผูຌประกอบการควรคำนึงถึงนวัตกรรมทีไสามารถอำนวยความสะดวก฿นการดำนินชีวิตของผูຌบริภคหลังจากการขຌาอยูภาย฿น
ครงการ อาทิชน ระบบ Smart Control หรือระบบ Home Automation ซึไงปຓนระบบทีไนำมาชวยสรຌางความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัย ฿หຌกับลูกคຌาละพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌาเดຌ ดยทคนลยีดังกลาวจะควบคุมระบบตาง  โ ภาย฿นบຌาน อาทิ 
ระบบเฟฟງาสงสวางภาย฿นบຌาน ระบบอุปกรณ์เฟฟງาภาย฿นบຌาน ชน การสัไงงานปຂดปຂดครืไองปรับอากาศ หรือการปຂดปຂด
มาน ระบบความบันทิงภาย฿นบຌาน ชน สัไง Internet radio ฿หຌทำงาน฿นหຌองทีไผูຌ฿ชຌอยู ละปຂดมืไอผูຌ฿ชຌออกจากหຌอง ระบบ
บริหารพลังงานละพลังงานสำรอง ชน การปຂด/ปຂด ครืไอง฿ชຌเฟฟງาตาง โ ดยขึๅนกับสิไงวดลຌอม ระบบสืไอสาร ชน การรับ/
สง ขຌอความหรือคำสัไงระหวางผูຌ฿ชຌ ละระบบรักษาความปลอดภัย ชน ชืไอมตอระบบกันขมยหรือกลຌองวงจรปຂดกับบรษิัท
฿หຌบริการดຌานการรักษาความปลอดภัย รวมเปถึงการจຌงชำระคาสาธารณูปภคผานระบบ Online ทีไจะมีการจຌงตือน
ยอดงินทีไตຌองชำระ฿นระหวางดือน ละสามารถชำระงินผานระบบ E- Banking ซึไงชวยสรุปยอดทีไชัดจน ละลดความ
ซับซຌอน฿นการชำระงิน ปຓนตຌน ซึไงการควบคุมทัๅงหมดสามารถบริหารผานมือถือ smart phone 

ปัจจุบันนวัตกรรมละทคนลยีทีไทันสมัยหลานีๅปຓนสวนสำคัญทีไขຌามามีบทบาท฿นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยางมีนัยสำคัญมากขึๅน 
รวมถึงยังปຓนปัจจัยหนึไง฿นการลือกซืๅออสังหาริมทรัพย์ของผูຌบริภค อีกทัๅงปຓนสวนสำคัญ฿นการพัฒนาธุรกิจอยางยัไงยืน พิไม
ประสิทธิภาพ฿หຌกระบวนการกอสรຌาง ลดตຌนทุนละลดความสีไยงจากความผิดพลาดทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ  
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นอกจากการนำนวัตกรรมละทคนลยีมา฿ชຌ฿นธุรกิจลຌว การพัฒนาครงการสำหรับผูຌสูงอายุ ละการพัฒนาครงการ฿นรูปบบ 
Mixed-use ยังมีสวนชวย฿นการขยายฐานลูกคຌา กระจายความสีไยง สรຌางรายเดຌทีไมัไนคง฿นระยะยาว฿หຌกับผูຌประกอบการนืไองจาก
ตอบจทย์ความตຌองการของผูຌบริภคเดຌหลากหลายละครอบคลุมมากขึๅน รวมเปถึงการรวมทุนระหวางบริษัททัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ พืไอขยายความสามารถ฿นการลงทุนละฐานลูกคຌา 

สำหรับสวนบงทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ป 2562 ครงการทีไอยูอาศัยปຂดขาย฿หม฿นขตกรุงทพฯ-ปริมณฑล สวน
฿หญปຓนของผู ຌประกอบการราย฿หญดยมีสวนบงตลาดสูงถึงรຌอยละ 65.2 ของมูลคาครงการรวม ฿นสวนอุปทานของ
คอนดมินียม฿นตลาดป 2562 นัๅน รຌอยละ 47 ของจำนวนหนวยทัๅงหมดมาจากคอนดมินียมทีไอยู฿นระดับราคาขายทีไ  80,000-
150,000 บาท ตอตารางมตร ตามมาดຌวยตลาดระดับราคาขายทีไตไำกวา 80,000 บาท รຌอยละ 37 ของจำนวนหนวยทัๅงหมด ละ
ตลาดระดับราคาขายทีไสูงกวา 150,000 บาท ตอตารางมตรทีไรຌอยละ 16 ตามลำดับ 

สิไงทีไหในเดຌชัด฿นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันคือการควบรวมธุรกิจละ Joint Venture กันของผูຌประกอบการราย฿หญ ดຌวย
ความพรຌอมทัๅงทำลทีไตัๅง งินทุน ละกำลังคนทีไขຌามาสริมจุดขใงซึไงกันละกัน สรຌางความกดดัน฿หຌกับผูຌประกอบการรายลใกทีไยิไง
นานวันจะมีสวนบงตลาดนຌอยลง สิไงนีๅทำ฿หຌผูຌประกอบการรายลใกตຌองปรับตัวละสรຌางกลยุทธ์พืไอรับมือกับสถานการณ์ทีไกำลัง
จะกิดขึๅน ดยสัดสวนของหຌองชุดทีไผูຌประกอบการควรจะตຌองพิไมสัดสวนคือกลุมซิตีๅคอนด ละตลาดระดับกลาง ทีไปຓนประชากร
กลุม฿หญของกรุงทพมหานครมากขึๅน พืไอจะเดຌตอบสนองกับความตຌองการอยูอาศัยจริง   
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนละมีผลกระทบตอการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ เดຌก  

ความเสีย่งจากราคาวสัดกุอสรางและตนทนุการกอสราง 

จากตารางทีไ 1 ดัชนีราคาวัสดุกอสรຌางฉลีไยจะหในเดຌวาภาพรวมของราคาวัสดุกอสรຌางรวมสำหรับป 2562 มีราคาลดลงรຌอยละ 
1.20  มืไอปรียบทียบกับป 2561 ซึไงปຓนผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะศรษฐกิจ฿นประทศ การชะลอตัวของภาคการ
กอสรຌางละการนำขຌาหลใกจากตางประทศมาจำหนายปຓนจำนวนมากสงผล฿หຌราคาหลใกลดลงอยางตอนืไอง ซึไงราคาหลใกละ
ผลิตภัณฑ์หลใกของป 2562 ลดลงจากป 2561 ถึงรຌอยละ 9.31  ฿นสวนของราคาเมຌละผลิตภัณฑ์จากเมຌปรบัตัวพิไมขึๅนถึงรຌอยละ 
10.70 มืไอปรียบทียบกับป 2561  นืไองจากราคาเมຌนำขຌามีราคาสูงขึๅน ทัๅงนีๅ การชะลอตัวของการลงทุนภาคอกชนสงผล฿หຌ
ดัชนีราคาวัสดุกอสรຌางละการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

ภาพรวมของราคาวัสดุกอสรຌางสำหรับป 2562 มืไอทียบกับป 2561 ลดลงนืไองจากภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศทีไเดຌรับ
ผลกระทบจากภาวะศรษฐกิจลก ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนพืไอลดความสีไยงการจากผันผวนของศรษฐกิจทีไอาจจะเดຌรับจาก
ผลกระทบชิงลบของการจรจาทางการคຌาของสหรัฐฯ ละจีน ละขຌอสรุปทีไยังเมชัดจนของสถานการณ์ Brexit อยางเรกใตาม 
การรงดำนินการครงการขนาด฿หญของภาครัฐ ละการซอมซมที ไอยู อาศัยหลังภาวะอุทกภัย฿นภาคหนือละภาค
ตะวันออกฉียงหนือสงผล฿หຌราคาวัสดกุอสรຌาง฿นหมวดเมຌละผลติภณัฑเ์มຌ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำพวกสาขใม คอนกรีตอัด
รง คอนกรีตบลใอกกอผนังมวลบา ละคอนกรีตบลใอกปูพืๅนมีราคาสูงขึๅน ดยหมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีตปรับตัวสูงขึๅนรຌอยละ 1.74 
มืไอปรียบทียบกับป 2561 

ตารางทีไ 1 ดัชนีราคาวัสดุกอสรຌางฉลีไย 

 

 

หมวด 
ปีฐาน  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ปลีไยนปลง 

2553 2561 2562 

ดัชนีราคาวัสดุกอสรຌางรวม     100.0       111.0       111.8       106.1       103.2       105.2       107.9       106.6  2.6% -1.2% 

เมຌละผลิตภัณฑ์จากเมຌ       100.0      111.2       111.6       112.7       111.6       115.6       116.8       129.3  1.0% 10.7% 

ซีมนต ์       100.0        115.9        116.8        112.2        106.5        102.5        105.2        105.2  2.6% 0.0% 

ผลิตภัณฑ์คอนกรตี       100.0        127.0        131.6        130.2        128.1        129.2        131.9        134.2  2.1% 1.7% 

หลใกละผลิตภัณฑ์หลใก       100.0        104.9        103.6        87.8         86.3         94.8       102.0         92.5  7.6% -9.3% 

กระบืๅอง       100.0        100.9        101.0        101.1        101.1        100.5        101.9        103.3  1.4% 1.4% 

วัสดุฉาบผิว       100.0        106.5        106.3        106.3        106.9        108.4        108.2        108.3  -0.2% 0.1% 

สุขภัณฑ์       100.0        108.0        107.9        107.8        107.8        107.7        107.0        106.3  -0.6% -0.7% 

อุปกรณ์เฟฟງาละประปา       100.0        102.2        100.7         95.6  94.0         93.8         92.6         92.1  -1.3% -0.5% 

วัสดุกอสรຌางอืไนโ       100.0        118.5        122.4        120.6        112.9        112.5        114.2        113.7  1.5% -0.4% 
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ผนภูมิทีไ 1 ดัชนีราคาวัสดุกอสรຌางฉลีไยปรียบทียบกับราคาหลใกละผลิตภัณฑ์จากหลใก ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ละราคา
ซีมนต์ 

ทีไมา : สำนักดัชนีศรษฐกิจการคຌา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

นวนຌมราคาวัสดุกอสรຌางสำหรับป 2563 คาดวาจะขยายตัวพิไมขึๅนจากปกอนสำหรับตลาดภาย฿นประทศละตลาดตางประทศ 
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากสถานการณ์ศรษฐกิจละความผันผวนของลกมีนวนຌมวาจะมีสถียรภาพมากขึๅน ซึไงจะสนับสนุน฿หຌ
ภาคอกชนมีความชืไอมัไน฿นศรษฐกิจละขยายการลงทุนพิไมมากขึๅนจากปกอน คาดวาอุปสงค์วัสดุกอสรຌาง฿นประทศจะขยายตวั
พิไมขึๅนเป฿นทิศทางดียวกันกับศรษฐกิจของประทศ นยบายทางการงินของภาครัฐทีไประกาศ฿ชຌ฿นป 2562 ทีไชวยสนับสนุน
ศรษฐกิจละครงการกอสรຌางภาครัฐจำนวนมากทีไมีกำหนดลຌวสรใจ฿นชวงป 2563-2565 ปຓนปัจจัยสำคัญ฿นการพิไมขึๅนของ
ความตຌองการวัสดุกอสรຌาง ดยฉพาะสนิคຌา฿นกลุมหลใก ปูนซีมนต์ คอนกรีตผสมสรใจ ละสาขใมคอนกรีต ทางดຌานการสงออก
วัสดุกอสรຌางสูตลาดตางประทศคาดวาจะติบตเดຌจากตลาดสงออก฿หม ชน บังกลาทศ ฿นสวนของตลาดดิมอาทิ กัมพูชา สปป.
ลาว ละมียนมา คาดวาจะมีนวนຌมการสงออกทีไลดลงนืไองจากผูຌประกอบการขຌาเปตัๅงรงงานผลิตวัสดุกอสรຌาง฿นประทศ
หลานีๅพิไมขึๅน 

ครงการกอสรຌางจำนวนมากของภาครัฐละอกชนทีไมีนวนຌมปรับตัวดีขึๅน฿นป 2562 ตามพืๅนฐานศรษฐกิจภาย฿นประทศ อาจ
สงผล฿หຌราคาวัสดุกอสรຌางมีนวนຌมปรับตัวสูงขึๅนละความตຌองการ฿นอุตสาหกรรมรงงานพิไมขึๅนอยางมาก อาจสงผลกระทบตอ
ปัญหาการขาดคลนรงงานทีไมีความชำนาญ ละมีประสบการณ์เดຌ 

อยางเรกใตามดຌวยนยบายของบริษัทฯ ฿นการจัดซืๅอวัสดุกอสรຌางทีไสำคัญลวงหนຌา อาทิชน  หลใกละผลิตภัณฑ์จากหลใก การ
ติดตามสถานการณ์อยาง฿กลຌชิดละปรับตัว฿หຌทาทันตอสถานการณ์ การจัดจຌางละการวางผนการกอสรຌางลวงหนຌาอยางมี
ประสิทธิภาพจะสามารถรองรับการผลิตละการขยายงาน ชวยลดความสีไยงจากการขาดคลนละลดความสีไยงจากความผัน
ผวนของราคาวัสดุกอสรຌาง ละการพิไมขึๅนของคาจຌางรงงานเดຌปຓนอยางดี  
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ความเสีย่งจากราคาทีด่นิ 

ครงการพัฒนาครงการตาง โ ของภาครัฐ ชน การกอสรຌางรถเฟฟງาละการปຂด฿หຌบริการรถเฟฟງา รวมถึงครงการมอตอร์วย์
กรุงทพ-วังมะนาว ชืไอมตอจากทางดวนพิศษชวงพระราม 2 ยังคงปຓนสวนสำคัญ฿นการพิไมศักยภาพของทีไดินปຓนสำคัญละ
สงผลตอการพิไมขึๅนของราคาทีไดินอยางตอนืไอง  

จากผลสำรวจของศูนย์ขຌอมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงคราะห์ (ธอส.) ชีๅ฿หຌหในวา ราคาทีไดินกอนการพัฒนา฿นขต
กรุงทพมหานครละปริมณฑลพิไมขึๅนอยางตอนืไองจากป 2560 ซึไงปัจจัยหลักมีอิทธิพลจากการกอสรຌางละการปຂด฿ชຌรถเฟฟງา 
ดย฿นชวงเตรมาสรกของป 2562 พบวาทีไดิน฿นทำลตามนวสຌนทางการกอสรຌางรถเฟฟງาสายสีนๅำงิน (บางค-พุทธมณฑล 
สาย 4) พิไมขึๅนรຌอยละ 46.6 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันกับปกอน  

฿นชวงเตรมาส 4 ของป 2562 ราคาทีไดินยังมีอัตราการปลีไยนปลงของราคาพิไมขึๅน ดยทีไดินทีไอยู฿นทำลสຌนทางรถเฟฟງา฿น
อนาคตยังคงปรับตัวพิไมขึๅนอยางตอนืไองมืไอปรียบทียบกับชวงวลาดียวกันของปกอน ทีไดินทีไอยู฿นทำลรถเฟฟງาสายสีขียว 
(คูคต - ลำลูกกา) สวนตอขยายของสายสีขียว (หมอชิต - สะพาน฿หม – คูคต) ซึไงจะปຂด฿หຌบริการ฿นชวงตຌนป 2563 มีการ
ปลีไยนปลงพิไมขึๅนถึงรຌอยละ 66.0 ซึไงบริวณนีๅมีการพิไมขึๅนของราคาทีไดินมากทีไสุดตอนืไองมาหลายเตรมาส, ทีไดินทีไอยู฿นทำล
รถเฟฟງาสายสีชมพู (คราย-มีนบุรี) ซึไงขณะนีๅยังอยูระหวางการกอสรຌางละมีผนการปຂด฿หຌบริการ฿นป 2564 มีการปลีไยนปลง
พิไมขึ ๅนรຌอยละ 48.1, ที ไดินทีไอยู ฿นทำลรถเฟฟງาสายสีดงออน (ตลิไงชัน-ศาลายา) ซึ ไงปຓนครงการ฿นอนาคต มีอัตราการ
ปลีไยนปลงของราคาพิไมขึๅนรຌอยละ 22.5, ทีไดินทีไอยู฿นทำลรถเฟฟງาสายสีขียว฿ตຌ (สมุทรปราการ-บางปู) ซึไงปຓนสวนตอขยาย
จากสายสีขียว (บริไง-สมุทรปราการ) ซึไงปຓนครงการ฿นอนาคตละยังเมริไมทำการกอสรຌาง มีอัตราการปลีไยนปลงของราคา
พิไมขึๅนรຌอยละ 7.7  ฿นขณะดียวกันทีไดิน฿นทำลรถเฟฟງาทีไสรຌางลຌวสรใจละปຂด฿หຌบริการมาลຌวกวา 1 ป อยางทีไดิน฿นทำล
สายสีขียว฿ตຌ (บริไง-สมุทรปราการ) มีอัตราการปลีไยนของราคาพิไมขึๅนรຌอยละ 7.7   

นอกจากนัๅน ครงการมกะปรจใกต์ ชน รถเฟความรใวสูง ถนนมอตอร์วย์ การปຂดขตศรษฐกิจพิศษ หรือระบียงศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) การขยายสนามบินตาง โ ยังคงสงผล฿หຌราคาทีไดิน฿นสวนภูมิภาคปลีไยนปลงพิไมขึๅนชนกัน ซึไงปัจจัย
หลานีๅจะสงผล฿หຌราคาทีไดินปรับตัวสูงขึๅนอยางตอนืไอง 

สำหรับบริษัทฯ นืไองจากทำลทีไตัๅงทีไบริษัทฯ สน฿จสวน฿หญจะตัๅงอยู฿นหลงทีไอยูอาศัย฿จกลางมืองละปริมณฑล นอกจากนีๅ 
บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนเป฿นทำล มือง฿หม ตามครงการขยายพืๅนทีไมือง พืไอลดการกระจุกตัวของประชาชนทีไตຌอง฿ชຌ
ชีวิต฿นกรุงทพฯ ของภาครัฐ ดยการชืไอมยงสຌนทาง฿จกลางมืองกรุงทพฯ สูพืๅนทีไตาง โ ดยระบบขนสงรถเฟฟງา ซึไงทำ฿หຌทำล
ทีไตัๅงของครงการของบริษัทฯ ครอบคลุมพืๅนทีไ฿นกรุงทพฯ ละปริมณฑลมากยิไงขึๅน ทัๅงนีๅ ครงขายรถเฟฟງามีความสำคัญตอการ
พัฒนาละขยายพืๅนทีไมืองละสงผล฿หຌราคาทีไดิน฿นทำลดังกลาวมีนวนຌมจะปรับตัวสูงขึๅนตามราคาประมิน ละอาจสงผลตอ
ตຌนทุนทีไดินของบริษัทฯ  อยางเรกใตามดຌวยประสบการณ์฿นการทำธุรกิจ รวมทัๅงจากการศึกษาความปຓนเปเดຌ฿นการพัฒนา
ครงการอยางระมัดระวังละรอบคอบพืไอประกอบการพิจารณาลงทุนซืๅอทีไดิน ทำ฿หຌบริษัทฯ เมมีปัญหารืไองความสีไยงจากราคา
ทีไดิน หรือปัญหา฿นการถือครองทีไดินตอยาง฿ด นืไองจากทำลทีไบริษัทฯ เดຌลงทุนซืๅอพืไอพัฒนาครงการดยสวน฿หญจะปຓนทำล
ซึไงอยู฿นความสน฿จของลูกคຌาผูຌซืๅอครงการดังจะหในเดຌจากการประสบความสำรใจ฿นการปຂดขายหลายครงการทีไผานมา  

ความเสีย่งจากความลาชา คุณภาพ ผลงานของผรูบัเหมาและการขาดแคลนแรงงาน 

หนึไง฿นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาครงการอสังหาริมทรัพย์ทีไมีประสิทธิภาพ คือ การจัดหาผูຌรับหมากอสรຌางทีไมีคุณภาพทีไสามารถ
สงมอบงานเดຌตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึเดຌกำหนดนยบาย฿นการคัดลือกบริษัทรับหมากอสรຌางดยการประมูล ซึไงเดຌ
มีการปรียบทียบทัๅงราคา ชืไอสียงของบริษัทรับหมากอสรຌาง ละคุณภาพการทำงานควบคูกันพืไอ฿หຌหมาะสมกับขนาดของ
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ครงการ นอกจากนีๅยังเดຌวาจຌางบริษัทผูຌควบคุมงานทีไมีประสบการณ์ละมีความชีไ ยวชาญมาควบคุมงานกอสรຌางครงการของ
บริษัทฯ ซึไงบริษัทฯ เดຌติดตามควบคุมการกอสรຌางครงการละจัด฿หຌมีการประสานงานระหวางบริษัทฯ บริษัทรับหมากอสรຌาง
ละบริษัทผูຌควบคุมงานอยาง฿กลຌชิดตลอดระยะวลาการกอสรຌางพืไอ฿หຌสามารถกຌเขปัญหาตาง โ ละควบคุมการกอสรຌาง฿หຌ
ปຓนเปตามผนงานทีไกำหนด สามารถชวยลดความสีไยงจากรืไองดังกลาวเดຌ   

ความเสีย่งจากเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ 

฿นชวง 6 ดือนรกของป 2562 ศรษฐกิจลกชะลอตัวอยางตอนืไอง จากความสีไยงของนยบายศรษฐกิจลกทัๅงสงครามการคຌา 
ละ Brexit ซึไงปຓนรืไองทีไเมเดຌมีขຌอยุติดยงาย ศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจอยางสหรัฐฯ อยู฿นภาวะการติบตบบชะลอตัว 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ปຂดผยตัวลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (จีดีพี) ฿นชวงครึไงรกของป 2562 อยู
ทีไรຌอยละ 2.6 ซึไงตไำกวาปງาหมายทีไประธานาธิบดีดนัลด์ ทรัมปຊ ตัๅงเวຌทีไรຌอยละ 3 สวนมหาอำนาจอยางจีน การติบตทางศรษฐกจิ
ลดลงอยางมีนัยสำคัญ ปัจจัยฉุดรัๅงหลักมาจากอุปสงค์ลก รวมถึงอุปสงค์ภาย฿นประทศจีนองทีไออนรงลง ทามกลางขຌอพิพาท
ทางการคຌาระหวางจีน-สหรัฐฯ การชะลอตัวของการสงออกจีนสงผล฿หຌภาคอุตสาหกรรมจีนชะลอลงตามเปดຌวย ยิไงเปกวานัๅน
ศรษฐกิจลกยังเดຌรับผลกระทบจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ดยฉพาะ Brexit รวมถึงยูรซนยังมีความสีไยงจากการรียกกใบภาษี
นำขຌาจากทางการสหรัฐฯ จากความขัดยຌงประดในการอุดหนุนบริษัทครืไองบินบอิๅงละอร์บัส นอกจากนีๅ สหภาพยุรปละ
ญีไปุຆน รวมถึงผูຌสงออก฿นหมวดยานยนต์ละชิๅนสวนกือบทุกประทศทัไวลกยังคงตຌองผชิญความสีไยงการขึๅนภาษีของสหรัฐฯ ฿น
มาตรา 232 อีกดຌวย  

฿นชวงครึไงปหลังของป 2562 ศรษฐกิจลกปรับตัวเป฿นทิศทางทีไดีขึๅนมืไอทียบกับชวง 6 ดือนรกของป ผลจากสถานการณ์
สงครามการคຌาทีไลดความตึงครียดลง฿นชวงหนึไง สหรัฐฯ เดຌจรจาอยางสรຌางสรรค์กับผูຌผลิตรถยนต์ของยอรมนี, ญีไปุຆน ละกาหลี
฿ตຌ ละลืไอนการจัดกใบภาษีนำขຌารถยนต์จากสหภาพยุโรป (EU) ละจากประทศอืไน โ ออกเปอยางเมมีกำหนด นอกจากนีๅ
สหรัฐฯ ละจีนยังบรรลุขຌอตกลงทางการคຌาสวนรก฿นชวงเตรมาสทีไ 4 ของป 2562 ซึไง ชวยลดความตึงครียดละพิไมความ
ชืไอมัไน฿หຌนักลงทุน นอกจากนีๅ ทิศทางนยบายการงินปຓนรงสนับสนุน฿หຌศรษฐกิจครึไงปหลังปรับตัวเป฿นทิศทางทีไดีขึๅน อาทิ 
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับลดดอกบีๅยลงรຌอยละ 0.25 พืไอรักษาการขยายตัวทางศรษฐกิจละตຌองการพยุงศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ทีไกำลังชะลอตัว฿หຌขยายตัวอยางตอนืไอง , ธนาคารกลางยุรป (ECB) ออกมาตรการกระตุຌนศรษฐกิจดยริไมมาตรการขຌาซืๅอ
สินทรัพย์ (Asset Purchase Programme) ดຌวยวงงินสุทธิ 20,000 ลຌานยูรตอดือนพืไอสนับสนุนอัตรางินฟງอ฿หຌขຌา฿กลຌ
ปງาหมายทีไระดับ฿กลຌคียงรຌอยละ 2.0 

ศรษฐกิจเทย฿นป 2562 เดຌรับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของระบบศรษฐกิจจีน ทัๅง฿นดຌานทีไกีไ ยวขຌองกับการคຌา การ
ทองทีไยวละการลงทุน นืไองจากจีนปຓนตลาดสินคຌาสงออกราย฿หญทีไสุดของประทศเทย (อຌางอิงจากสำนักงบประมาณรัฐสภา 
การสงออกของเทยเปยังจีน) คิดปຓนรຌอยละ 12 ของการสงออกเทยทัๅงหมด รวมถึงนักทองทีไยวจีนคิดปຓนรຌอยละ 28 ของ
นักทองทีไยวตางชาติ฿นประทศเทยทัๅงหมด ดังนัๅน หากศรษฐกิจจีนขยายตัวลดลงรຌอยละ 1 จากสถานการณ์ปกติ จะสงผล฿หຌ
ศรษฐกิจเทยลดลงรຌอยละ 0.15 อยางเรกใดี จากสถานการณ์ศรษฐกิจลกทีไผอนคลายความตึงครียด฿นชวงครึไงปหลัง สงผลชิง
บวก฿หຌศรษฐกิจเทยขยับตัวตามเป฿นทิศทางทีไดีขึๅน สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ชีๅจงวา฿นเตรมาสทีไ 3 
ของป 2562 การบริภคภาคอกชน ขยายตัว฿นกณฑ์ดีรຌอยละ 4.2 ดยเดຌรับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการวางงานทีไยังอยู฿นระดับ
ตไำ รวมถึงอัตราดอกบีๅยละอัตรางินฟງอทีไอยู฿นระดับตไำ การ฿ชຌจายพืไอการอุปภคของรัฐบาลขยายตัวรຌอยละ 1.8 รงขึๅนจาก
การขยายตัวรຌอยละ 1.1 ฿นเตรมาสกอนหนຌา รวม 9 ดือนรกของป 2562 การลงทุนรวมขยายตัวรຌอยละ 2.6 ดยการลงทุน
ภาครัฐขยายตัวรຌอยละ 1.7 ละการลงทุนภาคอกชนขยายตัวรຌอยละ 3.0 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

24 

 

สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เทยป 2562 นัๅน ฿นชวงครึไงปรกเดຌรับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูลสินชืไอพืไอทีไอยูอาศัย 
(LTV) ของธนาคารหงประทศเทย (ธปท.) ทีไมีผลบังคับ฿ชຌ฿นวันทีไ 1 มษายน 2562 สงผล฿หຌการอนกรรมสิทธิ่ทีไอยูอาศัยละ
สินชืไอทีไอยูอาศัยปลอย฿หมปรับลดลงละการกใงกำเร฿นตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงอยางมีนัยสำคัญ ต฿นดຌานอุปทาน 
ครงการทีไอยูอาศัย฿หม ดยฉพาะอาคารชุดยังมีจำนวนหนวยพิไมขึๅนมืไอปรียบทียบกับชวงดียวกันกับป 2561 ฿นชวงครึไงปหลัง
ผูຌประกอบการมีการชะลอการปຂดตัวครงการ฿หมพืไอระบายสินคຌาคงหลือทีไมีอยู สงผล฿หຌการขงขันทางดຌานราคาขายพิไมสูงขึๅน 
สงผล฿หຌตัวลขอุปสงค์ติบตสูงกวาชวง 6 ดือนรกของป มาตรการกระตุຌนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากรัฐบาล ดยการลด
คาธรรมนียมอนกรรมสิทธิ่ ละคาจดจำนอง หลือรຌอยละ 0.01 สำหรับการซืๅอทีไอยูอาศัย฿นระดับราคาเมกิน 3 ลຌานบาท จาก
ผูຌประกอบการ ดยเมนับรวมการซืๅอบຌานมือสอง ปຓนอีกหนึไงปัจจัยสนับสนุน฿หຌอุปทานหลือขายสะสม฿นตลาดอยู฿นระดับทีไสมดุล 

จากการฟຕนตัวทางศรษฐกิจลกละศรษฐกิจภาย฿นประทศทีไมีนวนຌมปรับตัวดีขึๅน฿นป 2563  ละความชัดจน฿นการพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานรถเฟฟງาสวนตอขยาย฿นหลายพืๅนทีไของกรุงทพฯ ละปริมณฑลทีไมีกำหนดลຌวสรใจละปຂด฿หຌบริการ฿นชวงป 
2563 – 2564  จะปຓนปัจจัยบวกทีไสงผล฿หຌตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเดຌจากป 2562 ทัๅงนีๅ มຌวาตลาดอสังหาริมทรัพย์ป
ทีไลຌวมีปัจจัยรุมรຌาฉุดการติบต ต฿นป 2563 มีปัจจัยหนุนการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับกลุมรียลดีมานดท์ีไมี
ความตຌองการซืๅอ อาทิ อัตราดอกบีๅยตไำ, ผูຌประกอบการพิไมคุณภาพครงการละจัดปรมชัไนดึงดูดลูกคຌา, มีทำลศักยภาพ฿หม โ 
ตามนวรถเฟฟງาสวนตอขยาย฿หຌลือกมากขึๅน, มาตรการชวยหลือจากภาครัฐ ป 2563 ดยลดคาธรรมนียมการอน นอกจากนัๅน
ลຌวยังมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ของนักลงทุนตางชาตินืไองจากปัจจัยหลัก฿นรืไองของราคาของอสังหาริมทรัพย์฿นประทศเทย 
ดยฉพาะครงการคอนดมินียมทีไมีราคาตไำกวาหากทียบกับประทศ฿นกลุมอชียอืไน โ  

ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไมตรงตามเปาหมาย 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พืไอขายปຓนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดยบริษัทฯ เดຌพัฒนาครงการพืไออยูอาศัยทัๅงรูปบบ บຌานดีไยว 
อาคารชุดพักอาศัยทัๅงนวราบละตึกสูง  บริษัทฯ มุงมัไนนำสนอนวัตกรรมทีไริริไมขึๅนจากความตຌองการทีไจะมอบความพอ฿จกิน
ความคาดหมาย฿หຌกับลูกคຌา ผนวกกับทคนลยีลๅำสมัย พืไอสรรสรຌางทีไอยูอาศัยทีไดีที ไสุดสำหรับรูปบบการดำนินชีวิตทีไ
หลากหลาย ยิไงเปกวานัๅน บริษัทฯ บริหารงานภาย฿ตຌนยบายการบริหารงานละบริหารงินทุนอยางครงครัด รอบคอบ มี
ประสิทธิภาพ ละปรง฿สตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับผูຌลงทุนละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมพืไอนำเปสู
การติบตอยางตอนืไอง 

ทัๅงนีๅ บริษัทฯ ตระหนักดีวา ผลประกอบการของบริษัทฯ มีปัจจัยหลักทีไสำคัญคือความสามารถ฿นการพัฒนาครงการ ความสำรใจ
฿นการปຂดขายครงการของบริษัทฯ ละการอนกรรมสิทธิ่฿หຌกลูกคຌาผู ຌซื ๅอครงการ บริษัทฯ มุงมัไนละพัฒนา รวมถึง฿หຌ
ความสำคัญกับการวิจัยพฤติกรรมรวมถึงปัจจัย฿นการลือกซืๅอทีไอยูอาศัยของผูຌบริภคซึไงปลีไยนปลงเปตามปัจจัยทางศรษฐกิจ 
สังคม ละพืๅนฐานความตຌองการสวนตัว พืไอ฿หຌสามารถปรับปลีไยนกลยุทธ์ละตอบสนองความตຌองการทีไหลากหลาย฿หຌกลูกคຌา 
ทั ๅงนี ๅรวมถึงการวิจัยพฤติกรรมกลุมลูกคຌาตางประทศ ซึไงถือวาปຓนกลุมลูกคຌาที ไมีนวนຌมทีไจะขยายตัวมากขึๅน฿นตลาด
อสังหาริมทรัพย์เทย ดຌวยความมุงมัไนทีไจะพัฒนาศักยภาพอยางตอนืไองทำ฿หຌบริษัทฯ มีความขใงกรงละสามารถขยายกิจการเดຌ
อยางตอนืไองมาดยตลอด สำหรับป 2562 บริษัทฯ เดຌปຂดตัวครงการคอนดมินียมจำนวน 1 ครงการตัๅงอยู฿นทำลยานธุรกิจทีไ
มีศักยภาพสะดวกตอการดินทางพรຌอมสิไงอำนวยความสะดวกทีไครบครัน เดຌก ครงการ นิว นบิล ศรีนครินทร์ -ลาซาล มูลคา
ครงการรวม 2,500 ลຌานบาท ซึไงเดຌรับการตຌอนรับปຓนอยางดีจากลูกคຌาผูຌซืๅอครงการทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ  

สำหรับความสีไยงดຌานการอนกรรมสิทธิ่นัๅน นืไองจากกลุมลูกคຌาสวน฿หญของบริษัทฯ ริไมตัๅงตระดับกลางจนถึงระดับสูง ละ
ดຌวยนยบายของบริษัทฯ ฿นการกำหนดงืไอนเข฿นการชำระงินดาวน์฿นจำนวนทีไหมาะสมพืไอปງองกันความสีไยง รวมถึงบริษทัฯ 
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เดຌจัด฿หຌมีกระบวนการ฿นการติดตามละรียกกใบชำระงินดาวน์จากลูกคຌาอยาง฿กลຌชิด จึงสามารถชวยลดความสีไยงจากการอน
กรรมสิทธ่ิเดຌปຓนอยางดี   

ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ณ 31 ธันวาคม 2562 งินกูຌยืมจากสถาบันการงินละนักลงทุนอืไน (สุทธิ) ของบริษัทฯ มีรายละอียด ดังนีๅ 

• งินกูຌยืม (สุทธิ) จากสถาบันการงินมีจำนวน 4,762.59 ลຌานบาท ดยอัตราดอกบีๅยอຌางอิงกับ Minimum loan rate 

(MLR) ของธนาคารผูຌ฿หຌกูຌลบดຌวยรຌอยละ 1.50-2.90 ซึ ไง ณ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตรารຌอยละ 6.00-7.025 ตอป 
ธนาคารเดຌกำหนดงืไอนเข฿หຌบริษัทฯ ดำรงอัตราสวนหนีๅสินทางการงินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนเมกินกวา 2.5 ทา 
(ตามทีไระบุเวຌ฿นสัญญางินกูຌยืมตละสัญญา) ณ วันสิๅนงวดบัญชีของตละเตรมาสตลอดอายุสัญญางินกูຌ  

• หุຌนกูຌ (สุทธิ) จำนวน 5,536.81 ลຌานบาท อัตราดอกบีๅยรຌอยละ 4.25-4.50 ตอป ดยบริษัทฯ ตຌองดำรงอัตราสวนหนีๅสิน
ทางการงินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนเมกินกวา 2.5 ทา ณ วันสิๅนงวดบัญชีของตละเตรมาส ละ ณ สิๅนงวดบัญชีของ 
เตรมาสทีไ 2 ละเตรมาสทีไ 4 ตลอดอายุหุຌนกูຌ (ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นขຌอกำหนดวาดຌวยสิทธิละหนຌาทีไของผูຌออกหุຌนกูຌ
ละผูຌถือหุຌนกูຌสำหรับหุຌนกูຌตละรุน)  

฿นกรณีทีไบริษัทฯ เมสามารถดำรงเวຌซึไงอัตราสวนหนีๅสินทางการงินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนตามทีไกำหนด อาจสงผล฿หຌปຓนการผิด
นัดตามขຌอกำหนดสิทธิของหุຌนกูຌละงืไอนเขของวงงินสินชืไอ ซึไงอาจทำ฿หຌหนีๅถึงกำหนดชำระดยพลัน อยางเรกใดีบริษัทฯ ณ 31 
ธันวาคม 2562 อัตราสวนหนีๅสินทางการงินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนของบริษัทฯ อยูทีไระดับ 1.58 ทา ซึไงปຓนเปตามงืไอนเขของ
ขຌอกำหนดวาดຌวยสิทธิละหนຌาทีไของผูຌออกหุຌนกูຌละผูຌถือหุຌนกูຌรวมถึงงืไอนเขของวงงินสินชืไอ 

บริษัทฯ มีนยบายทีไจะรักษาอัตราสวนหนีๅสินทางการงินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนดังกลาว฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสมละมิ฿หຌกิน
ระดับทีไกำหนดเวຌตามขຌอกำหนดสิทธิ รวมถึงการกระจายกำหนดการชำระหนีๅสินระยะยาว฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสม นอกจากนีๅ
บริษัทฯ มีการพัฒนาครงการอสังหาริมทรัพย์อยางตอนืไอง ละประสบความสำรใจจากทุกครงการ รวมถึงเดຌกำหนดระยะวลา
การชำระคืนงินกูຌพืไอพัฒนาครงการจากสถาบันการงิน฿หຌสอดคลຌองกับระยะวลาการอนกรรมสิทธิ่ของครงการ อีกทัๅงยัง
กำหนดผนงานการลงทุนอยางระมัดระวังละรอบคอบ ทำ฿หຌบริษัทฯ มีความมัไน฿จ฿นความสามารถ฿นการชำระหนีๅงินตຌนละ
ดอกบีๅยเดຌ ทัๅงนีๅ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยังมีวงงินสินชืไอทีไยังเมเดຌบิก฿ชຌอีกจำนวน 6,021 ลຌานบาท อีกทัๅงยังมีครงการ
ทีไขายละยังเมเดຌอนกรรมสิทธ่ิ฿หຌกลูกคຌามูลคารวมประมาณ 17,000 ลຌานบาท ซึไงปຓนหลงงินทุนทีไบริษัทฯ ตรียมเวຌสำหรับ
การชำระหนีๅละหุຌนกูຌตอเป 

ความเสี่ยงจากการใหกูยืมกับบริษัทยอย และบริษัทรวม  

ยอดงิน฿หຌกูຌยืมระยะสัๅนละดอกบีๅยคຌางรับจากบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรวมทัๅงสิๅน 22.58 ลຌานบาท พิไมขึๅน
จาก ณ สิๅนป 2561 ซึไงมีจำนวน 21.59 ลຌานบาท ดยบริษัทฯ เดຌตัๅงสำรองคาผืไอหนีๅสงสัยจะสูญทัๅงสิๅนตใมจำนวน สำหรับยอดงิน
฿หຌกูຌยืมละดอกบีๅยคຌางรับจากบริษัทยอยปຓนการ฿หຌกูຌยืมกบริษัทยอยทีไบริษัทฯ ถือหุຌนอยูรຌอยละ 10 0 พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนา
ครงการละขยายงานตามผนการ รวมถึงปຓนการชวยสริมสภาพคลอง฿นชวงทีไบริษัทยอยประสบปัญหาทางการงินละธุรกิจ 
งิน฿หຌกูຌยืมระยะยาวกการรวมคຌาละดอกบีๅยคຌางรับจากการรวมคຌา ณ 31 ธันวาคม 2562  มีจำนวนรวมทัๅงสิๅน 551.92 ลຌาน
บาท พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาครงการละขยายงานตามผนการรวมคຌา อยางเรกใตาม บริษัทฯ มีนยบาย฿นการจัดการความสีไยงทีไ
อาจกิดขึๅนจากการ฿หຌกูຌยืมกบริษัทยอย บริษัทรวม ดຌวยการควบคุมดูลการดำนินธุรกิจอยาง฿กลຌชิด ละติดตามพืไอ฿หຌชำระ
หนีๅ฿หຌกบริษัทฯ อยางตอนืไอง ทัๅงนีๅบริษัทฯ เดຌปຂดผยขຌอมูลการ฿หຌกูຌยืมงินดังกลาวเวຌ฿นหัวขຌอรายการระหวางกัน 
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ความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

จากความสำรใจ฿นการปຂดขายครงการทีไผานมา รวมถึงนยบายทางการงินทีไครงครัด รอบคอบ ปรง฿สละมีประสิทธิภาพ ทำ
฿หຌบริษัทฯ เดຌรับความชืไอถือจากสถาบันการงิน ละสงผล฿หຌบริษัทฯ เดຌรับการสนับสนุนหลงงินทุนจากสถาบันการงินปຓน
อยางดี นอกจากนีๅ บริษัทฯ เดຌมีการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการงินหลายหง พืไอนำมาปรียบทียบขຌอสนอทีไทำ฿หຌ
บริษัทฯ เดຌรับประยชน์สูงสุด  

อยางเรกใดี฿นหลายปทีไผานมา บริษัทฯ เดຌออกละสนอขายตั็วลกงิน หุຌนกูຌบบเมดຌอยสิทธิ เมมีประกัน ซึไงหุຌนกูຌละตั็วงินทีไ
บริษัทฯ สนอขายมีอัตราดอกบีๅยคงทีไละเดຌรับการตอบรับจากตลาดปຓนอยางดี จึงปຓนการลดความสีไยงจากการพิไมขึๅนของ
อัตราดอกบีๅย฿นอนาคต ทัๅงนีๅ สำหรับหนีๅสินทีไอาจมีความสีไยงหากมีผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกบีๅย ณ 31 ธันวาคม 
2562 ของบริษัทฯ มีจำนวน 4,770.80 ลຌานบาท คิดปຓนสัดสวนรຌอยละ 29.54 ของหนีๅสินรวม ดยหากอัตราดอกบีๅยพิไมขึๅนรຌอย
ละ 1 บริษัทฯ จะมีภาระพิไมขึๅนจำนวนประมาณ 47.71 ลຌานบาทตอป 

นอกจากนีๅ จากการระบาดของเวรัสครนา (COVID-19) ตัๅงตตຌนป 2563 สงผล฿หຌอุปสงค์ภาย฿นประทศทัๅงการลงทุนละการ
บริภคภาคอกชนมีนวนຌมหดตัว ธนาคารหงประทศเทยหในวาการระบาดของ COVID-19 ฿นระยะขຌางหนຌายังมีความรุนรง 
รวมทัๅงจะ฿ชຌวลาอีกระยะหนึไงกวาทีไจะกลับขຌาสูภาวะปกติ  จึงมีมติลดอัตราดอกบีๅยนยบายมาอยางตอนืไอง ซึไง ณ วันทีไ  25 
มีนาคม 2563 ธนาคารหงประทศเทยประกาศอัตราดอกบีๅยนยบายเวຌทีไรຌอยละ 0.75 ตอป ซึไงปຓนนยบายการงินทีไผอนคลาย
มากปຓนพิศษละมีความหมาะสมพืไอชวยสนับสนุนการขยายตัวของศรษฐกิจเทย  

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

นืไองดຌวย฿นชวงตຌนดือนมกราคมป 2563 กิดการระบาดของชืๅอเวรัส COVID-19 ฿นประทศจีน ซึไงสงผล฿หຌกิดการยุติการ
ดินทางระหวางมือง ละ/หรือการดินทางระหวางประทศ รวมถึงการยุติการดำนินงานของบริษัทละยุติการผลิตสินคຌาสำหรบั
รงงานหลายหง พืไอปຓนการปງองกันการพรกระจายของชืๅอเวรัส อันปຓนผล฿หຌกิดการชะลอตัวทางศรษฐกิจ฿นหลายประทศ
ทั ไวลก ดยฉพาะอยางยิ ไง฿นประทศเทย ที ไมีการพึ ไงพาทางศรษฐกิจกับประทศจีน฿นหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ 
อุตสาหกรรมการทองทีไยว การลงทุน การผลิต ละการสงออก ปຓนตຌน นืไองดຌวยบริษัทฯ มีสัดสวนลูกคຌาตางชาติ คิดปຓนสัดสวน
ประมาณรຌอยละ 30 - 40 ของลูกคຌาทัๅงหมด ซึไงลูกคຌาตางชาติของบริษัทฯ สวน฿หญปຓนกลุมลูกคຌาชาวจีน ละฮองกง ปຓนหลัก 
ดังนัๅนการพรระบาดของชืๅอเวรัส COVID-19 ดังกลาว จึงอาจสงผลกระทบ฿หຌผลการดำนินงานของบริษัทฯ ฿นป 2563 ทัๅง฿นง
การรับรูຌรายเดຌ ละกระสงินสดรับ อาจมีการปรับตัวลดลง อยางเรกใตามบริษัทฯ มีนวทาง฿นการลดผลกระทบละความสีไยง
จากสถานการณ์ดังกลาว ผานการกระจายความสีไยง ทัๅง฿นดຌานมูลคา ละทีไ ตัๅงของครงการ ฿หຌมีความหลากหลาย พืไอ฿หຌ
ครงการของบริษัทฯ สามารถขຌาถึงละตอบสนองตอความตຌองการของลูกคຌาทัๅง฿นประทศละตางประทศเดຌหลากหลายกลุม
มากขึๅน 

นอกจากนีๅปัจจัยดังกลาวปຓนพียงปัจจัยสีไยงทีไสงผลกระทบตอผลการดำนินงานของบริษัทฯ ฿นระยะสัๅนทานัๅ น ดยผลกระทบ
จากการระบาดของชืๅอเวรัส COVID-19 ฿นระยะยาว อาจกระตุຌน฿หຌกลุมลูกคຌาชาวจีนมองหาทีไพักอาศัย฿นตางประทศมากขึๅน 
ดยฉพาะอยางยิไง฿นประทศเทย ทีไกลุมลูกคຌาชาวจีนนิยมซืๅอคอนดมินียมมากปຓนอันดับตຌนของลก 
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลส าคัญอื่น  

ชืไอบริษัท   บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

ทีไตัๅงสำนักงาน฿หญ  1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจหลักประภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลขทะบียนบริษัท  0107538000312  

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

Home Page  http://www.noblehome.com 

ทุนจดทะบียน  หุຌนสามัญจำนวน 456,471,175 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 3 บาท 

ทุนชำระลຌว  1,369,413,525 บาท 
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนอยูตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ชืไอบริษัท   บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ละรับจຌางสรຌางบຌาน 

ลขทะบียนบริษัท  0115534002564  

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  หุຌนสามัญจำนวน 17,000,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท  

ทุนชำระลຌว    1,700,000,000 บาท 

________________________________________________________________________________ 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  รับจຌางสรຌางบຌานละรับบริหารครงการ 

ลขทะบียนบริษัท  0105533098789  

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  หุຌนสามัญจำนวน 20,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท   

ทุนชำระลຌว  2,000,000 บาท 

  



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

29 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท คอนตินนตัล ซิตีๅ จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลขทะบียนบริษัท  0105528034727  

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  หุຌนสามัญจำนวน 30,000,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท   

ทุนชำระลຌว  3,000,000,000 บาท 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท ซิร์ฟ พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 214 ซอยลาดพรຌาว 64 ยก 2 ขวงวังทองหลาง ขตวังทองหลาง กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  รຌานขายปลีกฟอร์นิจอร์ชนิด฿ชຌ฿นครัวรือน 

ลขทะบียนบริษัท  0105560145229  

ทรศัพท ์   (66) 2252-9955 

ทรสาร   - 

ทุนจดทะบียน  หุຌนสามัญจำนวน 100,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท  

ทุนชำระลຌว  2,500,000 บาท 

  



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

30 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท นบิล อสจี พีทีอี อลทีดี 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 1 RAFFLES PLACE, #28-02 ONE RAFFLES PLACE, SINGAPORE (048616) 

ประภทธุรกิจ  ลงทุน฿นบริษัทอืไน 

ลขทะบียนบริษัท  201802589W  

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  จำนวน 1 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 ยน (JPY)   

ทุนชำระลຌว  100 ยน (JPY) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท นบิล สิงคปร์ ฮลด์ พีทีอี อลทีดี 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 1 RAFFLES PLACE, #28-02 ONE RAFFLES PLACE, SINGAPORE (048616) 

ประภทธุรกิจ  ลงทุน฿นบริษัทอืไน 

ลขทะบียนบริษัท  201802587R   

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  จำนวน 1 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 ยน (JPY) 

ทุนชำระลຌว  100 ยน (JPY) 
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ชืไอบริษัท   บริษัท นบิล ฟุระนะ กดะ เคชะ (จีค) 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 2-1406, Azabudai 2-chome, Minato-ku Tokyo,Japan 

ประภทธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลขทะบียนบริษัท  0104-03-017748   

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  100,000 ยน (JPY) 

ทุนชำระลຌว  100,000 ยน (JPY) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 1035 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลขทะบียนบริษัท  0105559137200  

ทรศัพท ์   (66) 2251-9955 

ทรสาร   (66) 2251-9977 

ทุนจดทะบียน  จำนวน 500,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท 

ทุนชำระลຌว  50,000,000 บาท 

*ขຌารวมทุน บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด ณ วันทีไ 16 มกราคม 2563 
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ชืไอบริษัท   บริษัท อชคอล นบิล ฮลดิๅง จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 127 อาคารกษร ทาววอร์ ยูนิตบี ชัๅน 20 ถนนราชดำริห์ ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  ลงทุน฿นบริษัทอืไน 

ลขทะบียนบริษัท  0105562158859   

ทรศัพท ์   (66) 2033-0160 

ทรสาร   (66) 2033-0165 

ทุนจดทะบียน  จำนวน 1,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท 

ทุนชำระลຌว  100,000 บาท 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ชืไอบริษัท   บริษัท อชคอล นบิล (เวร์ลส) จำกัด 

ทีไตัๅงสำนักงานหง฿หญ 127 อาคารกษร ทาววอร์ ยูนิตบี ชัๅน 20 ถนนราชดำริห์ ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

ประภทธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ลขทะบียนบริษัท  0105562161671  

ทรศัพท ์   (66) 2033-0160 

ทรสาร   (66) 2033-0165 

ทุนจดทะบียน  จำนวน 1,000 หุຌน มูลคาทีไตราเวຌหุຌนละ 100 บาท 

ทุนชำระลຌว  100,000 บาท 
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บคุคลอางองิอืน่ ๆ 

นายทะบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประทศเทย) จำกัด 

   93 ถนนรัชดาภิษก ขวงดินดง ขตดินดง กรุงทพมหานคร 10400 

   ทร. 0-2009-9000 ทรสาร 0-2009-9991 

ผูຌสอบบัญช ี  นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ ์ทะบียนลขทีไ 5016 

   บริษัท เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส อบีออส จำกัด 

   179/74-80 ชัๅน 15 อาคารบางกอก ซิตีๅ ถนนสาทร฿ตຌ กรุงทพมหานคร 10120 

   ทร. 0-2344-1000  

ทีไปรึกษากฎหมาย  บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ ละพาร์ทนอร์ส จำกัด 

   540 อาคารมอร์คิวรีไ ทาววอร์ ชัๅน 22 

   ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 10330 

   ทร. 0-2264-8000 ทรสาร 0-2657-2222 

   บริษัท บคอร์ อนด์ มใคคในซีไ จำกัด 

   990 อาคารอับดุลราฮิม ชัๅน 5 ละชัๅน 22-25 

   ถนนพระราม 4 ขวงสีลม ขตบางรัก กรุงทพมหานคร 10500 

    ทร. 0-2636-2000 ทรสาร 0-2636-2111 

ทีไปรึกษาทางการงิน -เมมี- 

นายทะบียนหุຌนกูຌ  หุຌนกูຌของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ครัๅงทีไ 1/2560 ครบกำหนดเถถอนป 
ละผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ  พ.ศ. 2563  
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
   1222 ถนนพระรามทีไ 3 ขวงบางพงพาง ขตยานนาวา  
   กรุงทพมหานคร  10120  
   ทร. 0-2296-2000 

นายทะบียนหุຌนกูຌ  หุຌนกูຌของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ครัๅงทีไ 1/2561 ครบกำหนดเถถอนป 
ละผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ  พ.ศ. 2564  
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
   1222 ถนนพระรามทีไ 3 ขวงบางพงพาง ขตยานนาวา  
   กรุงทพมหานคร  10120  
   ทร. 0-2296-2000 
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นายทะบียนหุຌนกูຌ  หุຌนกูຌของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ครัๅงทีไ 2/2561 ครบกำหนดเถถอนป 
ละผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ  พ.ศ. 2563  
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
   1222 ถนนพระรามทีไ 3 ขวงบางพงพาง ขตยานนาวา  
   กรุงทพมหานคร  10120  
   ทร. 0-2296-2000 

นายทะบียนหุຌนกูຌ  หุຌนกูຌของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ครัๅงทีไ 1/2562 ครบกำหนดเถถอนป 
ละผูຌทนผูຌถือหุຌนกูຌ  พ.ศ. 2565  
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
   1222 ถนนพระรามทีไ 3 ขวงบางพงพาง ขตยานนาวา  
   กรุงทพมหานคร  10120  
   ทร. 0-2296-2000 
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ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ส านักงานใหญและโครงการของบริษัท  

• สำนักงาน฿หญบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
 1035 อาคารนบิล ถนนพลินจติ ขวงลุมพินี ขตปทุมวัน กรุงทพมหานคร 

 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล วานา วัชรพล 

 179  หมูทีไ 3 ซอยรวมมิตรพัฒนา ถนนวัชรพล ขวงทารຌง ขตบางขน กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล จีอ พระราม 5 

 58 หมู 6 ถนนนครอินทร์-กาญจนาภิษก ตำบลบางขุนกอง อำภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล รีมิกซ์  
 772/662 ถนนสุขุมวิท ขวงคลองตัน ขตคลองตย กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล ซล 

 988 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ขวงคลองตันหนือ ขตวัฒนา กรุงทพมหานคร 

 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล รีวนต ์

 390 ถนนศรีอยุธยา ขวงถนนพญาเท ขตราชทวี กรุงทพมหานคร 
 ทร.  0-2251-9955 

• ครงการนบิล พลินจิต 

 1035/1451 อาคารนบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี ขตปทมุวัน กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา  
 38 ถนนรัชดาภิษก ขวงหຌวยขวาง ขตหຌวยขวาง กรุงทพมหานคร 

 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา 2 

 42 ถนนรัชดาภิษก ขวงหຌวยขวาง ขตหຌวยขวาง กรุงทพมหานคร 

 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล รีว สลีม 

 88 ถนนสุรศักดิ่ ขวงสีลม ขตบางรัก กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 
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• ครงการนบิล รีคล 

 772/660 ถนนสุขุมวิท ขวงคลองตัน ขตคลองตย กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล กบิล วัชรพล 

 15 ถนนพิไมสิน ขวงคลองถนน ขตสายเหม กรุงทพมหานคร  
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล บี ทอร์ตีๅทร ี
 19 ถนนสุขุมวิท 33 ขวงคลองตันหนือ ขตวัฒนา กรุงทพมหานคร  
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล บี เนน์ทีน 

 772/660 ถนนสุขุมวิท ขวงคลองตัน ขตคลองตย กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 

 19 ถนนสุขุมวิท 33 ขวงคลองตันหนือ ขตวัฒนา กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล อมบียนส์ สุขุมวิท 42 

 772/660 ถนนสุขุมวิท ขวงคลองตัน ขตคลองตย กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการ นิว นบลิ จຌงวัฒนะ 

 65 หมูทีไ 8 ตำบลบางตลาด อำภอปากกรใด จังหวัดนนทบรุ ี
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล อราวน์ อารีย ์

 308/1 ถนนพหลยธิน ขวงสามสน฿น ขตพญาเท กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการนบิล สตท 39 

 35 ถนนสุขุมวิท 39 ขวงคลองตันหนือ ขตวัฒนา กรุงทพมหานคร 
 ทร. 0-2251-9955 

• ครงการ นิว นบลิ ศรีนครินทร์-ลาซาล 

462 หมู 5 ถนนศรีครินทร์ ตำบลสำรงหนือ อำภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทร. 0-2251-9955 
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ผถูือหนุ 

รายชืไอกลุมผูຌถือหุຌน 10 รายรก ณ วันปຂดสมุดทะบียนลาสุด วันทีไ 31 ตุลาคม 2562 

รายชืไอผูຌถือหุຌน จำนวนหุຌน สัดสวน (%) 

1 นายธงชัย บุศราพันธ์  113,812,007  24.93 

2 nCrowne Pte. Ltd.*  113,791,604  24.93 

3 บริษัท บีทีอส กรุຍป ฮลดิๅงส์ จำกดั (มหาชน)  45,352,000  9.94 

4 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED  35,607,100  7.80 

5 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.  19,639,000  4.30 

6 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประทศเทย) จำกัด พืไอผูຌฝาก  13,917,900  3.05 

7 บริษัท เทยอในวีดีอาร์ จำกัด  12,480,268  2.73 

8 นายนาวี ศรีผดุง  9,469,424  2.07 

9 นายสุขกาญจน์ วัธนวคิน  8,962,700  1.96 

10 UOB Kay Hian Private Limited  8,821,000  1.93 

 รวม  381,853,003  83.65 

* nCrowne Pte. Ltd. ภาย฿ตຌกลุมบริษัท Fulcrum Capital  ดย นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง 

 ผูຌลงทุนสามารถดูขຌอมูลผูຌถือหุຌน฿หญทีไปຓนปัจจุบัน เดຌจาก Website www.noblehome.com ของบริษัทฯ 

หมายหตุ - ขຌอมูลผูຌถือหุຌนปຓนขຌอมูล ณ วันปຂดสมุดทะบียนมืไอวันทีไ 31 ตุลาคม 2562 ซึไงปัจจุบันอาจตกตางจากขຌอมูลผูຌถือหุຌนทีไผยพรผานระบบ
อิลใกทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

38 

 

นโยบายการจายเงนิปนัผล 

บริษัทฯ มีนยบายทีไจะจายงินปันผล฿หຌกผูຌถือหุຌน฿นอัตราเมตไำกวารຌอยละ 25 ของกำเรสุทธิของงบการงินฉพาะบริษัทฯ ฿นต
ละปหลังหักงินสำรองตาง โ ทุกประภททีไกฎหมายกำหนดเวຌ ทัๅงนีๅการจายงินปันผลดังกลาวจะตຌองปຓนเปตามกฎหมายละ
ขຌอบังคับของบริษัทฯ อนึไงหากมีความจำปຓนการจายงินปันผลอาจมีอัตรานຌอยกวาทีไกำหนดขຌางตຌน หรืออาจงดวຌนการจายงิน
ปันผลเดຌ ขึๅนอยูกับกระสงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำปຓนละความหมาะสมอืไน โ ฿นอนาคต 

ทัๅงนีๅ นยบายดังกลาวอาจปลีไยนปลงเปตามมติทีไประชุมผูຌถือหุຌนของบริษัทฯ 

ปี 6 ดือน 
2562 

9 ดือน 
2561 

2560 2559 2558 

อัตรากำเรสุทธิตอหุຌน 3.27 0.98 4.60 1.72 (0.99) 

อัตรางินปันผลตอหุຌน 5.20* 6.90 0.17 - - 

อัตราการจายงินปันผลตอกำเรสุทธิ (%) 159.0% 704.1% 3.7% - - 

*งินปันผล฿นป 2562 ปຓนการจายงินปันผลระหวางกาลสำหรับผลการดำนินงานงวด 6 ดือน (ตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม 2562 ถึงวันทีไ 30 มิถุนายน 2562) ละกำเร
สะสม 

สำหรับผลการดำนินงาน฿นป 2562 ทีไประชุมคณะกรรมการเดຌมีมติ฿หຌนำสนอทีไประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป 2563 ซึไงจะ
ประชุม฿นวันทีไ 29 มษายน 2563 พืไอพิจารณาอนุมัติ฿หຌบริษัทฯ จายงินปันผลสำหรับผลการดำนินงานครึไงปหลังของป 2562 
(ตัๅงตวันทีไ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันทีไ 31 ธันวาคม 2562) ละกำเรสะสม ฿นอัตราหุຌนละ 2.20 บาท คิดปຓนอัตราจายปันผลตอ
กำเรสุทธิทากับรຌอยละ 110.0 

 

นโยบายการจายเงนิปนัผลของบรษิทัยอย 

- เมมี – 
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โครงสรางการจดัการ 
ครงสรຌางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยคณะกรรมการ 6 ชุด ดังนีๅ  

• คณะกรรมการบริษัทฯ   9 ทาน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ   4 ทาน 

• คณะกรรมการสรรหา   4 ทาน 

• คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน   3 ทาน 

• คณะกรรมการบรหิารความสีไยง   3 ทาน 

• คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ   3 ทาน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 9 ทานประกอบดຌวย 

• กรรมการทีไปຓนผูຌบริหาร   3 ทาน 

• กรรมการ   1 ทาน 

• กรรมการอิสระ   5 ทาน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวย 

1. นายธงชัย บุศราพันธ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง รองประธานกรรมการ  
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ ์ กรรมการ ละกรรมการบริหารความสีไยง 
4. นายซัไว ถิง อู กรรมการ 
5. นายวิลลียม วน ลา กรรมการอิสระ 

6. รศ. ดร. ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการกำกับดูลกิจการ ละกรรมการสรรหา 

7. นางสาวพรรณ ี ชัยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบทน กรรมการตรวจสอบ 
ละกรรมการบริหารความสีไยง 

8. นายตอบุญ พวงมหา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความสีไยง 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาคาตอบทน ละกรรมการกำกับดูลกิจการ 

9. นายสุรชษฐ ์ สุบุญสันธ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาคาตอบทน ละกรรมการกำกับ
ดูลกิจการ 



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

40 

 

รศ. ดร. ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ ละนายซัไว ถิง อู เดຌรับการตงตัๅงปຓนกรรมการขຌา฿หมทนนายสิทธิ ลีละกษมฤกษ์ ละนางธิดาพใญ ทวีศรี ดยมีผล
ตัๅงตวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2562 

นายตอบุญ พวงมหา, นางสาวพรรณี ชัยกุล ละนายวิลลียม วน ลา เดຌรับการตงตัๅงปຓนกรรมการขຌา฿หมทนนางบุญพิไม จียมธีระนาถ, นายณรงค์  
ตชะเชยวงศ์ ละรศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล ดยมีผลตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 

ลขานุการบริษัท  เดຌก  นางสาวจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ เดຌรับการตงตัๅงทนนางอังคณา อินทรวิชียร ทีไลาออก ดยมีผลตัๅงตวันทีไ  13 พฤศจิกายน 
2562 

ขอบเขตอ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

1. ปฏิบัติหนຌาทีไอยางครงครัดตามกฎหมาย ภาย฿นขอบขตของวัตถุประสงค์ละขຌอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติทีไ
ประชุมผูຌถือหุຌน ดຌวยความระมัดระวัง ซืไอสัตย์สุจริต พืไอประยชน์สูงสุดของผูຌถือหุຌน  

2. กำหนดผนงาน กลยุทธ์ ปງาหมายละนยบาย รวมถึงงบประมาณการดำนินงานของบริษั ทฯ ดยพิจารณา
รวมกับฝຆายจัดการ 

3. กำกับดูลการปฏิบัติงานของฝຆายจัดการ ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไตามนยบายละผนงานทีไตัๅงเวຌ ดຌวยความปรง฿สละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด พรຌอมทัๅงประมินผลการปฏิบัติงานอยางสมไำสมอ 

4. สอบทานละดูล฿หຌบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดีละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวา รายงาน
ทางการงินมีความนาชืไอถือ ถูกตຌอง ละสะทຌอนถึงขຌอมูลทีไปຓนจริง ตลอดจนดูลเม฿หຌมีการ฿ชຌทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ฿นทางมิชอบ ละการกระทำทีไเมถูกตຌอง฿นรายการระหวางบุคคลทีไกีไยวยงกัน 

5. จัดครงสรຌางคณะกรรมการบริษัทฯ พืไอ฿หຌกิดการถวงดุลอำนาจละมีการตรวจสอบการบริหารงานอยางพียงพอ
ละหมาะสม  

อ านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติรืไองตาง โ ของบริษัทฯ ตามขอบขตหนຌาทีไทีไกำหนดดยกฎหมาย ขຌอบังคับของบริษัทฯ ละ
มติทีไประชุมผูຌถือหุຌน รวมถึงพิจารณาอนุมัตินยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาหมาย ผนการดำนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
งบประมาณประจำป การขຌาควบรวมกิจการ การบงยกกิจการ การขຌารวมทุน รายการทีไกีไยวยงกันของบริษัทฯ พรຌอมทัๅง
ติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿หຌปຓนเปตามผนทีไกำหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพ ละ฿หຌเปตามประกาศขຌอกำหนดละ
นวทางปฏิบัติทีไกีไยวขຌองของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย พืไอประยชน์สูงสุดของผูຌถือหุຌนภาย฿ตຌมาตรฐานจริยธรรมดຌวย
ความสุจริตละความระมัดระวัง 

บทบาทหนาทีข่องประธานกรรมการ 

1. ดูลครงสรຌางคณะกรรมการ฿หຌมีความหมาะสม กำกับ ติดตาม ละดูล฿หຌมัไน฿จเดຌวา การปฏิบัติหนຌาทีไของ
คณะกรรมการปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ละบรรลุตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายหลักขององค์กร  

2. มีบทบาทสำคัญ฿นการสงสริมดูล฿หຌกรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบขตอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ละตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนรับผิดชอบตอผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสียทีไกีไยวขຌอง 
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3. ทำหนຌาทีไประธานของทีไประชุมคณะกรรมการ ดยกำกับการจัดสรรวลา฿หຌพียงพอตอการนำสนอวาระของฝຆาย
จัดการ ละปຂดอกาส฿หຌกรรมการมีการอภิปราย ซักถาม สดงความคิดหในหรือขຌอสนอนะพืไ อ฿หຌสามารถ
พิจารณาดยละอียดรอบคอบกอนการพิจารณาลงมติอยางปຓนอิสระ 

4. สนับสนุน฿หຌกรรมการทุกคนมีสวนรวม฿นการประชุม มีการ฿ชຌดุลยพินิจทีไรอบคอบ การ฿หຌความสน฿จกับทุกรืไองทีไ
สนอสูทีไประชุม รวมถึง฿หຌความสำคัญกับประดในการกำกับดูลกิจการทีไดี 

5. สงสริม฿หຌกรรมการขຌารวมสัมมนาละอบรมหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการทำหนຌาทีไกรรมการ รวมถึงการกำกับดูล
กิจการทีไดี พืไอพิไมพูนความรูຌ  

6. สงสริมการดำนินกิจกรรมดຌานการกำกับดูลกิจการทีไดี ละความรับผิดชอบอยางยัไงยืนตอสังคมละสิไงวดลຌอม 
พืไอสรຌางความตระหนักรูຌละการปฏิบัติทีไถูกตຌอง฿หຌกิดขึๅน฿นทุกระดับ ตัๅงตกรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงาน  

7. ปຓนประธาน฿นการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนละการประชุมวิสามัญผูຌถือหุຌน 
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฿นป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการรวม 47 ครัๅง ประกอบดຌวยการประชุมคณะกรรมการ฿หญจำนวน 20 ครัๅง ละการ
ประชุมคณะกรรมการยอยจำนวน 27 ครัๅง รายละอียดการขຌารวมประชุมดังนีๅ 

 
จำนวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

ประชุม฿หญ ประชุมยอย* 
1. นายธงชัย บุศราพันธ ์    10 23 

2. นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง    19 12 

3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์    20 27 

4. รศ. ดร. ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์     3 2 

5. นายตอบุญ พวงมหา     2 3 

6. นางสาวพรรณ ี ชัยกุล     2 2 

7. นายสุรชษฐ ์ สุบุญสันธ ์    18 24 

8. นายวิลลียม วน ลา     1 - 
9. นายซัไว ถิง อู     1 - 

(ลาออก)** นายกิตต ิ ธนากิจอำนวย     3 - 
(ลาออก)** นายสิทธิ ลีละกษมฤกษ์     - - 
(ลาออก)** นางธิดาพใญ ทวีศรี    16 23 

(ลาออก)** นางบุญพิไม จียมธีระนาถ    16 16 

(ลาออก)** นายณรงค ์ ตชะเชยวงศ ์    11 17 

(ลาออก)** รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกลุ     4 3 

*  การประชุมคณะกรรมการยอย ปຓนการประชุมพืไอพิจารณาวาระกีไยวกับการดำนินงานตามปกติของธุรกิจทีไเมกระทบกับการกำหนด
นยบายการบริหารของบริษัทฯ ชนการขอติดตัๅงมิตอร์นๅำ - เฟ การขอลขทีไบຌาน การปຂด-ปຂดบัญชีธนาคาร ดังนัๅนคณะกรรมการจึงเดຌ
มอบหมาย฿หຌกรรมการ 5 ทานคือ นายกิตติ ธนากิจอำนวย, นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง, นางธิดาพใญ ทวีศรี, นายธีรพล วรนิธิพงศ์ ละนาย
สุรชษฐ์ สุบุญสันธ์ ปຓนผูຌขຌารวมประชุม ทัๅงนีๅหากวันประชุม กรรมการทาน฿ดติดภารกิจ บริษัทฯ จะชิญกรรมการทานอืไนขຌารวมประชุม
พืไอ฿หຌครบองค์ประชุม 

** นายกิตติ ธนากิจอำนวย เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 25 มษายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนายธงชัย บุศราพันธ์ ดำรง
ตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 25 มษยน 2562 

** นายสิทธิ ลีละกษมฤกษ์ เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 11 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅง รศ.ดร. ณัฐชานนท์ 
กมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2562 

** นางธิดาพใญ ทวีศรี เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนายซัไว ถิง อู ดำรงตำหนง
กรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2562 

** นางบุญพิไม จียมธีระนาถ เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนายตอบุญ พวงมหา 
ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 

** นายณรงค์ ตชะเชยวงศ์ เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนางสาวพรรณี ชัยกุล 
ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 

** รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562  ละเดຌตงตัๅงนายวิลลียม วน 
ลา ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 
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ผบูรหิาร 

ผูຌบริหารของบริษัทฯ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนามดังตอเปนีๅ 

1. นายธงชัย บุศราพันธ ์ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม ละ (รักษาการ) ประธาน
จຌาหนຌาทีไบริหารสายงานบริหารองค์กร 

2. นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม 

3. นายอรรถวิทย ์ ฉลิมทรัพยากร ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานการงิน 

4. นายอรัฐ ศวตะทัต ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 

5. นายธีรพล วรนิธิพงศ ์ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 

6. นายศิระ อุดล ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 

*  นายธงชัย บุศราพันธ์ เดຌรับการตงตัๅงปຓนประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม ละ (รักษาการ) ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานบริหารองค์กร ดยมีผล
ตัๅงตวันทีไ 25 มษายน 2562 

*  นายอรรถวิทย์ ฉลิมทรัพยากร เดຌรับการตงตัๅงปຓนประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานการงิน ดยมีผลตัๅงตวันทีไ 30 สิงหาคม 2562 

บทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กำกับดูลการดำนินงานของบริษัทฯ ดยรวมพืไอปຓนเปตามวัตถุประสงค์ของการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ   

ละตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ดูลละควบคุมการปฏิบัติงานดຌานตาง โ ฿หຌปຓนเปตามนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์ ผนงาน ละงบประมาณ
ประจำปของบริษัทตามทีไคณะกรรมการอนุมัติ ละตามกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง  

3. กำหนดกลยุทธ์ ละผนการทางธุรกิจ สนอตอคณะกรรมการบริษัท ละดำนินการพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายตาม  

กลยุทธ์ละผนการทางธุรกิจทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมเปถึงรายงานการดำนินงาน฿นรื ไองทีไ
สำคัญตอคณะกรรมการอยางสม้ไาสมอ  

4. สงสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละสงสริม฿หຌกิดมาตรฐานดຌานความซืไอสัตย์ละจริยธรรม 
ตลอดจนมาตรฐานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมอยางสูงสุด 

5. จัดครงสรຌางละบริหารจัดการองค์กรตามนวทางทีไคณะกรรมการนะนำ ดำนินการสรຌางละรักษาทีมผูຌบริหาร
ทีไมีความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌปຓนเปตามกลยุทธ์ละปງาหมายอยางมีประสิทธิผล  

6. ดูลการทำงานของพนักงาน฿หຌปຓนเปตามนยบาย กฎระบียบตาง โ รวมถึงการปฏิบัติงานดຌวยหลักธรรมาภิบาล
฿นการทำธุรกิจ 

7. สงสริมพฒันาความรูຌความสามารถ ละศักยภาพของพนักงานพืไอพิไมศักยภาพขององค์กร 
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หนาที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ของผูบริหารฯ  

1. ดำนินการตามนยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ ละครงสรຌางการบริหารงานหลัก฿นการดำนินธุรกิจ ของบริษัททีไกำหนด 
฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

2. ดำนินการจัดทำผนธุรกิจ งบประมาณ ละอำนาจการบริหารตาง โ ของบริษัท พืไอสนอ฿หຌคณะกรรมการ
บริหารหในชอบ 

3. บริหารงานบริษัท ตามผนงานหรืองบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร อยางซืไอสัตย์ สุจริต ละ
ระมัดระวัง รักษาผลประยชน์ของบริษัท ละผูຌถือหุຌนอยางดีทีไสุด 

4. ติดตามผลการดำนินงานของบริษัท ฿หຌปຓนเปตามนยบายผนงาน ละงบประมาณทีไเดຌรับ 

5. รายงานผลการดำนินงานของบริษัทตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนประจำอยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง 
6. ดำนินการอืไน โ ตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

7. กำกับการบริหารงานทัไวเปตามทีไกำหนดเวຌ฿นระบียบขຌอบังคับของบริษัท 

ทัๅงนีๅ การอนุมัติดำนินงานของบริษัท฿นรืไองตาง โ ตามขอบอำนาจทีไคณะกรรมการบริษัทเดຌ฿หຌเวຌ จะตຌองเมมีลักษณะปຓนการ
อนุมัติรายการทีไทำ฿หຌคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูຌจัดการ หรือผูຌรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูຌจัดการ 
สามารถอนมุัติรายการทีไตน หรือบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌง มีสวนเดຌสีย หรืออาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์฿นลักษณะอืไน฿ด 
(ตามขຌอบังคับของบริษัท ละตามทีไสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทยอย วຌนตปຓนการอนุมัติรายการทีไ
ปຓนธุรกิจปกติของบริษัททีไมีงืไอนเขการคຌาทัไวเป ซึไงปຓนเปตามนยบายหลักกณฑ์ ละงบประมาณทีไคณะกรรมการบริษัทเดຌอนุมัติ
เวຌชัดจนลຌว ดยวงงิน฿นการอนุมัติของผูຌบริหารปຓนเปตามวงงินงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ผังองค์กร 
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เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมีมติตงตัๅง฿หຌนางสาวจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ ดำรงตำหนงปຓนลขานุการบริษัท ทนนางอังคณา อินทร
วิชียร ดยมีผลตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ดยมีคุณสมบัติของผูຌดำรงตำหนงปຓนลขานุการบริษัทฯ ดังนีๅ 

1. มีความรอบรูຌ ละขຌา฿จ฿นธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไของลขานุการบริษัท 

3. มีความรูຌ ละความขຌา฿จดຌานกฎหมาย กฎระบียบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ละตลาดหลักทรัพย์ ละตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทย 

4. มีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละขຌอพึงปฏิบัติทีไดีของการกำกับดูลกิจการ 

5. เมมุงหวังผลประยชน์สวนตัวจากอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทัๅงกใบรักษาความลับของบริษัทเดຌปຓนอยางดี 
6. มีมนุษย์สมัพันธ์ทีไดี มีความสามารถ฿นการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง โ ภาย฿นละภายนอกบริษัท 

7. มีความรูຌดຌานภาษาอังกฤษ 

ลขานุการของบริษัทฯ ตຌองปฏิบตัิหนຌาทีไตามทีไกำหนด฿นมาตรา 89/15 ละมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีไ 4) พ.ศ. 2551 ซึไงมีผล฿ชຌบังคับ฿นวันทีไ 31 สิงหาคม 2551 พืไอรับผิดชอบการดำนินการดังตอเปนีๅ฿นนาม
ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. จัดทำละกใบรักษาอกสารดังตอเปนีๅ 
 (ก)  ทะบียนกรรมการ 
 (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการละรายงานประจำปของบรษิัทฯ 

 (ค)  หนังสือนัดประชุมผูຌถือหุຌน ละรายงานการประชุมผูຌถือหุຌน 

2. กใบรักษารายงานการมสีวนเดຌสียทีไรายงาน ดยกรรมการหรือผูຌบรหิาร 
3. ดำนินการอืไน โ ตามทีไคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

นอกจากนีๅ ลขานุการบริษัทยังมีหนຌาทืไอืไนตามทีไจะเดຌรับมอบหมายจากบริษัทฯ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบทนทีไปຓนตัวงิน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ  
 นืไองจากคณะกรรมการบริษัท฿หญ ละบริษัทยอยปຓนชุดดียวกัน ดังนัๅนคาตอบทนทีไกรรมการตละทานจะเดຌรับเดຌ
 รวมอยู฿นคาตอบทนกรรมการของบริษัท฿หญลຌว กรรมการจะเดຌรับคาตอบทนปຓนรายป สำหรับคาตอบทน
 กรรมการ฿นป 2562 รวมจำนวน 3,123,904 บาท มีรายละอียดดังนีๅ 

                                                                                                                             (หนวย : บาท/ป) 

   
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
พิจารณา

คาตอบทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

สีไยง 

คณะกรรมการ
กำกับดูล

กิจการ 

1. นายธงชัย บุศราพันธ์ 37,822 - - - - - 
2. นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง 50,000 - - - - - 
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์ 50,000 - - - 6,712 - 
4. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ 6,850 72,493 6,712 - - 6,712 

5. นายตอบุญ พวงมหา 6,712 60,411 6,712 6,712 6,712 6,713 

6. นางสาวพรรณี ชัยกุล 6,712 60,411 6,712 6,712 6,712 - 
7. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ 50,000 450,000 50,000 50,000 - 50,000 

8. นายวิลลียม วน ลา 6,712 - - - - - 
9. นายซัไว ถิง อู 6,850 - - - - - 
** นายกิตติ ธนากิจอำนวย 17,178 - - - - - 
** นายสิทธิ ลีละกษมฤกษ์ 43,014 - 43,014 43,014 - - 
** นางธิดาพใญ ทวีศร ี 43,151 - - - 43,151 43,151 

** นางบุญพิไม จียมธีระนาถ 43,288 467,507 43,288 43,288 - 43,288 

** นายณรงค์ ตชะเชยวงศ์ 43,288 389,589 43,288 43,288 43,288 - 
** รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล 43,288 389,589 43,288 43,288 43,288 - 

 

** นายกิตติ ธนากิจอำนวย เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 25 มษายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนายธงชัย บุศราพันธ์ ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงต
วันทีไ 25 มษายน 2562 

** นายสิทธิ ลีละกษมฤกษ์ เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 11 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅง รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำหนงกรรมการ
ทน มีผลตัๅงตวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2562 

** นางธิดาพใญ ทวีศรี เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 12 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนายซัไว ถิง อู ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผลตัๅงตวันทีไ 12 
พฤศจิกายน 2562 

** นางบุญพิไม จียมธีระนาถ เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนายตอบุญ พวงมหา ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผล
ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 

** นายณรงค์ ตชะเชยวงศ์ เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ละเดຌตงตัๅงนางสาวพรรณี ชัยกุล ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผล
ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 

** รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล เดຌลาออกจากการปຓนกรรมการของบริษัทฯ ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562  ละเดຌตงตัๅงนายวิลลียม วน ลา ดำรงตำหนงกรรมการทน มีผล
ตัๅงตวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 
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• ผูຌบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ดยความหในชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน เดຌกำหนดหลักกณฑ์ละนยบาย฿น
การพิจารณาคาตอบทนของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูงละวงงินคาตอนทนของประธาน
จຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง พืไอ฿หຌกิดความหมาะสม ปຓนธรรม ชัดจน ปรง฿ส พียงพอ ปรียบทียบ฿น
ระดับอุตสาหกรรมดียวกัน ละสะทຌอนถึงความรับผิดชอบของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง ดยเดຌ
กำหนดหลักกณฑ์฿นการพิจารณาคาตอบทนทัๅง฿นระยะสัๅนละ฿นระยะยาว ประกอบดຌวย 

- หลักกณฑ์การกำหนดคาตอบทนระยะสัๅน เดຌก งินดือนละบนัส คาดินทาง ละสวัสดิการตาง โ 

- หลักกณฑ์การกำหนดคาตอบทนระยะยาว เดຌก คาตอบทนทีไคำนวณจากผลสำรใจจากการดำนินงานดย
ประมินจาก Balance Scorecard ละ OKR (Objectives and Key Results) ซ ึ ไงท ั ๅงสองระบบปຓนระบบ
ผลตอบทนทีไผลักดัน฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ละผูຌบริหารระดับสูง เดຌ฿ชຌความรูຌความสามารถ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌประสบความสำรใจ ละเดຌรับผลตอบทนทีไหมาะสมกับความตัๅง฿จละทุมทพืไอบริษัท 

 

ดย฿นป 2562 คาตอบทนผูຌบริหารของบริษัทฯ ประกอบดຌวยงินดือน บนัส ละกองทุนสำรองลีๅยงชีพ ฿หຌกับ
ผูຌบริหารจำนวน 6 ทาน สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รวมปຓนงิน 57,135,909 บาท 

 

ทัๅงนีๅ สำหรับคาตอบทนกรรมการบริษัทฯ ละกรรมการชุดยอยจะถูกกำหนดละอนุมัติดยทีไประชุมผูຌถือหุຌน 

 

คาตอบทนอืไน 

- เมมี – 
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บุคลากร 

จำนวนพนักงานละคาตอบทน 

จำนวนพนักงาน (เมรวมผูຌบริหาร) ของบริษัทฯ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รวมทัๅงสิๅน 355 คน  

ปี 2562 จำนวนพนักงาน 

พนักงานสายสนับสนุน (คน) 214 

พนักงานสายปฏิบัติการครงการ (คน) 141 

รวม (คน) 355 

คาตอบทนของพนักงาน ของบริษัทฯ เดຌก งินดือน คาลวงวลา งินชวยหลือคาครองชีพ บนัส งินสมทบกองทุนสำรองลีๅยง
ชีพ ปຓนตຌน รวม 253,299,835 บาท 

นยบายการกำหนดระบบผลตอบทนอืไน โ ของพนักงานทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว 

พนักงานปຓนสวนสำคัญ฿นการผลักดันบริษัทฯ ฿หຌติบตตามวิสัยทัศน์ ปງาหมายทีไกำหนดเวຌ ละตามพันธกิจ ของบริษัทฯ ทีไ
ตຌองการ฿หຌพนักงานมีความรูຌสึกปຓนจຌาของรวมกัน บริษัทฯ เดຌ฿หຌความสำคัญกับการกำหนด คาตอบทน ซึไงนอกหนือจาก
งินดือน คารง คาบีๅยลีๅยง คาดินทาง ละสวัสดิการตาง โ ลຌว บริษัทฯ เดຌมีการกำหนดระบบผลตอบทนอืไน โ ทัๅง฿นระยะ
สัๅนละระยะยาวพืไอปຓนการจูง฿จ฿หຌพนักงานทำงานเดຌสำรใจตามปງาหมายตละปทีไจะปຓนพืๅนฐานทีไดีของการติบตของบริษัทฯ 
ดยรูปบบของผลตอบทนประกอบดຌวย 

- คาตอบทนระยะสัๅน เดຌก คาตอบทนพนักงานขายทีไคำนวณจากยอดขาย 

- คาตอบทนระยะยาว  เดຌก คาตอบทนทีไคำนวณจากผลสำรใจจากการดำนินงานดยประมินจาก Balance 

Scorecard ละ Partnership Program ซึไงทัๅงสองระบบปຓนการกำหนดคาตอบทนทีไผลักดัน฿หຌพนักงานเดຌ฿ชຌความรูຌ 
ความสามารถ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌประสบความสำรใจ  ละพนักงานเดຌรับผลตอบทนทีไหมาะสมกับความตัๅง฿จละ
ทุมทพืไอบริษัทฯ 

นยบาย฿นการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สนับสนุน฿หຌพนักงานเดຌพัฒนาความรูຌ ความสามารถ ดยการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร พรຌอมทัๅงสนับสนุน฿หຌพนักงานขຌา
รับการอบรม฿นหลักสูตรภายนอกตาง โ ทีไชวยสริมความรูຌ ละหมาะสม กับตำหนงหนຌาทีไ พื ไอพิ ไมประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลอยางสมไำสมอ ละพืไอพนักงานจะเดຌนำความรูຌ ความสามารถมาชวยพัฒนา ละผลักดันองค์กร฿หຌบรรลวุัตถุประสงค์
ของหนวยงานละองค์กรดยรวม ดยฉพาะการ฿หຌความรูຌกีไยวกับทคนลยี฿หม โ พืไอนำเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ฿หຌกิด
ความรวดรใวละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  ตลอดจนบริษัทฯ เดຌสรຌางสริม฿หຌกิดความสามัคคี฿นการทำงานรวมกันปຓนทีม ละ
ปลูกฝังทัศนคติทีไดี฿หຌกบัพนักงาน ซึไงจะสงผลดีตอการปฏิบัติงาน฿หຌปຓนเปตามปງาหมายของบริษัทฯ 
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รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบรหิาร ผมูอี านาจควบคุม 
และเลขานกุารบรษิทั 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
  นาย ธงชัย บุศราพันธ ์

อายุ    50 ป  

จ านวนหุนที่ถือ  113,812,007 หุน 

สัดสวนการถือหุน   24.93%  

คุณวฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ   

ศศินทร์แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม   หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP52/2549), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

25 มษายน 2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ,    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม   

ละ (รักษาการ) ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร 
สายงานบริหารองค์กร      

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2563 – ปัจจุบัน       กรรมการ    บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท คอนตินนตลั ซิตีๅ จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน    กรรมการ    บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท นบิล อสจี พีทีอี อลทีด ี

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท นบิล สิงคปร์ ฮลด์ พีทีอี อลทีดี 
2562 – ปัจจุบัน       กรรมการ    บริษัท นบิล ฟุระนะ กดะ เคชะ (จีค) 
2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท พีอใน คปปຂตอล จำกัด 

2560 – 2561   ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  บริษัท พีอใน คปปຂตอล จำกัด 

2556 – 2560   ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  บริษัท พราวด์ รสซิดนท์ จำกัด 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร : นาย ธงชยั บศุราพนัธ์  
• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: 8 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนติิบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมสีวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: 
ปຓนประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม ละ (รักษาการ) ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานบรหิารองค์กร 

o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร: เมมี 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 

นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง 

อายุ    43 ป  

จ านวนหุนที่ถือ 113,791,604 หุน* 

สัดสวนการถือหุน  24.93% 

คุณวฒิทางการศึกษา MSc. in Operational Research, London School of Economics and 

 Political Science (LSE) 
BSc. in Economics and Philosophy, University College London (UCL) 

ประวตัิการอบรม  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562),  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

28 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ   บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ละประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม   

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2563 – ปัจจุบัน       กรรมการ    บริษัท รัชดา อัลเลอนซ์ จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท อชคอล นบลิ ฮลดิๅง จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท อชคอล นบลิ (เวร์ลส) จำกัด 

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท คอนตินนตลั ซิตีๅ จำกัด 

2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ    บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด 

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกดั 

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท นบิล อสจี พีทีอี อลทีด ี

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท นบิล สิงคปร์ ฮลด์ พีทีอี อลทีดี 
2561 - ปัจจุบัน       กรรมการ    บริษัท นบิล ฟุระนะ กดะ เคชะ (จีค) 
2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Fulcrum Global (Thailand) Limited 

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    nCrowne Pte Limited 

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Noble Development International Limited 

2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Champion Link Investment Limited 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร : นาย แฟรงค์ ฟง คึน่ เหลยีง 

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท ปาร์ค อท อใม ดิสทริคท์ อสซท จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Fulcrum Global (UK) Limited 

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Fulcrum Global Capital Limited 

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Fulcrum Global Properties Limited (HK)  

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: 17 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมสีวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: 
ปຓนประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม  

o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): มี  
Noble Development International Limited 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร: เมม ี
*จ ำนวนหุนที่ถือโดยนิติบุคคลที่เป็นผูที่เกี่ยวของตำมนิยำมของส ำนักงำน ก.ล.ต. ระหวำงวันที่ 1 มกรำคม 2562-31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 113,791,604 หุน  
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
      นาย ธีรพล วรนิธพิงศ ์

อาย ุ   49 ป 

จ านวนหุนที่ถือ  - 
สัดสวนการถือหุน  - 
คุณวฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขาการเงิน   

   Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Accreditation Program  

   (DAP129/2559), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความสีไยง  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 1    

28 มษายน 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2557 - 29 สิงหาคม 2562  ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2546 - 2557   ผูຌอำนวยการฝຆายปฏิบัติการครงการ บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ    บริษัท คอนตินนตลั ซิตีๅ จำกัด 

2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ    บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด 

2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ    บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร : นาย ธรีพล วรนธิพิงศ์ 
• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: 3 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมสีวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: 
ปຓนประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 

o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร: เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
นาย ซั่ว ถิง อ 

อาย ุ 45 ป 

จ านวนหุนที่ถือ - 
สัดสวนการถือหุน - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

  The Hong Kong University of Science and Technology, HK 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
University of Kentucky, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

12 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Fulcrum Global Properties Limited (Inc.BVI) 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    Noble Development International Limited 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการผูຌจดัการ    Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK) 

2556 – 2562   กรรมการ    Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK) 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: 3 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนติิบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมีสวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: เมปຓน  
o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): ม ี

Noble Development International Limited 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร:  เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
นาย วิลเลียม เวน เลา  
อาย ุ 43 ป 

จ านวนหุนที่ถือ - 
สัดสวนการถือหุน - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of Oxford,  

 ประเทศอังกฤษ 

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP166/2562), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

  

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2558 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผูຌจดัการ   B.S.C Interior Contact and Engineering Co., Ltd. 
2556 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร   B.S.C Group Limited 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: 2 

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมีสวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: เมปຓน  
o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร:  เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 
อายุ 46 ป 

จ านวนหุนท่ีถือ - 
สัดสวนการถือหุน - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน  

Lancaster University, ประเทศอังกฤษ 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  
The University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี 

 Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP167/2562),  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

12 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการกำกับดูลกิจการ, 
ละกรรมการสรรหา     

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2559 – ปัจจุบัน   ผูຌชวยอธิการบดี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดຌานการบญัชีละการงิน      

2557 – 2560   ทีไปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ ์

ดຌานการศึกษาละทคนลยีการบัญชี    
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร :  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐัชานนท ์โกมุทพฒุพิงศ์ 
• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมีสวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: เมปຓน  
o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร:  เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
นางสาว พรรณี ชัยกุล 
อาย ุ 60 ป 

จ านวนหุนที่ถือ - 
สัดสวนการถือหุน - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาการโฆษณา  

Southern Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP168/2563), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,   บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
     ประธานกรรมการสรรหา, 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบทน,  
กรรมการตรวจสอบ ละกรรมการบริหารความสีไยง   

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2554 – 2562   ประธานกรรมการกลุม   บริษัท อกิลวีไ อนด์ มธอร์ ประทศเทย  

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมีสวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: เมปຓน  
o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร:  เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
นาย ตอบุญ พวงมหา 
อายุ 50 ป 

จ านวนหุนที่ถือ - 
สัดสวนการถือหุน - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  

The Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย, 2556 

 หลักสูตร Executive Development Program (EDP),  
สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย, 2554 

 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน)
    ประธานกรรมการบริหารความสีไยง  

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาคาตอบทน ละ  
กรรมการกำกับดูลกิจการ    

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการผูຌจดัการกลุมงานออนเลน์สตชัไน บริษัท ทรู คอร์ปอรชัไน จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัทอืไน โ : - 
• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: 1 

ปຓนกรรมการผูຌจัดการกลุมงานออนเลนส์ตชัไน บริษัท ทรู คอร์ปอรชัไน จำกัด (มหาชน) 
• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมีสวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: เมปຓน  
o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร:  เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผบูรหิาร 

 นาย สุรเชษฐ์ สบุุญสันธ ์
อาย ุ   53 ป 

จ านวนหุนที่ถือ  - 
สัดสวนการถือหุน  - 
คุณวฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม  หลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP 64/2550), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

  

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบทน บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน   กรรมการกำกับดูลกิจการ  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน                            กรรมการสรรหา   บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2542 – ปัจจุบัน       กรรมการอิสระ ละกรรมการตรวจสอบ บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – 12 พฤศจิกายน 2562  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบทน บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2556 - 2562   กรรมการ    บริษัท คอนตินนตลั ซิตีๅ จำกัด 

2556 - 2562   กรรมการ    บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด 

2556 - 2562   กรรมการ    บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร : นาย สรุเชษฐ ์สบุญุสนัธ์  

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไปຓนบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการทีไเม฿ชบริษัทจดทะบียนอืไน: เมม ี

• การดำรงตำหนงกรรมการ/ผูຌบรหิาร฿นกิจการอืไนทีไอาจทำ฿หຌกดิความขัดยຌงทางผลประยชน์ตอบรษิัท: เมม ี

• การมี/เมมีสวนเดຌสีย฿นลักษณะดงัตอเปนีๅ กับบริษัท/บริษัท฿หญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขดัยຌง
฿นปัจจุบันหรือ฿นชวง 2 ปทีไผานมา 

o ปຓน/เมปຓนกรรมการทีไมีสวนรวม฿นการบริหารงานพนักงาน ลูกจຌาง หรือทีไปรึกษาทีไเดຌรับงินดือนประจำ: เมปຓน  
o ปຓน/เมปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ (ชน ผูຌสอบบัญชี หรือทีไปรึกษาทางกฎหมาย): เมปຓน 

o มี/เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ชน การซืๅอ/ขายวัตถดุิบ/สินคຌา/บรกิาร การ฿หຌกูຌยืมงินหรือการกูຌยืมงิน): เมม ี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางผูຌบริหาร:  เมม ี
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
นาย อรรถวทิย์ เฉลิมทรัพยากร 
อายุ   44  ป 

จ านวนหุนท่ีถือ  - 
สัดสวนการถือหุน  - 
คุณวฒิทางการศกึษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Illinois 

(Urbana-Champaign) ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม  หลักสูตรความรวมมือผูบรหิารตลาดทุนในอนภุมูิภาคลุมแมน ้าโขง 
รุนท่ี 3/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน  ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
    สายงานการงิน 

2556 - 2562   ประธานจຌาหนຌาทีไฝຆายการงิน  บริษัท ดับบลิวอชอ คอร์ปอรชัไน จำกัด (มหาชน) 
ละกรรมการ  

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2562 - 2562    กรรมการ    บริษัท ดับบลิวอชอ-จดี อัลเลอนซ์ จำกัด 

2561 - 2562   กรรมการ    บริษัท ดับบลิวอชอ วนจอร์ ฮลดิๅง จำกัด 

2561 - 2562   กรรมการ    บริษัท ดับบลิวอชอ อะเลอนซ์ จำกัด 

2561 - 2562   กรรมการ    บริษัท วร์ฮาส์ อซยี อะเลอนซ์ จำกัด 

2561 - 2562   กรรมการ    บริษัท ซในทรัล ดับบลิวอชอ อะเลอนซ์ จำกัด 

2560 - 2562   กรรมการ    บริษัท ดับบลิวอชอ อินดสัตรียลซน หงะอาน 

         จอยท์ สตใอค จำกัด 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 
นาย ศริะ อดล 

อาย ุ 48 ป 

จ านวนหุนที่ถือ - 
สัดสวนการถือหุน - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
Class 129/2016, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

  

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน  ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 2     

2557- 29 สิงหาคม 2562  ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2558 – 2561   กรรมการ    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2548 - 2557   ผูຌอำนวยการฝຆายปฏิบัติการครงการ บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทอืไน โ : - 
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ประวตัิกรรมการและผูบรหิาร 

นาย อรัฐ เศวตะทัต 
อาย ุ   51  ป 

จ านวนหุนที่ถือ  - 
สัดสวนการถือหุน  - 
คุณวฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Land Development   

Texas (A&M) University, USA 

     ประวัติการอบรม  - 
 

 
 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน  ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 3     

2557 - 29 สิงหาคม 2562  ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ  บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2557   ผูຌอำนวยการฝຆายปฏิบัติการครงการ บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
  

บริษัทอืไน โ 

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

2556 - 2562    กรรมการ    บริษัท คอนตินนตลั ซิตีๅ จำกัด 

2556 - 2562   กรรมการ    บริษัท บຌานสุขสบาย จำกัด 

2556 - 2562   กรรมการ    บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 
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เลขานกุารบรษิทั 

นางสาวจนัทรศ์รี อัมพรสุวรรณ  
อาย ุ    47  ป 
จำนวนหุຌนทีไถือ   - 
สัดสวนการถือหุຌน   - 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาท สาขาบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

   ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

ประวัติการอบรม   หลักสตูรสำหรับลขานุการบริษัท CSP (103/2562) 

ประวตักิารท างาน   

บริษัทจดทะบยีน        

ชวงวลา     ตำหนงงาน   ชืไอหนวยงาน/บริษัท/ประภทธรุกจิ 

13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน ลขานุการบริษัท    บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจุบัน   ผูຌชวยผูຌอำนวยการ   บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) 
    ฝຆายบรหิารการงินองค์กรละ 

    นักลงทุนสัมพันธ์ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

69 

 

รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบรษิทัยอยและบรษิทัรวม 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

นายธงชัย บุศราพันธ์ XX XX XX XX XX XX XX //

นายฟรงค์ ฟง ค่ึน หลียง XX XX XX XX XX XX XX / / // // // // // // // // //

นายธีรพล วรนิธิพงศ์ // // // //

รศ.ดร. ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ /

นายตอบุญ พวงมหา /

นางสาวพรรณี ชัยกุล /

นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ์ /

นายวิลลียม วน ลา / X //

นายซ่ัว ถิง อู / // X //
TAN LIAN KIOW @CHIA BAK HUA // //
นายทัน วี ซิน // //
นายวิลล่ียม จมส์ ปาร์ค ไบรຌท์ // //
นางสาวออง ล คุน // //
นางสาวปิยพร พรรณชษฐ์ //
นายสยาม สีวราภรณ์สกุล //

กรรมก ร บรษท
บรษทยอย บรษทรวมทุน บรษทท่เก่ยวของ

XX ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร // กรรมการผูຌมอีำนาจลงนาม 

X กรรมการผูຌจดัการ / กรรมการ 
 บริษัทยอย  บริษัททีไกีไยวขຌอง 
1 บจก. อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ 1 Fulcrum Global (Thailand) Limited 

2 บจก. บຌานสขุสบาย 2 Ncrowne Pte. Limited 

3 บจก. คอนตินนตัล ซิตีๅ 3 Noble Development International Limited 

4 บ. นบิล ฟรุะนะ กดะ เคชะ (จีค) 4 Champion Link Investment Limited 

5 บ. นบิล สิงคปร์ ฮลด์ พีทอีี อลทีด ี 5 Park at EM District Asset Company Limited 

6 บ. นบิล อสจี พีทอีี อลทีด ี 6 Fulcrum Global (UK) Limited 

 บริษัทรวมทนุ 7 Fulcrum Global Capital Company  

1 บจก. อชคอล นบิล ฮลดิๅง 8 Fulcrum Global Properties Limited (HK) 

2 บจก. อชคอล นบิล (เวร์ลส)  9 B.S.C. Interior Contract and Engineering Co., Ltd. 

3 บจก. รัชดา อัลเลอนซ์ 10 B.S.C. Group Limited 

  11 Fulcrum Global Properties Limited (BVI) 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
ดຌวยตระหนักดีวาการกำกับดูลกิจการทีไดี ปຓนปัจจัยสำคัญ฿นการสริมสรຌาง฿หຌองค์กรมีระบบการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ 
ละยังสะทຌอนถึงมาตรฐาน ความปรง฿ส ฿นการบริหารจัดการ ซึไงจะปຓนรากฐาน฿หຌการจริญติบตของบริษัทฯ ปຓนเปอยาง
ยัไงยืน อีกทัๅงยังสรຌางความชืไอมัไนกผูຌถือหุຌน นักลงทุนทัๅง฿นละตางประทศ รวมเปถึงผูຌ฿หຌการสนับสนุนบรษิัทฯ เมวาจะปຓนลูกคຌา 
ตลอดจนสถาบันการงินตาง โ บริษัทฯ จึงเดຌนำหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ตามทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยเดຌกำหนด 
มา฿ชຌพืไอปຓนนวทาง฿นการปฏิบัติงาน ละถือปຓนนยบายทีไสำคัญอยางหนึไง฿นการดำนินธุรกิจ 

฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 2/2551 มืไอวันทีไ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ทีไประชุมมีมติอนุมัตินยบายการกำกับดูล
กิจการทีไดีของบริษัทฯ พืไอผยพร฿หຌคณะกรรมการ ผูຌบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เดຌรับทราบละถอืปฏิบัติ
อยางทัไวถึง บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนนยบายการกำกับดูลกิจการปຓนประจำทุกป พื ไอ฿หຌกิดความหมาะสมละ
สอดคลຌองกับนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ละพืไอปຓนการสงสริม฿หຌมีการปฏิบัตติามนยบาย
การกำกับดูลกิจการอยางครงครัด บริษัทฯ เดຌผยพรนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีดังกลาวผานทาง Website ของบริษัทฯ 
ทีไ www.noblehome.com ซึไงนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีของบริษัทฯ มีนืๅอหาครอบคลุมถึง  

• สิทธิละความทาทียมกันของผูຌถอืหุຌน 

• บทบาทผูຌมีสวนเดຌสีย 

• การปຂดผยขຌอมลูละความปรง฿ส 

• คณะกรรมการบริษัทฯ 

• การควบคุมภาย฿นละบริหารความสีไยง 

การดำนินการดຌานการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ ฿นป 2562 สรุปรายละอียดเดຌดังนีๅ 

1. สิทธิของผูถือหุน  

บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญ ละคำนึงถึงสิทธิของผูຌถือหุຌนทุกราย ดยผูຌถือหุຌนทุกรายมีสิทธิดังนีๅ 

• สิทธิเดຌรับ฿บหุຌนละสิทธิการอน 

• สิทธิ฿นการรับทราบขຌอมูลขาวสารอยางพียงพอละทันวลา 
• สิทธิ฿นการรับสวนบงกำเรรวมกนัอยางสมอภาค 

• สิทธิ฿นการขຌารวมประชุม ละออกสียงลงคะนนพืไอตัดสิน฿จ฿นการปลีไยนปลง฿นนยบายทีไสำคญัของบริษัทฯ 
ละสิทธิของผูຌถือหุຌนทีไคณะกรรมการบริษัทฯ ตຌองขอความหในชอบจากทีไประชุมผูຌถือหุຌน 

• สิทธิ฿นการลือกตัๅง ละถอดถอนกรรมการ ละ฿หຌความหในชอบ฿นการตงตัๅงผูຌสอบบัญชีอิสระ 

• สิทธิทีไจะสดงความคิดหใน฿หຌขຌอสนอนะ ละรวมพิจารณาตัดสิน฿จ ตลอดจนตัๅงคำถาม฿นทีไประชุมผูຌถือหุຌน 

• สิทธิตามกฎหมายอืไน โ  

นอกหนือจากสิทธิขัๅนพืๅนฐานของผูຌถือหุຌนลຌว บริษัทฯ ยังดำนินการ฿นรืไองตาง โ ดังตอเปนีๅ 

 

http://www.noblehome.com/
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 การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ภาย฿นวลาเมกิน 4 ดือน นับตวันสิๅนสุดรอบระยะวลาบัญชีตามทีไ
กฎหมายกำหนด ละ฿นบางกรณีทีไมีความจำปຓนรงดวนตຌองสนอพืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนพิจารณาอนุมัติปຓนกรณีพิศษซึไงปຓนรืไองทีไ
กระทบหรือกีไยวขຌองกับผลประยชน์ของผูຌถือหุຌน ทีไตຌองเดຌรับการอนุมัติจากผูຌถือหุຌนลຌว บริษัทฯ จะรียกประชุมวิสามัญผูຌถือหุຌน
ปຓนกรณีเป 

บริษัทฯ ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนทุกรายสนอรืไองพืไอพิจารณาบรรจุปຓนวาระการประชุม ละสนอชืไอบุคคลพืไอรับการ
พิจารณาลือกตัๅงปຓนกรรมการ (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนอยางทาทียมกัน) พรຌอมทัๅงปຂดอกาส฿หຌ 
ผูຌถือหุຌนทุกราย สงคำถามลวงหนຌากอนวันประชุมผานทาง E-mail หรือ Fax. ของบริษัทฯ ดຌวย ฿นป 2562 บริษัทฯ กำหนด
วาระการประชุมผูຌถือหุຌนเวຌปຓนรืไอง โ อยางชัดจนปຓนลายลักษณ์อักษรเวຌ฿นหนังสือชิญประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป 
2562 

บริษัทฯ มีนยบาย฿นการอำนวยความสะดวกละสงสริม฿หຌผูຌถือหุຌน ดยฉพาะนักลงทุนสถาบันขຌารวมประชุมผูຌถือหุຌน ดย
บริษัทฯ เดຌกำหนดวัน วลา ละสถานทีไประชุมทีไหมาะสม พืไอ฿หຌความสะดวก฿นการขຌารวมประชุมของผูຌถือหุຌน ละ฿น
วันทีไประชุมยังปຂด฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถลงทะบียนลวงหนຌากอนการประชุมอยางนຌอย 2 ชัไวมง พืไอ฿หຌมีวลาพอพียงสำหรับ 

ผูຌถือหุຌนเดຌลงทะบียนอยางครบถຌวนกอนการริไมประชุม นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังจัด฿หຌมีการลงทะบียนดย฿ชຌวิ ธีบาร์คຌด 
(Barcode) พืไอความสะดวกรวดรใว฿นการลงทะบียนดຌวย ฿นป 2562 บริษัทฯ เดຌจัดการประชุมสามัญผูຌถือหุຌน฿นวันอังคารทีไ 
30 มษายน 2562 วลา 14.00 น. ณ รงรม ดิอกุระ พรสทีจ กรุงทพฯ ชั ๅน 3 หຌองกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ  
กรุงทพมหานคร พืไอปຓนการอำนวยความสะดวก฿นการดินทาง฿หຌกับผูຌถือหุຌน 

฿นการประชุมผูຌถือหุຌนทุกครัๅง คณะกรรมการบริษัทฯ จะขຌารวมประชุมอยางนຌอย 8 ทาน ซึ ไงประกอบดຌวย กรรมการ
ตรวจสอบอยางนຌอย 2 ทาน นอกจากนีๅประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะ ละประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร 
จะขຌารวมประชุมทุกครัๅงพืไอรับฟังความคิดหในละตอบขຌอซักถามของทีไประชุม 

กอนริไมการประชุม ประธาน฿นทีไประชุมชีๅจงหลักกณฑ์การลงคะนน฿นทุกวาระ฿หຌรับทราบอยางละอียด รวมถึงการ฿ชຌ
บัตรลงคะนน การนับคะนน ละการปຂดผยผลการนับคะนน฿หຌทีไประชุมทราบ ละระหวางการประชุมประธาน฿นทีไ
ประชุมปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมประชุมทุกรายสดงความคิดหใน ขຌอสนอนะ ถามคำถาม฿นตละวาระ ละ฿หຌวลาอภิปราย
อยางหมาะสมพียงพอ ดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารของ
บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญกับทุกคำถาม ละตอบขຌอซักถามอยางชัดจน ตรงประดในกอนการลงคะนนหรือมีมติ฿นตละวาระ
ซึไงการลงคะนนปຓนเปดยอิสระ ปรง฿ส 

บริษัทฯ กำหนด฿หຌมีการบันทึกรายงานการประชุมปຓนลายลักษณ์อักษร ดยระบุถึงการจຌงหลักกณฑ์การลงคะนน การ฿ชຌ
บัตรลงคะนน ละการนับคะนน฿หຌผูຌถือหุຌนทราบกอนริไมการประชุม ละมติของทีไประชุมเวຌ฿นรายงานการประชุม มีการ
บันทึกจำนวนคะนนสียงทีไเดຌรับ฿นตละวาระเวຌอยางชัดจนวาหในชอบ เมหในชอบ หรืองดออกสียง ละบัตรสีย  ปຓน
จำนวนทา฿ดอยางชัดจน รวมถึงประดในคำถามคำตอบละขຌอคิดหในทีไสำคัญ฿นตละวาระ ดยละอียด ครบถຌวน ละ
จัดกใบพืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถตรวจสอบเดຌ บริษัทฯ จะจัดสงจดหมายขาวมติทีไประชุมเปยังตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย
฿นวันดียวกับประชุมผูຌถือหุຌน พืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลผยพรตอผูຌถือหุຌนละนักลงทุน ละจัดทำรายงานการประชุมสามัญผูຌถือหุຌน
ประจำป ลຌวสรใจภาย฿น 14 วัน นับตวันประชุมละสง฿หຌตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยละกระทรวงพาณิชย์ภาย฿น
ระยะวลาทีไกฎหมายกำหนด พรຌอมทัๅงเดຌผยพรบนวใบเซต์ของบริษัท อีกทัๅงมีการบันทึกภาพการประชุม฿นลักษณะสืไอวดีี
ทัศน์พรຌอม฿หຌบริการผยพรกผูຌถือหุຌนทีไสน฿จ ทัๅงนีๅจากผลการประมินการจัดการประชุมผูຌถือหุຌนสามัญประจำป 2562 
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(Annual General Meeting : AGM) ซึไงจัดขึๅนดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์รวมกับ
สมาคมสงสริมผูຌลงทุนเทย ละสมาคมบริษัทจดทะบียน บริษัทฯ เดຌรับคะนน 96 คะนน จากบริษัทจดทะบียนทีไเดຌรับ
การประมินจำนวนทัๅงสิๅน 672 บริษัท ดยมีคะนนฉลีไยของบริษัทจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยทากับ 
93.70 คะนน 

โครงสรางการถือหุน 

ครงสรຌางการถือหุຌนของบริษัทฯ มีความชัดจน ปรง฿ส ดยจกจงครงสรຌางทีไสดงถึงผูຌถือหุຌนราย฿หญ 10 รายรก ผาน
ทาง Website ของบริษัทฯ ดย ณ วันปຂดสมุดทะบียน วันทีไ 29 มีนาคม 2562 สัดสวนการถือหุຌน Free Float ทากับ 
31.34% ของหุຌนทีไออกชำระลຌวของบริษัทฯ (รายละอียดการถือหุຌนของคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหาร ปรากฏ฿นรืไอง
รายละอียดกีไยวกับกรรมการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอำนาจควบคุม ละลขานุการบริษัท) 

บริษัทฯ เมมีการซืๅอหุຌนคืน฿นระหวางป 2562 หากมีกรณีดังกลาวบริษัทฯ จะทำการปຂดผยนยบาย฿นการซืๅอหุຌนคืน฿น
ภายหลังตอเป ละบริษัทฯ เมมีการกีดกันหรือสรຌางอุปสรรค฿นการปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถติดตอสืไอสารระหวางกัน 
นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังเมเดຌละลยตอการปຂดผยถึงขຌอตกลงระหวางผูຌถือหุຌนทีไมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทฯ หรือ  

ผูຌถือหุຌนรายอืไนตอยาง฿ด 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

การใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

นอกจากสิทธิของผูຌถือหุຌนลຌว บริษัทฯ ยัง฿หຌความสำคัญละคารพสิทธิหงความปຓนจຌาของของผูຌถือหุຌนทุกรายอยางสมอ
ภาค พืไอสดง฿หຌหในถึงการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางทาทียมกัน บริษัทฯ จึงปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนทุกรายสามารถสนอ
รืไองพืไอพิจารณาบรรจุปຓนวาระการประชุม ละสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงปຓนกรรมการ฿นการประชุม
สามัญผูຌถือหุຌนประจำป ลวงหนຌากอนวันประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ละพืไอความปรง฿ส บริษัทฯ เดຌกำหนดวัตถุประสงค์ 
ละหลักกณฑ์การสนอรืไองพืไอพิจารณาบรรจุปຓนวาระการประชุม ละสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงปຓน
กรรมการเวຌอยางชัดจนละปຂดผยบน Website บริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com   

กอนการประชุมผูຌถือหุຌนทุกครัๅง บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือชิญประชุมผูຌถือหุຌน ดยมีรายละอียดวาระการประชุมพรຌอมทัๅง
รายละอียดกีไยวกับการประชุม ละความหในของคณะกรรมการละคณะกรรมการตรวจสอบ (ถຌามี) ฿นตละวาระการ
ประชุมทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ฿หຌกผูຌถือหุຌนทุกรายเมนຌอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ละฆษณาคำบอกกลาวนัด
ประชุม฿นหนังสือพิมพ์ 3 วันติดตอกันเมนຌอยกวา 3 วันกอนวันประชุม  

฿นวันประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป กรณีผูຌถือหุຌนทีไเมสามารถขຌารวมประชุมดຌวยตนอง สามารถมอบฉันทะเดຌ บริษัทฯ เดຌ฿ชຌ
บบหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา ฉบับทีไ 5 พ.ศ. 2550 ซึไงมี 3 บบ คือ บบ ก. บบ ข. ละ 
บบ ค. ดยผูຌถือหุຌนสามารถลือกหนังสือมอบฉันทะบบ฿ดบบหนึไงกใเดຌ ละสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ
ดังกลาวเดຌทาง Website ของบริษัทฯ ทัๅงนีๅบริษัทฯ เดຌจัดสงหนังสือมอบฉันทะบบ ข. เปพรຌอมกับหนังสือชิญประชุมสามัญ
ผูຌถือหุຌนประจำป ซึไงปຓนบบทีไกำหนดรายการตาง โ พืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถกำหนดทิศทางการออกสียง฿นตละรืไองเดຌวา 
หในดຌวย เมหในดຌวย งดออกสียง ละยก฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถ฿ชຌสิทธิออกสียงลือกตัๅงกรรมการปຓนรายบุคคลเดຌ฿นวาระการ
ลือกตัๅงกรรมการ บริษัทฯ เดຌสนอชืไอกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปຓนผูຌรับมอบฉันทะ ละเดຌจຌงรายละอียดของกรรมการ
อิสระ฿นหนังสือชิญประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป พืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนตงตัๅงปຓนผูຌขຌารวมประชุม ละออกสียงลงมติทน฿นการ
ประชุม 

http://www.noblehome.com/
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บริษัทฯ ดำนินการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ตามลำดับวาระการประชุมทีไจຌง฿หຌผูຌถือหุຌนทราบตามหนังสือชญิประชุม 
ทัๅงนี ๅบริษัทฯ มีหุຌนสามัญประภทดียว ละมีการ฿ชຌบัตรลงคะนน พืไอปຂดอกาส฿หຌผู ຌถือหุຌนทุกรายเดຌ฿ชຌสิทธิ฿นการ
ลงคะนนอยางทาทียมกัน รวมทัๅงพืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ สำหรับวาระการลือกตัๅง กรรมการ 
บริษัทฯ ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถลือกตัๅงกรรมการปຓนรายบุคคลเดຌ ดยผูຌถือหุຌนคนหนึไงมีคะนนสียงทากับหนึไงหุຌนตอ
หนึไงสียง นอกจากนีๅกรณีทีไผูຌถือหุຌนทาน฿ด หรือกลุม฿ดมีสวนเดຌสีย฿นวาระการตงตัๅงกรรมการ บริษัทฯ จะขอ฿หຌผูຌถือหุຌน
ทานนัๅนหรือกลุมนัๅนงดออกสียงลงคะนน฿นวาระนัๅน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน์และการท ารายการเกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ มีการกำหนดนยบายความขัดยຌงทางผลประยชน์ทีไชัดจน ดยมีคณะกรรมการตรวจสอบปຓนผูຌรับผดิชอบพิจารณา
รายการทีไกีไยวยงหรือรายการทีไอาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย ละกฎระบียบของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย อีกทัๅงคณะกรรมการยังเดຌกำกับ
ดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไกำหนดเวຌดังกลาว ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌมัไน฿จวารายการดังกลาวสมหตุสมผลละปຓนประยชน์สูงสุด
ตอบริษัทฯ  

฿นป 2562 บริษัทฯ มีรายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย ดยบริษัทฯ มีรายการงิน฿หຌกูຌยืมระยะสัๅน ละดอกบีๅยคຌางรับ
จากบริษัทยอย (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองรายการระหวางกัน) นอกจากนีๅบริษัทฯ เมมีการทำรายการทีไกีไยวยงกันดย  

ฝຆาฝนหรือเมปฏิบัติตามกฎระบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละตลาดหลักทรัพย์
หงประทศเทย 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ มีนยบายปฏิบัติพืไอสนองประยชน์รวมกันทัๅงบริษัทฯ ละผูຌมีสวนเดຌสียทัๅงภาย฿นละภายนอก อาทิชน ผูຌถือหุຌน 
ลูกคຌา พนักงาน คูขง คูคຌา จຌาหนีๅ ภาครัฐ ละหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน
ชุมชน สังคมละสิไงวดลຌอม ปຓนตຌน ดยคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนดนยบาย ละนวปฏิบัติเวຌอยางชัดจนซึไงระบุ฿น
นยบายการกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกคน฿ชຌปຓน
นวทาง฿นการปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสียกลุมตาง โ พืไอ฿หຌกิดความรวมมือกันระหวางบริษัทฯ กับผูຌมีสวนเดຌสียตละกลุม อัน
จะปຓนประยชน์ตอการดำนินงาน ละสรຌางความชืไอมัไนตอบริษัทฯ ตลอดจนพิไมศักยภาพ ละความมัไนคง฿นการขยาย
กิจการ฿นอนาคต นอกจากนีๅ บริษัทฯ มีการ฿หຌความรูຌละสงสริมการปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการละ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ฿หຌกพนักงานทุกคนทุกระดับ มีกลเก฿นการสงสริมการมีสวนรวมของพนักงาน฿นการปฏิบัติ
ตอผูຌมีสวนเดຌสีย ผานกิจกรรมทีไบริษัทฯ จัดขึๅน ชน การ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนยบายการกำกับดูลกิจการละ
จรรยาบรรณธุรกิจกับพนักงาน฿หม ฿นวันปฐมนิทศพนักงาน พรຌอมทัๅงมีการประมินตนองกอนการบรรจุปຓนพนักงานของ
บริษัทฯ พืไอมุงนຌนการสรຌางจิตสำนึก฿หຌกพนักงานตัๅงตริไมขຌางาน ละการจัดกิจกรรมตาง โ รวมกันระหวางบริษัทฯ กับ
ผูຌมีสวนเดຌสียทัๅงภาย฿นละภายนอก ดยพนักงานทุกคนตຌองศึกษา ทำความขຌา฿จละตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติตามกฎกณฑ์ดังกลาว 

ทัๅงนีๅ บริษัทฯ เดຌจัดทำ รายงานการพัฒนาอยางยัไงยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ยกปຓนลม
ตางหากจากรายงานประจำปดຌวย 
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คณะกรรมการไดก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน 

บริษัทฯ มุงมัไนทีไจะปຓนตัวทนทีไดีของผูຌถือหุຌน฿นการดำนินธุรกิจอยางปรง฿ส มีการจริญติบตทีไมัไนคง มีความสามารถ฿น
การขงขัน ดยยึดหลักการดำนินธุรกิจอยางซืไอสัตย์สุจริตละปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางสมอภาค รวมทัๅงมีการปຂดผย
ขຌอมูลตอผูຌถือหุຌนอยางถูกตຌองครบถຌวน ดยมีนวทางปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนดังนีๅ 

1. คารพสิทธิ ละปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางทาทียมกัน 

2. ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละดำนินการ฿ด โ ดຌวยความระมัดระวังรอบคอบพืไอประยชน์สูงสุดของผูຌถือหุຌน 

3. มีการผยพรขຌอมูลขาวสารละสารสนทศตาง โ ผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com  
4. สนอรายงานฐานะทางการงิน ผลการดำนินงาน ละขຌอมูลพิไมติมทีไถูกตຌองครบถຌวน พียงพอละทันวลาตอการ

ตัดสิน฿จ 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา  

บริษัทฯ ดำนินนยบายพืไอการปกปງองผลประยชน์ของลูกคຌาซึไงอยู฿นฐานะทัๅงปຓนผูຌมีสวนเดຌสีย ละปຓนผูຌสนับสนุน ปຓน
สำคัญ ดยบริษัทฯ ตัๅงปງาหมายละปลูกฝังอบรม฿หຌพนักงานทุกคน฿นองค์กรตระหนักรวมกันวา การทีไลูกคຌาตัดสิน฿จซืๅอบຌาน 
ละชำระงิน฿หຌกบริษัทฯ เมเดຌปຓนจุดจบของความสัมพันธ์ระหวางลูกคຌากับบริษัทฯ หากตปຓนจุดริไมตຌนของความสัมพนัธ์ 
การอา฿จ฿สละรับผิดชอบตอลูกคຌา ดังนัๅน฿นการพัฒนาครงการทีไอยูอาศัย เมพียงตรูปบบ คุณภาพ ละมาตรฐานของ
บຌานทีไบริษัทฯ ฿หຌความสำคัญลຌว บริษัทฯ ยัง฿หຌความสำคัญกับสภาพวดลຌอม฿นการอยูอาศัยทีไดี฿นครงการหลังจากลูกคຌา
รับอนกรรมสิทธ่ิลຌวดຌวย ดยมีนวทางปฏิบัติตอลูกคຌาดังนีๅ 

1. ปฏิบัติตอลูกคຌาอยางสมอภาคละปຓนธรรม ละตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการเดຌรับผลตอบทนทีไปຓนธรรมทัๅงสองฝຆาย 

2. บริษัทฯ มีฝຆายบริการหลังการขาย พืไอรักษาสภาพวดลຌอมทีไดีตลอดจนบริการตรวจซอมละบำรุงรักษาบຌานของ
ลูกคຌา฿นครงการ 

3. มีการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับรูปบบบຌาน วัสดุทีไบริษัทฯ ลือก฿ชຌ ดยละอียด ปຓนจริงละครบถຌวน พืไอ฿หຌลูกคຌาสามารถ
ปรียบทียบคุณภาพ ละมาตรฐานของบຌาน ละครงการทีไบริษัทฯ พัฒนากอนตัดสิน฿จลือกซืๅอ 

4. ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละพียงพอกลูกคຌา พืไอ฿หຌทราบระยะวลา งืไอนเข สิทธิละขຌอผูกพัน ดยเมกลาวกินความปຓน
จริงอันปຓนหตุ฿หຌลูกคຌาขຌา฿จผิดกีไยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรืองืไอนเข฿ด โ 

5. รักษาความลับของลูกคຌาละเมนำเป฿ชຌพืไอประยชน์ของตน หรือผูຌทีไกีไยวขຌองดยมิชอบ 

6. ติดตอลูกคຌาดຌวยความสุภาพ ละตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีๅ ฿นป 2562 บริษัทฯ มีการจัดงานละกิจกรรมตาง โ ตามความหมาะสม พืไอปຓนการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี
ระหวางบริษัทฯ กับลูกคຌาของตละครงการ เดຌก 

• กิจกรรม Noble ID Mixology Workshop สรຌางสรรค์ครืไองดืไมสุดพิศษเปกับมืออาชีพดຌานการคัไวกาฟ ซึไงเดຌรับ
กียรติจากทีม Roastology มืออาชีพดຌานการคัไวกาฟการันตีดຌวยประสบการณ์การคัไวกาฟมากกวา 10,000 ชัไวมง 
ละมีผลงานระดับลกมากมายมาปຓนวิทยากร พืไอสรຌาง Signature Drink ทีไเมซๅำ฿คร ณ Sale Gallery ครงการ 

นบิล พลินจิต 

http://www.noblehome.com/
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• กิจกรรม NOBLE ID x LEICA; STREET PHOTO WORKSHOP เดຌรับกียรติจากคุณตຌ วิรุนันท์ ชิตดชะ ชางภาพ
ระดับ Leica Ambassador มารวมปຓนวิทยากร พืไอ฿หຌลูกบຌานนบิลฯ เดຌรียนรูຌทคนิคการถายภาพ พรຌอมลอง฿ชຌ
กลຌอง Leica คปจอร์สตรีทเลฟຊยานสุขุมวิท ณ Sale Gallery ครงการ Noble BE33 

• กิจกรรม Exclusive Workshop NOBLE ID WORTHY-TRASHY WORKSHOP กิจกรรมสรຌางสรรค์ทีไลใงหใน
ความสำคัญของปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกิดจากขยะ ดยเดຌรับความรวมมือจากบรนด์ BOPE ละทีมงานจากจังหวัด
ชียง฿หม มาปຓนวิทยากร ดยลูกบຌานเดຌรียนรูຌวิธีการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมดຌวยการปลีไยนปลงขยะ฿หຌกลับมาปຓน
ของ฿ชຌรักษ์ลก อีกทัๅงเดຌสนุกสนานกับการทำจานรองกຌวรีเซคิลดຌวยครืไองฉีดพลาสติกละการรีดถุงพลาสติกพืไอทำ
กระปຉา ณ Sale Gallery ครงการนบิล พลินจิต 

• กิจกรรมสงทຌายป 2562 สงความสุข฿หຌลูกบຌาน ครงการ Noble Ploenchit ดຌวยการจัด Christmas Party ดยปนีๅ
จัดปຓนครัๅงทีไ 3 ตามสียงรียกรຌองของลูกบຌาน ภาย฿นงานประกอบดຌวยกิจกรรม D.I.Y Workshops, Live Music 

อาหารละครืไองดืไม ณ Common Garden ครงการ Noble Ploenchit 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน  

 พนักงานปຓนทรัพยากรบุคคลทีไมีคาละสำคัญอยางยิไงตอบริษัทฯ ฿นการขับคลืไอนองค์กร฿หຌติบตเปขຌางหนຌา บริษัทฯ จึงมี
การกำหนดนยบายละการปฏิบัติตอพนักงานเวຌ฿นคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ละขຌอบังคับการทำงานของบริษัทฯ ดยถือปຓน
นยบายทีไปฏิบัติตอพนักงานอยางทาทียมละปຓนธรรม รวมถึงการกำหนดผลตอบทนทีไสอดคลຌองกับผลการดำนินงาน
ของบริษัทฯ ทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว (รายละอียดปรากฏ฿นรื ไองครงสรຌางการจัดการ) ดยพิจารณาจากความรูຌ
ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานของตละบุคคล ประกอบกับความสามารถ฿นการทำกำเร฿นตละปข อง
บริษัทฯ การจัด฿หຌมีสวัสดิการละสิทธิประยชน์ตาง โ ความปลอดภัยละสุขอนามัย฿นสถานทีไทำงาน รวมเปถึงการพัฒนา
ความรูຌละศักยภาพของพนักงาน ดยมีนวทางปฏิบัติตอพนักงานดังนีๅ 

ดຌานสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 

• การจัดตัๅงกองทุนสำรองลีๅยงชีพ พืไอปຓนหลักประกันกพนักงาน ละพืไอความมัไนคง฿นอาชีพ ซึไง ถือปຓนการดูล
พนักงาน฿นระยะยาว 

• การจัดทำผนประกันชีวิต ละอุบัติหตุบบกลุม การประกันสุขภาพบบกลุม (กรณีผูຌปຆวยนอกละผูຌปຆวย฿น) ดย
พนักงานจะเดຌรับผลประยชน์ตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 

• การจัด฿หຌมีงินกูຌฉุกฉิน พืไอปຓนสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับ 

• งินกูຌยืมพืไอซืๅอรถยนต์ พืไอปຓนสวัสดิการสำหรับพนักงานระดับผูຌจดัการผนกขึๅนเป 

• งินชวยหลือ฿นอกาสตาง โ ชน คลอดบุตร ยีไยมผูຌปຆวย บดิามารดาสยีชีวิต ปຓนตຌน 

• ฿หຌสิทธิพนักงานซืๅอบຌานหรือคอนดมินียม฿นครงการของบริษัทฯ พืไอ฿ชຌปຓนทีไอยูอาศัย ดย฿ชຌสิทธิตามอายุ งานทีไ
กำหนดเวຌ฿นระบียบของบริษัทฯ ละตຌองเดຌรับการอนุมัติจากบริษัทฯ  

กิจกรรมสันทนาการ  

• การจัด฿หຌมีการทีไยวพักผอนประจำป ดย฿นป 2562 บริษัทฯ เดຌจัดกิจกรรม Walk Rally ทีไครงการศึกษาวิจัยละ
พัฒนาสิไงวดลຌอมหลมผักบีๅย พืไอ฿หຌพนักงานเดຌทำกิจกรรมรวมกัน ละรวมงานลีๅยงสังสรรค์ป฿หม ทีไรงรม 
Sheraton Hua Hin Resort & Spa ดย concept ของงานปนีๅมีชืไอวา Noble Galaxy Party ดึงดาว 2020 ซึไงมี
กิจกรรมการสดงของพนักงานขຌา฿หมละการประกวดการตงกายภาย฿ตຌ Concept ของงานดังกลาว 
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ทัๅงนีๅการจัดกิจกรรมสันทนาการขຌางตຌนพืไอปຓนการสรຌางขวัญกำลัง฿จ ละพืไอสรຌางความสัมพันธภาพทีไดีของพนักงาน฿นการ
ทำงานรวมกัน  

ดຌานการรักษาความปลอดภัย  

• จัด฿หຌมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชัไวมง พืไอดูล฿หຌทีไทำงานมีสภาพวดลຌอมทีไปลอดภัย พรຌอมทัๅง
ติดตัๅงกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด พืไอดูภาพละสียง (CCTV) ละจัด฿หຌมีการสกนนิๅวมือละ฿บหนຌาทุกครัๅงกอนขຌา
บริษัทฯ  

ดຌานสุขอนามัยละสภาพวดลຌอม฿นทีไทำงาน 

• พนักงานจะเดຌรับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทฯ สามารถขຌารับการรักษาเดຌตามรงพยาบาล฿นครงการทีไกำหนด 
ดยมีวงงินคารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน  

• จัด฿หຌมีจลลຌางมือสำหรับพนักงานทีไสำนักงาน฿หญ ละสำนักงานขายของตละครงการ 

• กรณีการพรระบาดของรคติดตอรຌายรง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการปງองกันพรຌอมนวทางปฏิบัติตามประกาศละ
คำนะนำของกรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการพรระบาดของรคติดชื ๅอเวรัสครนา 2019 
(COVID-19) ฿นป 2563 นัๅน บริษัทฯ จึงประกาศมาตรการปງองกันขัๅนสูงสุด฿นการปງองกันเวรัส COVID-19 พรຌอม
กำหนดนวทางปฏิบัติภาย฿นพืๅนทีไสำนักงาน ฿นการปງองกันเวรัส COVID-19 ดังนีๅ 

มาตรการปງองกันขัๅนสูงสุด฿นการปງองกันเวรัส COVID-19 

ทางบริษัทฯ ขอประกาศมาตรการปງองกันขัๅนสูงสุด฿นการปງองกันเวรัส COVID-19 ดยขอ฿หຌพนักงานทุกทานปฏิบัติตามดังนีๅ 

1. หຌามพนักงานทุกทานดินทางสวนบุคคลเปยังประทศกลุมสีไยงจนกวาสถานการณ์จะคลีไคลาย฿นทุกกรณี 
2. ถຌาพนักงานมีความจำปຓนอยางทีไสุดละตຌองตัดสิน฿จดินทาง ฿หຌขออนุมัติการดินทางจากผูຌบริหารระดับ C-Level ทุก

กรณี พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ทราบ ละมืไอกลับมาลຌวจะตຌองปฏิบัติตามนวทางปฏิบัติของบรษิทัฯ 
อยางครงครัด 

3. กรณีเดຌรับอนุญาตกอนประกาศฉบับนีๅ ฿หຌงดหรือลืไอนการดินทางออกเป จนกวากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศ
ยกลิกประทศทีไมีความสีไยง กรณีมีหตุจำปຓนอยางยิไงเมอาจหลีกลีไยงเดຌ฿หຌจຌงหตุจำปຓนตอกลุมงานทรัพยากร
มนุษย์พืไอพิจารณา฿หຌผูຌบังคับบัญชาระดับ C-Level อนุมัติตอเป 

4. ประทศทีไปຓนกลุมสีไยง หมายถึง ประทศทีไทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศวาปຓนประทศกลุมสีไยง ดยบืๅองตຌน 
ณ วันทีไ 2 มีนาคม 2563 มีประทศ  จีน, ฮองกง, มากຍา, เตຌหวัน, สิงคปร์ ,ญีไปุຆน, กาหลี฿ตຌ, อิตาลี, อิหราน, ยอรมัน 
ละฝรัไงศส ซึไงขอ฿หຌพนักงานติดตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขอยาง฿กลຌชิดอีกครัๅงหนึไง 

5. กรณีทีไพนักงานดินทางเปตางประทศ หรือวะผาน หรือกลับจากประทศทีไมีความสีไยง หากมีอาการตຌองสงสัย หรือ
ปຓนเขຌ ฿หຌจຌงผูຌบังคับบัญชาละกลุมงานทรัพยากรมนุษย์฿หຌรับทราบดยทันที 

6. กรณีมีบุคคล฿กลຌชิด฿นครอบครัวดินทางกลับจากตางประทศ หรือสัมผัสผูຌตຌองสงสัยทีไสีไยงติดรคนีๅ หรือถูกกักตัว
ขอ฿หຌพนักงานจຌงผูຌบังคับบัญชา ละกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ พืไอดำนินการตามนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ตอเป 



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

77 

 

7. หากทางบริษัทฯ ฿หຌพนักงานหยุดปฏิบัติงาน 14 วัน ขอ฿หຌพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ดยจะตຌองพำนักอยูทีไ
บຌาน ละเมออกจากบຌานดยเมจำปຓน 

8. หากพนักงานทาน฿ดทีไตຌองการทราบวาตนองมีความสี ไยงตอการติดชื ๅอเวรัส COVID-19 
หรือเม สามารถทำประมินความสีไยงตอการติดชืๅอเวรัส COVID-19 ของ รงพยาบาลราชวิถี
ตาม QR CODE ทีไนบ฿หຌ หากผลการตรวจสอบของพนักงานทาน฿ดทีไขึๅนวา คุณมีความสีไยง
฿นการสัมผัสชืๅอรค Coronavirus 2019 หรือ คุณอาจคุณอยู ฿นกลุ มสี ไยงเดຌรับชืๅอ 
Coronavirus 2019 ขอ฿หຌจຌงกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ อยางรงดวนดยทันที 

9. ผูຌทีไจง฿จปຂดบังขຌอมูลการดินทางเปยังประทศกลุมสีไยง หรือมีบุคคล฿กลຌชิดดินทางเปยังประทศกลุมสีไยง ลຌวเมจຌง
฿หຌกลุ มงานทรัพยากรมนุษย์รับทราบ อาจถือปຓนความผิดทางวินัยของทางบริษัท ละอาจเดຌร ับทษตาม
พระราชบัญญัติรคติดตอหงชาติ พุทธศักราช 2558 

10. ทางกลุมงานทรัพยากรมนุษย์เดຌปຂดชองทาง Hotline พืไอ฿หຌคำปรึกษากับพนักงานดยผานชองทางทรศัพท์ละเลน์
กลุมของกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯเดຌมีนวทางการปฏิบัติภาย฿นพืๅนทีไสำนักงาน฿นการปງองกันเวรัส COVID-19 ดังนีๅ 

1. ทางบริษัทฯ มีการทำความสะอาดดยนๅำยาฆาชืๅอ หรืออลกอฮอล์ ตามจุดสีไยงตาง โ ชน ทีไจับประตู ลิฟท์  
2. ทางบริษัทฯ มีผຌาปຂดปากบบผຌาซึไงสามารถซัก฿ชຌซๅำเดຌ ฿หຌสำหรับพนักงานทุกคน 

3. ขอ฿หຌพนักงานทุกทานลຌางมือบอย โ พืไอสุขอนามัยทีไดี 
4. ขอความรวมมือพนักงานทุกทานทำการวัดอุณหภูมิตอนชຌากอนขຌาทำงาน หรือขຌามาติดตอทีไ Head Office ดยมีจุด

ตรวจวัดดังนีๅ 
• ชัๅน 2 ทำการวัดอุณหภูมิเดຌทีไจุดตຌอนรับของบริษัทฯ 

• ชัๅน 3 ทำการวัดอุณหภูมิเดຌทีไจุดทางขຌาสำนักงาน  

• ชัๅน N ทำการวัดอุณหภูมิเดຌทีไจุดตຌอนรับของบริษัทฯ 

5. ขอความรวมมือพนักงานทุกทาน จຌงผูຌมารวมประชุม หรือติดตองาน ทำการวัดอุณหภูมิ ทีไชัๅน 2 หรือ ชัๅน N กอนขຌา
รวมประชุมทุกครัๅง 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญละความจำปຓนของการดูลความปลอดภัยละชีวอนามัยของพนักงานควบคูเปกับการ
ดำนินธุรกิจของบริษัทฯ พืไอ฿หຌมัไน฿จวาพนักงานจะเดຌรับความปลอดภัย ปราศจากอุบัติหตุละรคจากการทำงาน ซึไง฿นป 
2562 เมมีพนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการกิดอุบัติหตุจากการทำงานจนตຌองลาหยุดงาน หรือการจใบปຆวย
จากการทำงาน ดยกรณีทีไพนักงานทีไเดຌรับอุบัติหตุจากการทำงาน บริษัทฯ มีสวัสดิการประกันสุขภาพ฿หຌ 

ดຌานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญตอการพัฒนาความรูຌ ความสามารถของพนักงาน ดยจัด฿หຌมีการอบรมภาย฿นบริษัทฯ อยางตอนืไอง 
ละสนับสนุน฿หຌพนักงานทุกระดับ ละผูຌบริหารขຌารับการอบรมหรือสมัมนาจากหนวยงานภายนอก พืไอสริมความรูຌพิไมตมิ
฿นสวนงานทีไรับผิดชอบ ซึไงจะปຓนการพิไมศักยภาพละประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังมุงนຌน฿หຌ
ผูຌบริหารละพนักงาน฿นทุกระดับรวมกันกำหนดผนงาน฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางละปງาหมายของบริษัทฯ พืไอ฿หຌพนักงาน
ตระหนักถึงความสำคัญของตนอง ซึไงจะสงผล฿หຌการปฏิบัติงานมุงเปสูปງาหมาย฿นทิศทางละความมุงหมายดียวกันเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ 

แบบประเมนิควำมเสีย่งตอ      
กำรตดิเชือ้ COVID-19 



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

78 

 

สำหรับหัวขຌอการจัดอบรมภาย฿นทีไบริษัทฯ จัดขึๅน เดຌก อบรมปฐมนิทศพนักงาน฿หม อบรมการสริมสรຌางภาพลักษณ์ละ
การพัฒนาบุคลิกภาพอยางมืออาชีพ อบรมทคนิคการขายบบมืออาชีพ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อบรมทคนิคการ
รับมือขຌอรຌองรียนของลูกคຌา ปຓนตຌน ดย฿นป 2562 บริษัทฯ เดຌดำนินการ฿หຌพนักงานขຌารับการฝຄกอบรมภาย฿นละ
ภายนอกบริษัทฯ จำนวน 1,686 ชัไวมง มีอัตราการฝຄกอบรมฉลีไย 4.67 ชัไวมง/คน/ป 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับคูแขง 

บริษัทฯ สนับสนุนละสงสรมินยบายการขงขันทางการคຌาอยางสรี ละปຓนธรรมดยประพฤติตามกรอบกติกาการขงขนั
ทีไดี ละหลีกลีไยงวิธีการเมสุจริตพืไอทำลายคูขง ดยมีนวทางปฏิบัติตอคูขงดังนีๅ 

• สนับสนุนการคຌาสรี ละเมกำหนด฿หຌคูคຌาตຌองทำการคຌากับบริษัทฯ ทานัๅน 

• ประพฤติปฏบิัติภาย฿ตຌกรอบกติกาการขงขันทีไดี 
• เมสวงหาขຌอมลูทีไปຓนความลับของคูขงทางการคຌา ดຌวยวิธีการทีไเมสุจรติหรือเมหมาะสม 

• เมทำลายชืไอสียงของคูขงทางการคຌา ดຌวยการกลาวหา฿นทางรຌาย 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคา  

บริษัทฯ ดำนินนยบายคัดลือกผูຌรับหมา (คูคຌา) อยางยุติธรรม ละปรง฿ส ปฏิบัติตามงืไอนเขทางการคຌาอยางครงครัด 
ตลอดจนการจัดหาสินคຌา ดยคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ละเดຌรับผลตอบทนทีไปຓนธรรมทัๅงสองฝຆาย  ดยมี
นวทางปฏิบัติตอคูคຌาดังนีๅ  

• ปฏิบัติตอคูคຌาอยางสมอภาค ปຓนธรรม ละตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการเดຌรับผลตอบทนทีไปຓนธรรมตอทัๅงสองฝຆาย 

• มีหลักกณฑ์฿นการคัดลือก ประมินคูคຌา ละการจดัทำรูปบบสัญญาตามขຌอตกลงรวมกัน 

• มีการพิจารณาถึงปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅนกับผูຌรับหมาพืไอรวมกันกຌปัญหาทีไกิดขึๅนอยางสมไำสมอ อาทิชน ดยปกติ 
บริษัทฯ จะวาจຌางผู ຌรับหมาดยหมารวมคารงละวัสดุกอสรຌางตหากกิดการขาดคลนวัสดุ ละบริษัทฯ มี
ศักยภาพ฿นการตอรองทีไดีกวาลຌว บริษัทฯ จะมีการชวยผูຌรับหมา฿นการจัดหาวัสดุพืไอปຓนการกืๅอหนุนซึไงกันละกัน
พืไอประยชน์สูงสุด฿นการดำนินธุรกิจรวมกันระหวางบริษัทฯ ละคูคຌา 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ 

บริษัทฯ มีนยบาย฿หຌความสำคัญตอจຌาหนีๅทุกประภทตามงืไอนเขทีไมีอยางครงครัด มีการบริหารงินกูຌยืม ปฏิบัติตาม
งืไอนเขการกูຌยืมงินตามขຌอตกลง พรຌอมทัๅงควบคุมการชำระคืนงินกูຌละดอกบีๅย฿หຌกับจຌาหนีๅงินกูຌยืมทุกประภทครบถຌวน
ตามวลาทีไกำหนด พืไอ฿หຌจຌาหนีๅมัไน฿จ฿นฐานะทางการงินละความสามารถ฿นการชำระหนีๅทีไดีของบริษัทฯ ดยมีนวทาง
ปฏิบัติตอจຌาหนีๅดังนีๅ 

• ปฏิบัติตามสัญญาหรืองืไอนเขตาง โ ทีไมีตอจຌาหนีๅอยางครงครัด ทัๅง฿นงการชำระคืนละงืไอนเขอืไน โ กรณีหากเม
สามารถปฏิบัติตามขຌอผูกพัน฿นสัญญา จะรวมกันหานวทางกຌเขละปງองกันเม฿หຌกิดความสียหาย 

• มีการบรหิารงานพืไอ฿หຌจຌาหนีๅมัไน฿จ฿นฐานะทางการงินละความสามารถ฿นการชำระหนีๅของบริษัทฯ 

• ปຂดผยขຌอมูลกจຌาหนีๅอยางครบถຌวน เมบิดบือนขຌอทใจจริงหรือกຌเขอกสาร฿ด โ พืไอประยชน์กตนอง 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ยึดถือละปฏิบัติตามกฎระบียบ ทีไกีไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจอยางครงครัด เมวาจะปຓนพระราชบัญญัตจิดัสรร
ทีไดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด ตลอดจนพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรຌางอาคาร ดยตระหนักละขຌา฿จปຓนอยางดี ถึง
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จตนาละวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีไควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พื ไอประยชน์ของลูกคຌาผู ຌซื ๅอที ไอยู อาศัย 
สภาพวดลຌอม ชุมชน ละสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญตอศักดิ่ศรีความปຓนมนุษย์ สิทธิขัๅนพืๅนฐานของบุคคล จึงสงสริม฿หຌผูຌบริหาร ละพนักงานของบริษทัฯ 
เดຌตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน฿นระดับสากลตามหลักปฏิญญาสากลวาดຌวยสิทธิมนุษยชน ซึไงบริษัทฯ เดຌถือปຓนสวน
หนึไง฿นการปฏิบัติงาน ดยมีนวทางปฏิบัติ฿นรืไองสิทธิมนุษยชนดังนีๅ 

• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางครงครัด 

• มีมาตรการกำกับดูล มิ฿หຌธรุกิจของบริษัทฯ ขຌาเปมสีวนกีไยวขຌองกบัการลวงละมดิสิทธิมนุษยชน 

• เมสนับสนุนกิจกรรมทีไปຓนการละมิดกฎหมายละหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

• ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ฿นหลักสิทธิมนุษยชนสากลกผูຌบรหิารละพนักงานของบริษัทฯ  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ ลใงหในคุณคา ละความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ละลิขสิทธิ่ บริษัทฯ จึงเดຌกำหนดขຌอบังคับ฿นการ฿ชຌงาน
คอมพิวตอร์ อินตอร์นใต ละขຌอมูล฿ด โ ฿หຌปຓนเปตามพระราชบัญญัติวาดຌวยการกระทำความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ 
พ.ศ.2550 ดยมีนวทางปฏิบัติ฿นรืไองทรัพย์สินทางปัญญาละลิขสิทธิ่ดังนีๅ 

• ผลตอบทนละลิขสิทธิ่ทีไเดຌรับจากงานทีไเดຌรับมอบหมายจากบริษัทฯ ฿หຌจัดทำขึๅน หรือปຓนงานทีไ฿ชຌสำหรับบริษัทฯ 
หรือปຓนงานทีไรียนรูຌจากบริษัทฯ ผลตอบทนจากงานละลิขสิทธิ่หลานัๅนตຌองปຓนของบริษัทฯ 

• ปฏิบัติงานดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ทีไมีลิขสิทธิ่ถูกตຌอง หຌามติดตัๅงละ฿ชຌงานปรกรมคอมพิวตอร์ทีไลิขสิทธิ่เม
ถูกตຌอง฿นบริษัทฯ ดยดใดขาด 

• งดวຌนการสนับสนุนสินคຌาหรือดาวน์หลดปรกรมคอมพิวตอร์ทีไปຓนการละมิดลิขสิทธิ่ของจຌาของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

• เมสนับสนุน฿หຌพนักงานกระทำการอันปຓนการละมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิ ขสิทธิ่ของบุคคลอืไนดยเมเดຌรับ
อนุญาต 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ตระหนักดีวา฿นการดำนินธุรกิจมຌกำเรจะปຓนปງาหมายสำคัญตการสรຌางผลกำเรตຌองอยูบนพืๅนฐานของการเมอา
ปรียบ หรือสรຌางความดือดรຌอน อีกทัๅงตຌองรับผิดชอบตอชุมชน สังคมละสิไงวดลຌอม ดยการปฏิบัติตามนยบายละ
กฎระบียบ฿นการดูลสิไงวดลຌอมละสังคม พืไอปຓนการรักษาผลประยชน์รวมกัน  

มຌจะอนกรรมสิทธ่ิบຌาน฿หຌลูกคຌาลຌว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงละยังคงรักษาสภาพวดลຌอม฿นการอยูอาศัยทีไดี฿นครงการ ดยมี
ฝຆายบริการหลังการขายปຓนผูຌรับผิดชอบ ดยมีนวทางปฏิบัติตอชุมชน สังคมละสิไงวดลຌอมดังนีๅ 

• สนับสนุนทำความขຌา฿จละสืไอสารกับสังคมถึงการดำนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบตอชุมชนละสังคม ดยเม
ปกปຂดขຌอทใจจริงทีไอาจปຂดผยเดຌ 

• บริษัทฯ สรຌางสรรค์ Noble ID พืไอ฿ชຌสานความสัมพันธ์กับลูกคຌาทีไ฿หຌการสนับสนุนครงการภาย฿ตຌบรนด์ของ 

นบิลฯ ดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การสรຌางความสัมพันธ์ทีไยัไงยืนอยางตอนืไองตามวิสัยทัศน์หลักขององค์กร คือ การ
สรຌางบຌานทีไปຓนมากกวาคทีไอยูอาศัย พืไอวันพรุงนีๅทีไดีกวา Noble ID ปຓนชองทางการ฿หຌขาวสาร การชวยหลือละ
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อำนวยความสะดวก฿หຌกับลูกคຌา รวมทัๅงการจัดกิจกรรมตาง โ ทีไปຓนประยชน์ ละตอบสนองการ฿ชຌชีวิตของลูกคຌา 
นอกหนือจากการพัฒนาครงการทีไอยูอาศัย ดยมุงนຌนพืไอสรຌางความพึงพอ฿จทีไกินความคาดหมาย ละความ
ภาคภูมิ฿จ฿หຌกับลูกคຌาทุกกลุมละลูกบຌานนบิลทุกคน นอกจากกิจกรรมตาง โ ลຌว Noble ยังเดຌสงตอนวคิดชิง 
Life Architecture ละการสรຌางสรรค์วันพรุงนี ๅที ไดีกวา ฿หຌกับลูกบຌานทุกคนผาน Noble Living Magazine ละ
ชองทางตาง โ อยางตอนืไอง 

• มีการ฿หຌความรูຌ ละปลูกฝังจิตสำนึก฿นรืไองความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมกพนักงานของบริษัทฯ ทุก
ระดับอยางตอนืไอง (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองนยบายการ฿หຌความรูຌละฝຄกอบรมพนักงาน฿นรืไองสิไงวดลຌอม) 

• จัดกิจกรรมพืไอปຓนการคืนกำเรกชุมชนละสังคมอยางสมไำสมอ ดยกิจกรรมทีไจัดตຌองปຓนกิจกรรมทีไหมาะสม 
สรຌางประยชน์฿หຌกับชุมชนละสังคมเดຌอยางทຌจริง 

฿นป 2562 คณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงานของบริษัทฯ เดຌรวมกันจัดทำครงการตาง โ พืไอรวมกันพัฒนาชุมชนละ
ตอบทนสังคม อาทิ   

• บริษัทฯ รวมสนับสนุนกิจกรรม Ted X Charoenkrung ทีไบงบอกความปຓนตัวตนนบิลฯ พรຌอมทีไสนับสนุนคนลใก โ 
฿หຌหในความสำคัญ฿นการอยูรวมกัน ยอมรับ฿นความตกตางอยางสมบูรณ์บบ ดยมอบงินสนับสนุนกิจกรรม
ดงักลาว จำนวน 200,000 บาท  

• บริษัทฯ มอบนๅำดืไม จำนวน 3,200 ขวด กคุณสุชัย สกุลรุงรืองชัย ผูຌอำนวยการขตพญาเท พืไอปຓนสวนหนึไง฿นการ
สนับสนุนขตพญาเท สำหรับการบริการประชาชน฿นพืๅนทีไการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไจัดขึๅน฿นวันทีไ 17 
มีนาคม 2562 

• บริษัทฯ รวมสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ชั ๅนปที ไ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฿นงานสดง
น ิทรรศการศ ิลปนิพนธ ์  ภาคว ิชาท ัศนศ ิลป ຊ Thesis Exhibition; Making Marks ณ หอศิลปว ัฒนธรรมหง
กรุงทพมหานคร (BACC) ดยรวมสมทบทุนการจัดงาน 190,000 บาท 

• บริษัทฯ มอบสีทาภายนอก พืไอปรับปรุงอาคารละสภาพภูมทิัศน์ครงรยีนดาราคาม กรุงทพฯ มูลคา 122,000 บาท 
฿หຌกผูຌอำนวยการรงรียนดาราคาม พรຌอมคุณครู จຌาหนຌาทีไของรงรียนละตัวทนนຌอง โ นักรียนระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 6 

• บริษัทฯ รวมมอบงินสนับสนุนกิจกรรม วังหลัง-วัฒนาฟร์ 2019 จำนวน 50,000 บาท ฿หຌกสมาคมผูຌปกครอง
ละครูรงรียนวัฒนาวิทยาลัย  

นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำนินธุรกิจ ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม ดยการจัดทำ 
รายงานการพัฒนาอยางยัไงยืน ฿หຌปຓนเปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) พืไอ฿หຌ
การรายงานครอบคลุมทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม พืไอสนับสนุนการพัฒนาทีไยัไงยืนเดຌอย างปຓนรูปธรรมละ
ชัดจน ละยังมีการกำหนดนยบายดຌานอืไนพืไอปຓนมาตรการละสนับสนุนการดำนินงานของบริษัทฯ ดยครอบคลุมรืไอง
ตาง โ ดังตอเปนีๅ 

นยบายการ฿หຌความรูຌ ละฝຄกอบรมพนักงาน฿นรืไองสิไงวดลຌอม   

บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการ฿หຌความรูຌ ละปลูกฝังจิตสำนึกกีไยวกับการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมกผูຌบริหาร ละพนักงานของบริษทัฯ 
รวมถึงเดຌกำหนดมาตรการ ละวิธีปฏิบัติภาย฿นองค์กรดยมุงนຌน฿หຌพนักงานรวมมือกันประหยัดทรัพยากรละพลังงาน พืไอ
สดงถึงความรับผิดชอบตอสิ ไงวดลຌอม ชน ลดการ฿ชຌพลังงานอยางเมจ ำปຓน ปຂดเฟฟງาวลาพักกลางวัน ปຂด
ครืไองปรับอากาศมืไอ฿ชຌ ปຓนตຌน อีกทัๅงยังสงสริม฿หຌดำนินการทุกวิถีทางทีไจะชวยลดผลกระทบตอสภาพภมูิอากาศหรือภาวะ
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ลกรຌอน ละยังรณรงค์฿หຌผูຌบริหาร ละพนักงานกิดจิตสำนึกรวมกัน ดยการ฿ชຌทรัพย์สินอยางระมัดระวัง การปรับปลีไยน
การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ ละ฿หຌกิดผลคุຌมคา เดຌก การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌนຌอยลง หรือ฿ชຌตามความ
จำปຓน เม฿ชຌอยางฟุຆมฟอย ละเมกิดการสูญปลา ตลอดจนการนำมา฿ชຌซๅำ ชน การรณรงค์฿หຌมีการ฿ชຌกระดาษรีเซคิล ดย
ริไมพรຌอมกันทัๅงสำนักงาน฿หญละทุกครงการ การซอมซมทรัพย์สิน฿หຌมีสภาพดี ละนำกลับมา฿ชຌ฿หมเดຌ ชน อุปกรณ์
คอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์สำนักงาน ปຓนตຌน 

นยบายการดำนินธุรกิจภาย฿ตຌมาตรฐานสิไงวดลຌอม 

บริษัทฯ มุงมัไนพัฒนาธุรกิจ฿หຌจริญกຌาวหนຌา ภาย฿ตຌการมีความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม บริษัทฯ จึง฿หຌความสำคัญกับการ
ปฏิบัติตามนยบายสิไงวดลຌอมทีไเดຌกำหนดเวຌ ชน จัด฿หຌมีการประมินประดในความสีไยงดຌานสิไงวดลຌอม ความปลอดภัย 
ละอาชีวอนามัย฿นครงการกอสรຌางทีไอยูอาศัยทุกครงการ พืไอปງองกันละลดผลกระทบทีไอาจกิดขึๅน การตรียมความ
พรຌอมพืไอรองรับสถานการณ์ฉุกฉิน จัด฿หຌมีผนปງองกัน ระงับสถานการณ์ฉุกฉิน รวมทัๅงบรรทาผลกระทบทีไอาจกิดขึๅน วาง
นวทางการปฏิบัติรืไองการจัดการสิไงปฏิกูลละวัสดุหลือ฿ชຌ อยางถูกตຌองตามหลักวิชาการ  ละจัด฿หຌมีการตรวจสอบ 
ติดตามละประมินผลการดำนินการดຌานสิไงวดลຌอมอยางสมไำสมอ พืไอปรับปรุงละพัฒนาตอเป พรຌอมรับขຌอรຌองรียน
จากภาย฿นละภายนอกองค์กรผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอร์รัปชั่นและหามจายสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุงมัไน฿นการดำนินธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปรง฿ส ละเมมีสวนกีไยวขຌองกับการทุจริตคอร์รัปชัไน
ทุกรูปบบ ซึไงรวมถึงเม฿หຌผูຌบริหารละพนักงานของบริษัทฯ ทุจริตคอร์รัปชัไนละจายสินบนพืไอประยชน์ทางธุรกิจ พืไอ
ปງองกันความสีไยงจากการทุจริตคอร์รัปชัไน ซึไง฿นดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ เดຌสดงจุดยืน฿นการรวมตอตຌานทุจริต ดย
การประกาศจตนารมณ์ปຓนนวรวมปฏบิัติของภาคอกชนเทย฿นการตอตຌานทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึไงปຓนความรวมมือระหวางองค์กร 8 หง ประกอบดຌวย สมาคมสงสริม
สถาบันกรรมการบริษัทเทย หอการคຌาเทย หอการคຌานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะบียนเทย สมาคมธนาคารเทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนเทย สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทยละสภาอุตสาหกรรมทองทีไยวหงประทศเทย 

บริษัทฯ จึงกำหนดนยบายละนวทาง฿นการกำกับดูลเวຌ฿นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ละประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกนั
ผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com ดยมีขຌอกำหนด ชน หຌามกูຌยืมงิน หรือรีไยเรงินจากลูกคຌา
หรือผูຌทำธุรกิจกับบริษัทฯ เม฿หຌสินบน หรือประยชน์อืไน฿ดตอจຌาหนຌาทีไรัฐ ลูกคຌา คูคຌา คูขง หรือบุคคลภายนอกอืไนพืไอจูง฿จ
฿หຌปฏิบัติ฿นทางทีไขัดตอกฎหมาย หຌามลือกปฏิบัติตอลูกคຌา หຌามกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงาน มีสวนเดຌสียหรือกีไยวขຌอง
ดยสวนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมนัๅน ละเมรียก หรือรับ หรือยินยอมทีไจะรับงิน สิไงของ หรือประยชน์อืไน฿ดจากผูຌทีไ
กีไยวขຌองทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตลอดจนกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการดูลการ฿ชຌ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ ละเมนำเป฿ชຌประยชน์สวนตนหรือบุคคลอืไน ปຓนตຌน ละพืไอปຓน
การสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติตาม บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการฝຄกอบรมกพนักงาน ดย฿หຌความรูຌกีไยวกับนยบายละนวปฏิบัติ
กีไยวกับการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชัไนละหຌามจายสินบน รวมถึงการสนับสนุน฿หຌสงพนักงานเปอบรมภายนอกองค์กร ซึไงจัด
ดยหนวยงานตาง โ ทัๅงภาครัฐละอกชน พืไอสงสริมความซืไอสัตย์สุจริตละรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ นอกจากนีๅ
บริษัทฯ เดຌกำหนด฿หຌมีหนวยงานทีไปຓนศูนย์กลางรับผิดชอบ฿นการติดตามประมินผล รวมถึงการลงทษ ฝຆาฝน หรือเม
ปฏิบัติตามนยบายละนวปฏิบัติดังกลาวทีไกำหนดเวຌ 

http://www.noblehome.com/
http://www.noblehome.com/
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บริษัทฯ เดຌมีการกำหนดนวปฏิบัติกีไยวกับระบบการควบคุมภาย฿น สำหรับการปฏิบัติงาน฿นดຌานตาง โ พืไอ฿หຌกิดการ
กำกับดูลการปฏิบัติงานละปງองกันความสีไยงจากการทุจริตคอร์รัปชัไนทีไอาจกิดขึๅน ดยสายงานตรวจสอบภาย฿นเดຌมกีาร
ติดตามละประมินผลการควบคุมภาย฿นดຌานการปฏิบัตงิาน พบวา ฿นป 2562 ระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ มีความ
พียงพอละมีประสิทธิผล เมพบประดในปัญหาหรือขຌอบกพรองทีไปຓนสาระสำคัญ นอกจากนีๅ ฿นป 2562 กลุมงานตรวจสอบ
ภาย฿นยังมีการประมินความสีไยงจากการทุจริตคอร์รัปชัไน ซึไงเมพบวามีความสีไยงจากการทุจริตคอร์รัปชัไนทีไมีผลตอการ
ดำนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเมพบหตุการณ์฿ดทีไสดงถึงการทุจริตคอร์รัปชัไนภาย฿นองค์กรละนอกองค์กร 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระท าผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีชองทางละขัๅนตอนทีไผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมสามารถรายงานหรือรຌองรียนจากการกระทำทีไผิดกฎหมาย  
ผิดหลักธรรมาภิบาล หรือกระทำผิดดຌานจรรยาบรรณ฿นกรณีทีไอาจทำ฿หຌกิดความสียหายตอบริษัทฯ รຌองรียนกรณีทีไถูก
ละมิดสิทธิ รวมถึงประดในทีไกีไยวขຌองกับทุจริตคอร์รัปชัไน ผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com 
นอกจากนีๅบริษัทฯ จัด฿หຌมีมาตรการคุຌมครองละบรรทาความสียหาย ดยบริษัทฯ จะกใบขຌอมูลของผูຌจຌงบาะส หรือ 

ผูຌรຌองรียน ละผูຌถูกรຌองรียนเวຌปຓนความลับ จะปຂดผยขຌอมูลทาทีไจำปຓน ดยคำนึงถึงความปลอดภัย ละความสียหาย
ของผูຌรายงานหลงทีไมาของขຌอมูล หรือบุคคลทีไกีไยวขຌอง พรຌอมทัๅง฿หຌขຌอมูล฿นการติดตอกับผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมรายงานหรอื
รຌองรียน฿นกรณีดังกลาว ดยมีหนวยงานทีไปຓนศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูล฿นรืไองทีไอาจทำ฿หຌกิดความสียหายตอบริษัทฯ 
กอนจัดสงขຌอมูล฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบตอเป 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีชองทางพืไอ฿หຌพนักงานหรือผูຌจຌงบาะสรຌองรียน฿นกรณีทีไเมเดຌรับความปຓนธรรมจากการกระทำของบริษทัฯ 
หรือพบหในการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพนักงานทีไถูกกลัไนกลຌง ขมขู ถูกลงทษทางวินัย ชน ถูกพัก
งาน ฿หຌออกจากงาน หรือถูกลือกปฏิบัติดຌวยวิธีการอันเมชอบทีไกีไยวนืไองกับสภาพการจຌางงาน ผานทาง Website ของ
บริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com บริษัทฯ เดຌกำหนดนวทาง฿นการปกปງองพนักงานหรือผูຌจຌงบาะส฿นการกระทำ
ความผิดดังกลาวดยจะเมปຂดผยชืไอ ทีไอยู หรือขຌอมูล฿ด โ ทีไสามารถระบุตัวผูຌรຌองรียนละผูຌถูกรຌองรียนเดຌ ละกใบรกัษา
ขຌอมูลของผูຌรຌองรียนเวຌปຓนความลับ ทัๅงนีๅมืไอเดຌรับการรຌองรียน บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการกับรืไองทีไพนักงานรຌองรียน 
ดยมีหนวยงานทีไปຓนศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลปຓนผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการบริหารจัดการขຌอรຌองรียนดังกลาว กอนจัดสง
ขຌอมูล฿หຌคณะกรรมการ ละผูຌบริหารของบริษัทฯ รับทราบตอเป มืไอคณะกรรมการ ละผูຌบริหารของบริษัทฯ เดຌรับรืไอง
รຌองรียนดังกลาวจะดำนินการพิจารณาละสอบสวนขຌอทใจจริงกีไยวกับรืไองทีไเดຌรับรຌองรียนละดำนินการกຌเขอยาง
หมาะสม ละจะติดตามผลความคืบหนຌาปຓนระยะ ซึไงหนวยงานทีไปຓนศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลจะจຌงผลการดำนินงาน
฿หຌกผูຌรຌองรียนทราบตอเป 

฿นป 2562 บริษัทฯ เมมีการฝຆาฝนกฎหมายดຌานรงงาน การจຌางงาน ผูຌบริภค การขงขันทางการคຌา สิไงวดลຌอม ละถูก
ดำนินการดยหนวยงานกำกับดูล นืไองจากเมเดຌประกาศขຌอมูลจากหตุการณ์สำคัญภาย฿นระยะวลาทีไทางการกำหนด 

4. การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 

นอกจากการปຂดผยขຌอมูลตามกณฑ์ทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนดลຌว บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญตอการปຂดผย
ขຌอมูล ละสารสนทศ อยางถูกตຌอง ครบถຌวน ปรง฿ส ทัไวถึงละทันวลา ทัๅงขຌอมูลทางการงิน ความคืบหนຌา฿นการดำนิน
กิจการ ละผลการดำนินงาน พืไออำนวยความสะดวก฿หຌผูຌถือหุຌน นักลงทุน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿ชຌปຓนขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ
ลงทุน ดยผยพรขຌอมูลผานชองทาง ละสืไอการผยพรขຌอมูลตาง โ ของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย สืไอมวลชน 
ตลอดจนผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ นอกจากนีๅบริษทัฯ 
ยังผยพรขຌอมูลกีไยวกับลักษณะการดำนินธุรกิจ ครงสรຌางการถือหุຌน ครงสรຌางองค์กร งบการงินของบริษัทฯ ขຌอมูลดຌาน
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นักลงทุนสัมพันธ์  หนังสือชิญนัดประชุม ละรายงานการประชุมผูຌถือหุຌน รวมถึ งรายงานประจำปทีไสามารถดาวน์หลดเดຌ 
รวมถึงบริษัทฯ ยังมีอกสารขาว (Press Release) พืไอผยพรรายละอียดครงการทีไบริษัทฯ ดำนินการ พัฒนา ตลอดจน
กรใดความรูຌทีไนาสน฿จกีไยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฿หຌกับนักลงทุน ผูຌถือหุຌน ผูຌทีไกีไยวขຌองละประชาชนทัไ วเปเดຌรับ
ทราบอีกดຌวย 

พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ละผลการดำนินงานของบริษัทฯ ผยพรอยางทัไวถึงสูนักลงทุน ผูຌถือหุຌนละผูຌทีไกีไยวขຌอง ละปຂด
อกาส฿หຌนักลงทุน นักวิคราะห์ เดຌซักถามขຌอมูลตาง โ ของบริษัทฯ นอกจากนักลงทุน฿นประทศลຌว บริษัทฯ ยังปຂดอกาส 
฿หຌนักลงทุนตางประทศขຌารวมประชุมพืไอรับทราบขຌอมูล ละความคืบหนຌาของบริษัทฯ อีกดຌวย นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังจัด฿หຌ
มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการผยพรขຌอมูลทีไสำคัญทีไมีผลตอราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจน
ขຌอมูลสำคัญอืไน โ พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ละผลการดำนินงานของบริษัทฯ ผยพรอยางทัไวถึงสูนักลงทุน ผูຌถือหุຌนละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง ทัๅงนีๅผูຌลงทุนละผูຌทีไสน฿จสามารถติดตอขอทราบขຌอมูลตาง โ ของบริษัทฯ เดຌทีไ 

- Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com ฿นหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ ฿นสวนหัวขຌอ ติดตอนักลงทุน
สัมพันธ์ หรือทาง Email: ir@noblehome.com 

- ทรศัพท์ 0-2251-9955 ตอ 1415 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงภาระหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ฿นฐานะกรรมการของบริษัทจดทะบียนซึไงมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบงบการงิน ดยงบการงินของบริษัทฯ ตຌองสดงฐานะทางการงิน ละผลการดำนินงานอยางถูกตຌอง ครบถຌวน 
ละมีการปຂดผยขຌอมูลอยางพียงพอ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน ดย฿ชຌนยบายบัญชีทีไหมาะสม ละถือปฏิบัติดย
สมไำสมอ อีกทัๅงตຌองจัดทำขึๅนตามมาตรฐานการรายงานทางการงิน ละปຓนเปตามกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง งบการงินของ
บริษัทฯ เดຌรับการตรวจสอบดยผูຌสอบบัญชีของบริษัท เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส อบีออส จำกัด  ซึไงปຓนผูຌสอบบัญชีทีไ
เด ຌร ับความหในชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  ฿นการตรวจสอบนั ๅนทาง
คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌสนับสนุนขຌอมูล ละอกสารตาง โ พืไอ฿หຌผูຌสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ ละสดงความหในเดຌ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดยความหในของผูຌสอบบัญชีเดຌสดงความหในอยางเมมีงืไอนเขตองบการงิ นซึไงปรากฏ฿น
รายงานของผูຌสอบบัญชีซึไงสดงเวຌ฿นรายงานประจำปลຌว ฿นป 2562 บริษัทฯ นำสงงบการงินตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ตรงตอวลา ละเมถูกกຌเขงบการงิน 
นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหนຌาทีไรับผิดชอบตอความถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระสำคัญของบบสดงรายการขຌอมูล
ประจำปอีกดຌวย ฿นป 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌทำหนຌาทีไ฿นฐานะกรรมการขຌารวมประชุมคณะกรรมการทีไบริษัทฯ จัด
ประชุมรวมทัๅงสิๅน 47 ครัๅง (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองครงสรຌางการจัดการ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงปຓนกรรมการอิสระ พืไอทำหนຌาทีไสอบทานนยบายการบัญชี 
ละคุณภาพของรายงานทางการงิน สอบทานระบบควบคุมภาย฿น ละการตรวจสอบภาย฿น ตลอดจนบริหารความสีไยง 
ดยความหในของคณะกรรมการตรวจสอบกีไยวกับรืไองดังกลาวขຌางตຌน ปรากฏ฿นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึไง
สดงเวຌ฿นรายงานประจำปลຌว 

การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เดຌกำหนดปຓนนยบายเวຌ฿นจรรยาบรรณธุรกิจดย฿หຌกรรมการ ละผูຌบริหาร รวมถึงคูสมรสละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติ
ภาวะ มีหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการจัดทำละปຂดผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿หຌคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
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การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

พืไอ฿หຌปຓนเปตามมาตรา 89/14 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึไงกຌเขพิไมติมดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีไ 4) พ.ศ. 2551 ละประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีไ ทจ. 
2/2552 รืไอง การรายงานการมีสวนเดຌสียของกรรมการ ผูຌบริหาร ละบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง ดยกำหนด฿หຌกรรมการละ
ผูຌบริหารตຌองรายงาน฿หຌบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนเดຌสียของตนหรือของบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง ซึไงปຓนสวนเดຌสียทีไ
กีไยวขຌองกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌบริษัทฯ มีขຌอมูลประกอบการดำนินการตาม
ขຌอกำหนดกีไยวกับการทำรายการทีไกีไยวยงกัน ซึไงปຓนรายการทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ละอาจนำเปสู
การถายทผลประยชน์ของบริษัทฯ ละบริษัทยอยเดຌ รวมถึงการทีไกรรมการละผูຌ บริหารตຌองปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความ
ระมัดระวังละซืไอสัตย์สุจริต ซึไงตຌองตัดสิน฿จดยเมมีสวนเดຌสียเมวาทางตรงหรือทางอຌอม฿นรืไองทีไตัดสิน฿จ ดยกรอกบบ
จຌงรายงานการมีสวนเดຌสียของกรรมการละผูຌบริหาร ดังนีๅ 

- รายงาน฿นครัๅงรก : ฿หຌรายงานภาย฿นวันทีไ 15 ของดือนถัดเป นับจากวันทีไกิดรายการการมีสวนเดຌสีย 

- รายงานการปลีไยนปลงขຌอมูลการมีสวนเดຌสีย : ฿หຌรายงานภาย฿น 3 วันทำการ นับตวันทีไมีการปลีไยนปลงขຌอมูล 
ดยระบุจຌงการปลีไยนปลงครัๅงทีไทา฿ดเวຌดຌวย  

การแจงเบาะแสการกระท าผิด 

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามนยบายการจຌงบาะสการกระทำผิด ดยจัด฿หຌมีชองทาง฿หຌพนักงานละผูຌมีสวนเดຌสียทุก
กลุมชวยกันสอดสองดูลหากพบการกระทำ฿ด โ ทีไผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดนยบายหรือผิดกฎระบียบละ
ขຌอบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจกอ฿หຌกิดความสียหายกบริษัทฯ พนักงานละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมสามารถ
จຌงบาะสการกระทำผิดดังกลาวกบริษัทฯ เดຌหลายชองทางทีไ 

- Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com ฿นหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ ฿นสวนหัวขຌอ จຌงบาะสการ
กระทำผิดละทุจริตคอร์รัปชัไน หรือทาง Email: cg@noblehome.com 

- ศูนย์รับจຌงขຌอมูล 

ทีไอยู : บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน฿หญ 
ลขทีไ 1035 อาคาร นบิล ถนนพลินจิต ขวงลุมพินี 
ขตปทุมวัน กรุงทพฯ 10330 

ทรศัพท ์  : 0-2251-9955 ตอ 1402 

ฟกซ ์  : 0-2251-9977 

ทัๅงนีๅมืไอเดຌรับการรຌองรียน บริษัทฯ ยังมีกลเก฿นการคุຌมครองพนักงานหรือผูຌจຌงบาะส฿นการกระทำความผิดดังกลาวดย
จะเมปຂดผยชืไอ ทีไอยู หรือขຌอมูล฿ด โ ทีไสามารถระบุตัวผูຌรຌองรียนเดຌ ละกใบรักษาขຌอมูลของผูຌรຌองรียนเวຌปຓนความลับ 
พืไอ฿หຌผูຌจຌงบาะสละผูຌรຌองรียนมัไน฿จวาจะเมเดຌรับผลกระทบจากการจຌงบาะสละรຌองรียนดังกลาว ดยบริษัทฯ มี
หนวยงานทีไปຓนศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลปຓนผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการตรวจสอบละบริหารจัดการขຌอรຌองรียนดังกลาว 
กอนจัดสงขຌอมูล฿หຌคณะกรรมการละผูຌบริหารของบริษัทฯ รับทราบตอเป มืไอคณะกรรมการ ละผูຌบริหารของบริษัทฯ 
เดຌรับรืไองรຌองรียนดังกลาวจะดำนินการพิจารณาละสอบสวนขຌอทใจจริงกีไยวกับรืไองทีไเดຌรับรຌองรียนละดำนินการกຌเข
อยางหมาะสม ละจะติดตามผลความคืบหนຌาปຓนระยะ ซึไงหนวยงานทีไปຓนศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมู ลจะจຌงผลการ
ดำนินงาน฿หຌกผูຌรຌองรียนทราบตอเป 

http://www.noblehome.com/
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการทีไหมาะสมกับขนาดกิจการ ดย ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มี
จำนวน 9 ทาน ประกอบดຌวย 

  กรรมการทีไปຓนผูຌบริหาร        3       ทาน 

  กรรมการ   1 ทาน 

  กรรมการอิสระ    5        ทาน 

ดยกรรมการดังกลาวตางปຓนผูຌทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ความรูຌความสามารถ ทักษะวิชาชีพ รวมถึงมีความปຓนกลาง ละ
เมตกอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของฝຆายบริหารตอยาง฿ด สามารถตรวจสอบการดำนินงานของบริษัทฯ ละถวงดุลอำนาจของ
กรรมการทานอืไน โ เดຌ สามารถคัดคຌานหรือยับยัๅงรืไองตาง โ ฿นทีไประชุมเดຌอยางปຓนอิสระ ทำ฿หຌการตัดสิน฿จตาง โ ฿นทีไ
ประชุมมีประสิทธิภาพ จึงชืไอมัไนเดຌวาการบริหารของบริษัทฯ จะปຓนเปอยางอิสระ มีความชัดจน ปร ง฿ส ทัๅงนีๅ บริษัทฯ มี
กรรมการทีไเม฿ชผูຌบริหารจำนวน 2 ทาน ทีไมีประสบการณ์การทำงานกีไยวขຌองกับธุรกิจของบริษัทฯ  

พืไอ฿หຌปຓนเปตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี กีไยวกับครงสรຌางคณะกรรมการบริษัทฯ ดยบริษัทฯ ประกอบดຌวย
กรรมการอิสระคิดปຓนรຌอยละ 56 ของกรรมการทัๅงคณะ จึงทำ฿หຌการสอบทานการบริหารจัดการ฿หຌปຓนเปอยางปรง฿ส 

นอกจากนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เมคยปຓนพนักงานหรือหุຌนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกทีไบริษัทฯ  ฿ชຌบริการอยู฿นชวง 2 ป ทีไผานมา 

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ กำหนดเวຌวา ฿นการประชุมผูຌถือหุຌนสามัญประจำปทุกครัๅง ฿หຌกรรมการออกจากตำหนงอยาง
นຌอย 1 ฿น 3 ถຌาจำนวนกรรมการทีไจะบงออก฿หຌตรงปຓนสามสวนเมเดຌ กใ฿หຌออกดยจำนวน฿กลຌทีไสุดกับสวน 1 ฿น 3  ดย
กรรมการทีไออกจากตำหนง฿นปรก ละปทีไ 2 ภายหลังการจดทะบียนบริษัทฯ นัๅน ฿หຌ฿ชຌวิธีจับสลากกันวาผูຌ฿ดจะออก 
สวนปหลัง โ ตอเป ฿หຌกรรมการคนทีไอยู฿นตำหนงนานทีไสุดนัๅนปຓนผูຌออกจากตำหนง อนึไง กรรมการทีไออกตามวาระนัๅน
อาจถูกลือกขຌามาดำรงตำหนง฿หมกใเดຌ นืไองจากบริษัทฯ มีความชืไอมัไน฿นความสามารถทางธุรกิจละความชีไยวชาญ
฿นรืไองตาง โ ของกรรมการตละทาน ซึไงวาระการดำรงตำหนงของกรรมการนีๅเดຌถูกกำหนดเวຌ฿นนยบายการกำกับดูล
กิจการลຌว 

มืไอครบวาระการดำรงตำหนงของกรรมการ บริษัทฯ มีกระบวนการ฿นการสรรหาคณะกรรมการบรษิัทฯ อยางปรง฿ส ดย
คณะกรรมการสรรหาจะปຓนผูຌพิจารณาคัดลือกบุคคลทีไจะขຌามาปຓนคณะกรรมการบริษัทฯ ดยพิจารณาจากบุคคลทีไมี
คุณวุฒิ มีความรูຌ ความสามารถฉพาะดຌานทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจละมีประสบการณ์ทีไหมาะสม ดยเมจำกัดพศ ชืๅอชาติละ
ศาสนา รวมถึงมีวิสัยทัศน์ละมีความพรຌอมทีไจะอุทิศวลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไเดຌตใมทีไ ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตาม
กฎหมายตลอดจนเมคยปຓนพนักงานหรือหุຌนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ทีไบริษัทฯ ฿ชຌบริการอยู฿นชวง 2 ป ทีไผานมา 
พืไอนำสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนลือกตัๅงกรรมการตามหลักกณฑ์ละวิธีการตามทีไบริษัทฯ กำหนด (รายละอียดปรากฏ฿น
รืไองการสรรหาละตงตัๅงกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงสุด) 

พืไอความปຓนอิสระ฿นการ฿หຌความหในละปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
นยบายเวຌวากรรมการอิสระดำรงตำหนงกรรมการติดตอกันเดຌเมกิน 2 วาระหรือเมกิน 6 ป  ดย 1 วาระ฿นทีไนีๅหมายถึง 
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ชวงวลาระหวางการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนของปทีไเดຌรับการตงตัๅงจนถึงวันครบกำหนดการดำรงตำหนง฿นตละวาระ฿น
วันประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำปทีไตนครบกำหนดออกตามวาระ 

ทัๅงนีๅ ฿นปทีไกรรมการอิสระดังกลาวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจสนอชืไอกรรมการดังกลาว฿หຌ ทีไประชุม
สามัญผูຌถือหุຌนพิจารณาลือกตัๅงกรรมการกลับขຌาปຓนกรรมการตอเปเดຌตามทีไคณะกรรมการหในสมควร ต฿หຌคุณสมบัติ
ความปຓนอิสระของกรรมการนัๅนสิๅนสุดลง 

การด ารงต าแหนงของคณะกรรมการในบริษัทอื่น 

บริษัทฯ เดຌกำหนดนยบาย ละวิธีปฏิบัติ฿นการเปดำรงตำหนงกรรมการทีไบริษัทอืไนของคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
ชัดจน ซึไงตามขຌอบังคับของบริษัทฯ เดຌกำหนดเวຌวา หຌามมิ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
ดียวกัน ละปຓนการขงขันกับกิจการของบริษัท หรือขຌาปຓนหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ หรือปຓนหุຌนสวนเมจำกัดความ
รับผิด฿นหຌางหุຌนสวนจำกัด หรือปຓนกรรมการของบริษัทอกชนหรือบริษัทอืไนทีไประกอบกิจการอันมีสภาพอยางดียวกัน ละ
ปຓนการขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เมวาจะทำพืไอประยชน์ตนหรือประยชน์ผูຌอืไน วຌนตจะเดຌรับอนุมัติจากทีไประชุมผูຌ
ถือหุຌนกอนทีไจะมีมติตงตัๅง  

ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌปຓนเปตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี คณะกรรมการบรษิัทฯ ยังมีการกำหนดนยบายจำกัดจำนวนบรษิทั
ทีไ กรรมการ จะเปดำรงตำหนงกรรมการ฿นบริษัทอืไน ดยกำหนดนยบาย฿หຌกรรมการบริษัท สามารถดำรงตำหนง
กรรมการ฿นบริษัทจดทะบียนอืไนเดຌ ตตຌองเมปຓนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไกรรมการของบริษัทฯ  ดยมืไอรวมบริษัท 
นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ลຌว ตຌองเมกิน 3 บริษัทจดทะบียน  

฿นสวนของบริษัทยอยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด฿หຌ บริษัทยอยดำนินตามนยบาย ละวิธีปฏิบัติทีไกำหนดเวຌ฿นบริษัท
฿หญ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการบริหารงานของบริษัทฯ ละปຓนเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ตาม
นวทางทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนด   

ดย฿นป 2562 กรรมการบริษัทฯ ทุกทาน รวมถึงประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ปฏิบัติตามนยบายการดำรงตำหนงของ
คณะกรรมการ฿นบริษัทอื ไนอยางครงครัด หมาะสม  ละมิเดຌสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตอยาง฿ด (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองรายละอียดกีไยวกับกรรมการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอำนาจควบคุม 
ละลขานุการบริษัท) 

เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมีมติตงตัๅงลขานุการบริษัทฯ พืไอทำหนຌาทีไ฿นการดูลการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดูลการจัดการประชุมผูຌถือหุຌน ละการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฿หຌปຓนเปตามกฎหมายละขຌอบังคับของบริษัทฯ 
ละขຌอพึงปฏิบัติตาง โ สงสริมละติดตาม฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ละระบียบขຌอบังคับตาง โ ทีไ
กีไยวขຌองรวมถึงการปฏิบัติตามมติทีไประชุมผูຌถือหุຌน ละมติทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดຌวย      

นอกจากนัๅน ลขานุการบริษัทฯ ยังมีหนຌาทีไ฿นการดูลการจัดทำ ละกใบรักษาอกสารประกอบการประชุม ชน ทะบี ยน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการละรายงานประจำป ปຓนตຌน ดูลการจัดกใบ
รักษารายงานการมีสวนเดຌสียทีไรายงานดยกรรมการหรือผูຌบริหารของบริษัทฯ ละดำนินการอืไน โ ตามทีไคณะกรรมการ
ตลาดทุนกำหนด (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองครงสรຌางการจัดการ) 
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คณะกรรมการชดุยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ พืไอชวย฿นการติดตามละกำกับดูลการดำนินงานของ
บริษัทฯ ละรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมไำสมอ ดยคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดຌวย  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 2 ป ซึไงปຓนผูຌมีประสบการณ์ 
ละความรูຌความสามารถ ทัๅง฿นดຌานการควบคุมภาย฿น พืไอชวยหลือ฿นการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ อีกทัๅงมีความ
ชีไยวชาญกีไยวกับขຌอกำหนดละมาตรฐานทีไดี฿นการจัดทำงบการงิน พืไอ฿หຌงบการงินมีความถูกตຌอง ปรง฿ส ละปຂดผย
ขຌอมูลอยางพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบดยประธานกรรมการตรวจสอบเดຌจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พืไอปຂดผย฿นรายงานประจำป ละบบสดงรายการขຌอมูลประจำป 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป ประกอบเปดຌวยกรรมการทีไ
ปຓนกรรมการอิสระทัๅงคณะ พืไอทำหนຌาทีไ฿นการพิจารณาหลักกณฑ์ ละกระบวนการ฿นการสรรหาบุคคลทีไมีคุณสมบัติ
หมาะสม พืไอดำรงตำหนงกรรมการ ละผูຌบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหามีการรายงานผลการปฏิบัติหนຌาทีไตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง หรือทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลงทีไสำคัญ  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป ประกอบเป
ดຌวยกรรมการทีไปຓนกรรมการอิสระทัๅงคณะพืไอทำหนຌาทีไพิจารณาหลักกณฑ์ ละรูปบบคาตอบทนของกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน มีการรายงานผลการปฏิบัติหนຌาทีไตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง หรือ
ทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลงทีไสำคัญ  

คณะกรรมการบริหารความสีไยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการบริหารความสีไยง มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป พืไอทำหนຌาทีไ฿น
การวิคราะห์ ละตรวจสอบปัจจัยความสีไยง, กำหนดนวทาง ละกลยุทธ์฿นการบริหารความสีไยง ละกำหนดนยบาย
การบริหารความสีไยงดยรวม พืไอสนอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาหในชอบ  ตลอดจนทบทวนความพียงพอ 
ความมีประสิทธิผล ละการปฏิบัติตามนยบายทีไกำหนดเวຌ คณะกรรมการบริหารความสีไยง มีการรายงานผลการปฏิบัติ
หนຌาทีไตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง หรือทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลงทีไสำคัญ 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป ประกอบเปดຌวย
กรรมการทีไปຓนกรรมการอิสระทัๅงคณะ พืไอทำหนຌาทีไศึกษา ละจัดทำรางนยบายกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจ 
กำกับดูลละ฿หຌคำนะนำกกรรมการ ละผูຌบริหาร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌปຓนเปตามกรอบ ละหลักการกำกับดูล
กิจการทีไดี, พิจารณาทบทวนนยบายกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจดยสมไำสมอ ละติดตาม ละประมินผล
การปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ  พืไอ฿หຌปຓนเปตามนวทางการปฏิบัติทีไดี ทีไกำหนดเวຌ฿นนยบายกำกับดูล
กิจการ  คณะกรรมการกำกับดูลกิจการมีการรายงานผลการปฏิบัติหนຌาทีไตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 
หรือทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลงทีไสำคัญ 
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ทัๅงนีๅ องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ รวมถึงขอบขต หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ ปຓนเปตามนวทางทีไ
ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนด  

บทบาท หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ภาวะผูຌนำละวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยกรรมการทีไมีภาวะผูຌนำ มีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์฿นการดำนินธุรกิจ
อยางสูง ดยกรรมการทุกทานตระหนักดีถึงภาระหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌถือหุຌน฿หຌปຓนตัวทนทำหนຌาทีไกำหนด
นยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ปງาหมาย ผนธุรกิจ ละงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูลฝຆายจัดการ
พืไอ฿หຌการบริหารงานปຓนเปตามนยบายทีไกำหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย 
กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง วัตถุประสงค์ ขຌอบังคับของบริษัทฯ ละมติทีไประชุมผูຌถือหุຌน ดังนัๅนคณะกรรมการบริษัทฯ  จึงมีความ
มุงมัไนทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ละระมัดระวังดยคำนึงถึงการสรຌางมูลคาละพืไอประยชน์ของผูຌถือหุຌน
ปຓนสำคัญ ทัๅงนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ ละฝຆายจัดการยกบทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบกันอยางชัดจน 

นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนดวิสัยทัศน์ละพันธกิจของบริษัทฯ เวຌอยางชัดจนปຓนลายลักษณ์อักษร ละ
ปຂดผยเวຌ฿น Website ของบริษัทฯ อันจะปຓนกรอบ฿นการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดยจะมีการพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ละพันธกิจของบริษัทฯ ปຓนประจำทุกป พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาวการณ์ทีไปลีไยนปลงเป ทัๅงนีๅ ฿นป 
2563 คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมีการพิจารณาทบทวนละอนุมัติวิสัยทัศน์ ละพันธกิจของบริษัท ฿ นที ไประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัด฿หຌมีระบบการ
ติดตามละกำกับดูลฝຆายจัดการพืไอ฿หຌการดำนินงานปຓนเปตามวิสัยทัศน์ละพันธกิจทีไกำหนดเวຌดยสมไำสมอ  

นยบายกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ เดຌดำนินธุรกิจดยยึดมัไน฿นจริยธรรม ละจรรยาบรรณธุรกิจพืไอรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ละพืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติหนຌาทีไปຓนเปดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ละทีไยงธรรม ทัๅงการปฏิบัติตอบริษัทฯ ละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม ดยบริษัทฯ 
กำหนดนยบายการกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจเวຌอยางชัดจนปຓนลายลักษณ์อักษร ละปຂดผยเวຌ฿น 
website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com ดยครอบคลุม฿นรืไองคณะกรรมการบริษัทฯ สิทธิละความทาทียม
กันของผูຌถือหุຌน บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสีย การปຂดผยขຌอมูล ละความปรง฿ส การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความ
สีไยง การดูลการ฿ชຌทรัพย์สิน การดูลรืไองการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿น การทำรายการกีไยวยงกัน นยบายความขัดยຌงทาง
ผลประยชน์ นยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการตอตຌานทุจริตคอร์รปัชัไนละหຌามจายสินบนพืไอผลประยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ นยบายการ฿หຌความรูຌละฝຄกอบรมพนักงาน฿นรื ไองสิ ไงวดลຌอม นยบายการดำนินธุรกิจภาย฿ตຌมาตรฐาน
สิไงวดลຌอม นยบายการจຌงบาะส฿นการกระทำผิด ซึไงรวมถึงการปกปງองพนักงานหรือผูຌจຌงบาะส฿นการกระทำผิด 
ละการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ปรง฿ส ปຓนธรรมภาย฿ตຌกฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอปຓนนวทาง
ละขຌอพึงปฏิบัติทีไดี ฿หຌคณะกรรมการ  ผูຌบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือละนำเปปฏิบัติ฿นนวทาง
ดียวกันทัๅงการปฏิบัติตอบริษัทฯ ละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม สาธารณชนละสังคม รวมทัๅงการกำหนดระบบการติดตามการ
ปฏิบัติตามนยบายดังกลาวอยางตอนืไอง   

พืไอ฿หຌปຓนเปตามนยบายทีไบริษัทฯ กำหนดเวຌ บริษัทฯ มีการทบทวนนยบายกำกับดูลกิจการปຓนประจำทุกป ละ
ทบทวนนวปฏิบัติกีไยวกับจรรยาบรรณธุรกิจทุก 2 ป หรือทุกปทีไมีการปลีไยนปลงอยางมีนัยสำคัญ สำหรับป 2562 
คณะกรรมการกำกับดูลกิจการมีการทบทวนนยบายกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนมีการรายงานผล

http://www.noblehome.com/
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การทบทวนดังกลาว ฿นทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กอนนำมาปรับ฿ชຌ 
ละจຌง฿หຌพนักงานทราบตอเป นอกจากนีๅบริษัทฯ เดຌจัดทำคูมือนยบายกำกับดูลกิจการละคูมือจรรยาบรรณธุรกิจทัๅง
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ พืไอผยพร฿หຌกับกรรมการ ผูຌบริหาร  ตลอดจนพนักงานทุกระดับ฿หຌมีการปฏิบัติตามคูมือ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดยกำหนด฿หຌกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นการสงสริม฿หຌกรรมการ ผูຌบริหาร
ละพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนยบายกำกับดูลกิจการละจรรยาบรรณธุรกิจดຌวยความขຌา฿จผานชองทางการสืไอสาร
ภาย฿นบริษัทฯ ชน Email, Website ละกิจกรรมตาง โ ของบริษัทฯ พรຌอมทัๅงมีมาตรการติดตามดยพนักงานสามารถ
สืไอสารกับบริษัทฯ กรณีพบการเมปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ผานชองทางการจຌง
บาะสการกระทำผิดละทุจริตคอร์รัปชัไน หรือสงมาทีไ Email: cg@noblehome.com  (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองการ
จຌงบาะสการกระทำผิด)    

นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังเดຌกำหนดขຌอบังคับกีไยวกับการทำงานของบริษัทฯ พืไอ฿หຌผูຌบริหารละพนักงานทัไวเปยึดถือปຓน
นวทาง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ซึไง฿นขຌอบังคับดังกลาวมีการกำหนดบทลงทษหากมีการฝຆาฝนขຌอบังคับ
ดຌวย ละบริษัทฯ มีนยบายฝຄกอบรมพนักงานพืไอพิไมศักยภาพของพนักงาน฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ดยจะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนวทางดังกลาวอยางสมไำสมออีกดຌวย  

ระบบการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนผูຌพิจารณาการกำหนด ละยกบทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย  คณะกรรมการบริหาร ละกรรมการผูຌจัดการอยางชัดจน ดยอำนาจการอนุมัติสู งสุดปຓน
หนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัด฿หຌมีระบบการควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง ดังนีๅ  

ระบบการควบคุมภาย฿น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ฿หຌความสำคัญอยางยิไงตอระบบการควบคุมภาย฿น ละการตรวจสอบภาย฿น พืไอ฿หຌระบบการ
ควบคุมภาย฿นมีประสิทธิภาพ ละกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ กำหนด฿หຌมีกลุมงานตรวจสอบภาย฿น พืไอสอบทาน ละ
ประมินผลระบบการควบคุมภาย฿นดຌานการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายการดຌานการงินของทัๅงฝຆายบริหารละฝຆายปฏิบัติการ 
กลุมงานตรวจสอบภาย฿นมีความปຓนอิสระ สามารถทำหนຌาทีไตรวจสอบ ละถวงดุลเดຌอยางตใมทีไ ดยกลุมงานตรวจสอบ
ภาย฿นจะรายงานละขึๅนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหนຌากลุมงานตรวจสอบภาย฿น คือ นางสาวนริศรา  
พใงสภา (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองการควบคุมภาย฿นละการบริหารจัดการความสีไยง) 

การบริหารความสี่ยง 

พืไอ฿หຌระบบการบริหารความสีไยงปຓนเปอยางหมาะสมละกิดประยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
มอบหมาย฿หຌคณะกรรมการบริหารความสีไยงมีหนຌาทีไกำหนดนยบายการบริหารความสีไยงดยรวมเวຌดังนีๅ 

• บริษัทฯ กำหนด฿หຌการบริหารความสี ไยงปຓนความรับผิดชอบของกรรมการ ผู ຌบริหารละพนักงานทุกคนทีไตຌอง
ตระหนักถึงความสีไยงทีไมี฿นการปฏิบัติงานของตนละบริษัทฯ ดยตຌองมีสวนรวม ละ฿หຌความสำคัญกับการบริหาร
ความสีไยงตาง โ อยางมีระบบ฿หຌอยู฿นระดับทีไพียงพอละหมาะสม 

• จัด฿หຌมีกระบวนการบริหารความสีไยงทีไมีประสิทธิภาพ฿นทุกขัๅนตอนของการดำนินงานตามหลักการกำกับดูลกิจการ
ทีไดี (Corporate Governance Policy) ละมีการบูรณาการบริหารความสีไยงกับการบริหารทคนลยีสารสนทศ
พืไอการจัดการทีไดี พืไอชวยลดอกาสของการกิดความสีไยงละผลกระทบจากความสีไยง ลดความเมนนอน฿น  

ผลการดำนินงานดยรวม ละพิไมอกาสหงความสำรใจ 

mailto:CG@noblehome.com
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• มาตรการ฿นการบริหารความสีไยงทีไมีผลกระทบตอบริษัทฯ ตຌองถูกจัดการอยางปຓนระบบ พืไอลดความสีไยง฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ ละสอดคลຌองกับสภาวะวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเปอยางตอนืไอง ดยมาตรการการบริหารความ
สีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌนัๅน ตຌองเดຌรับการอนุมัติดยกรรมการบริหารความสีไยงกอนนำเปปฏิบัติ฿ชຌ 

• ดำนินการสนับสนุนการบริหารความสีไยง฿หຌประสบความสำรใจทัไวทัๅงองค์กร ดยการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีจำกัดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฿นการบงชีๅ ประมิน ละการจัดการความสีไยงอยางหมาะสม 

อนึไง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีภาระ ละหนຌาทีไ฿นการสงสริม฿หຌบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดี มีการบริหาร
ความสีไยงทีไหมาะสม ละควบคุมดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภาย฿น ละนยบายการบริหารความสีไยงดยรวม
ทีไกำหนดเวຌดยคณะกรรมการบริหารความสีไยง ทัๅงนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌประมินผลความพียงพอของระบบการ
ควบคุมภาย฿น ซึไงรวมถึงการบริหารความสีไยงตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ลຌว ฿นการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563  

นยบายความขัดย้งทางผลประยชน์ 

พืไอปງองกัน ละหลีกลีไยงเม฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ บริษัทฯ มีนยบายครง ครัด฿นการกำกับดูล ซึไงเดຌ
กำหนดนยบาย ละนวปฏิบัติเวຌอยางชัดจน ระบุเวຌ฿นนยบายการกำกับดูลกิจการ ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 
ดยหຌามมิ฿หຌคณะกรรมการ ละผูຌบริหาร รวมถึง คูสมรส ละบุตรทีไยังเมบรรลนุิติภาวะ นำขຌอมูลภาย฿นทีไยังมิเดຌปຂดผยตอ
สาธารณชนเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนดยดใดขาด รวมทัๅงกำหนด฿หຌกรรมการละผูຌบริหารมีหนຌาทีไตຌองสงสำนารายงาน
การถือหลักทรัพย์ ละรายงานการปลีไยนปลงการถือครองหลักทรัพย์฿หຌกบริษัทฯ ฿นวันดียวกับวันทีไสงรายงานตอ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละจຌงการถือหลักทรัพย์ตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปละครัๅง รวมถึงรายงานการปลีไยนปลงการถือหลักทรัพย์฿หຌที ไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั ๅงที ไมีการ
ปลีไยนปลง (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองการดูลรืไองการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿น)  

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอย 3 ดือนตอครัๅง ซึไงปຓนเปตามตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทีไกำหนดเวຌลวงหนຌา ละมีการประชุมพิศษพิไมตามความจำปຓน ซึไง฿นระหวางการประชุมเดຌมีการรายงานผลการ
ดำนินงานทีไผานมา฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอยางตอนืไองดຌวย ดยประธานกรรมการมีนยบายสงสริม฿หຌมีการ฿ชຌ
ดุลยพินิจทีไรอบคอบ ละจัดสรรวลาเวຌอยางพียงพอ฿นการประชุม พืไอทีไจะ฿หຌฝຆายจัดการสนอรืไองละสามารถอภิปราย
ปัญหาสำคัญเดຌอยางรอบคอบดยทัไวกัน  

฿นปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยกรรมการสัญชาติเทยจำนวน 6 ทานละกรรมการตางชาติจำนวน 3 ทาน 
ดังนัๅนจึงบงการประชุมออกปຓน 2 กรณีดังนีๅ 

กรณีการประชุมพืไอพิจารณาวาระรงดวน คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมอบหมาย฿หຌกรรมการสญัชาติเทยจำนวน 6 ทาน ปຓน
ผูຌขຌารวมประชุมพืไอพิจารณาวาระรงดวนดังกลาว ดยรายงานการประชุมนีๅจะถูกนำสนอพืไอ฿หຌทีไประชุมคณะกรรมการ
฿หญพิจารณารับรองตอเป  

กรณีการประชุมพืไอพิจารณาวาระทีไกีไยวขຌองกับนยบายการบริหารงานของบริษัทฯ การลงทุน รับรองงบการงิน การ
กำกับดูลกิจการ ประธานกรรมการละกรรมการทุกทาน จะปຓนผูຌรวมกันพิจารณาวาระการประชุม ดยประธานกรรมการ
ละกรรมการทุกทานมีอิสระ฿นการสนอรืไองวาระการประชุม ฿นการประชุมทุกครัๅง บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือชิญ
ประชุม วาระการประชุมพรຌอมทัๅงขຌอมูลประกอบสำหรับพิจารณา ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานลวงหนຌาเมนຌอยกวา 7 
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วันกอนวันประชุม พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌทราบถึงวาระตาง โ  กอนขຌารวมประชุม ดยกรรมการตละทาน
สามารถขอขຌอมูลประกอบการพิจารณาพิไมติมเดຌจากลขานุการบริษัทฯ  

฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัๅง ประธานกรรมการจัดสรรวลาอยางพียงพอทีไฝຆายจัดการจะสนอรืไอง ละ฿หຌ
วลามากพอทีไกรรมการจะรวมอภิปรายปัญหาสำคัญอยางรอบคอบ ละผูຌบริหารระดับสูงขຌารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ พืไอชีๅจงขຌอมูล฿นฐานะผูຌกี ไยวขຌองกับปัญหาดยตรง นอกจากนีๅ ฿นกรณีทีไจำปຓนคณะกรรมการอาจจัด฿หຌมี
ความหในอิสระจากทีไปรึกษาหรือผูຌประกอบวิชาชีพภายนอก ดยถือปຓนคา฿ชຌจายบริษัทฯ เดຌ ทัๅงนีๅบริษัทฯ กำหนด฿หຌมีการ
จดบันทึกการประชุมปຓนลายลักษณ์อักษร ตามระบียบวาระ ละสนอ฿หຌทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง ดย
รายงานการประชุมจะถูกจัดกใบพืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌทีไกีไยวขຌองสามารถตรวจสอบเดຌ ดยรายละอียด
จำนวนครัๅงการประชุมของคณะกรรมการ฿หญปรากฏ฿นรืไองครงสรຌางการจัดการ 

นอกจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ลຌว พื ไอ฿หຌการบริหาร ละการดำนินงานของบริษัทฯ  ปຓนเปอยางมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังสนับสนุน฿หຌมีการจัดการประชุมของคณะกรรมการชุดยอยตละคณะ ดังนีๅ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปຓนการประชุมรวมกันระหวางกรรมการตรวจสอบกับผูຌสอบบัญชขีองบริษัทฯ อยางนຌอย
ปละ 4 ครัๅง ละมีการประชุมพิศษตามสมควร ดยการประชุมตละครัๅง นอกจากจะปຓนการประชุมพืไอพิจารณาวาระทีไ
กีไยวขຌองกับการรับรองงบการงินลຌว ยังมีการประชุมพืไอรับทราบรืไองการควบคุมภาย฿นของบริษัทละขຌอสนอนะตาง โ 
จากผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ พืไอนำมา฿ชຌปรับปรุงการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅนละมีการประชุมรวมกับผูຌตรวจสอบ
ภาย฿นอยางสมไำสมอ ดย฿นป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูຌตรวจสอบบัญชีภายนอกละฝຆาย
ตรวจสอบภาย฿นรวม 6 ครัๅง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนด฿หຌคณะกรรมการสรรหามีการประชุมอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
ละมีการจัดประชุมพิศษตามความจำปຓนละรงดวน ดยการประชุมตละครัๅง นอกจากจะปຓนการประชุมพืไอกำหนด
หลักกณฑ์ละคุณสมบัติของคณะกรรมการทีไตຌองการสรรหา ละการกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลพืไอดำรงตำหนงกรรมการ
฿หຌหมาะสมกับลักษณะขององค์กร ยังมีการพิจารณาคัดลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสมพืไอดำรงตำหนงกรรมการตาม
วิธีการสรรหาทีไเดຌกำหนดเวຌ ดยสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พืไอพิจารณาสนอชืไอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาตงตัๅง
ปຓนกรรมการบริษัทฯ ตอเป 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนด฿หຌคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนมีการ
ประชุมอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง ละมีการจัดประชุมตามความจำปຓน ละรงดวน ดย฿นการประชุมตละครัๅง นอกจากปຓน
การพิจารณาทบทวนรูปบบละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนของกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหาร
ระดับสูง ยังปຓนการพิจารณากำหนดคาตอบทนประจำปของกรรมการละวงงินคาตอบทนของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร
ละผูຌบริหารระดับสูง พืไอ฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ พืไอนำสนอวงงินคาตอบทนทีไกำหนดตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ จากนัๅนคณะกรรมการบริษัทฯ ตຌองนำสนอคาตอบทนกรรมการ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาอนุมัติ
ตอเป 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความสีไยง คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนด฿หຌคณะกรรมการบริหารความสีไยงมีการประชุม
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง ละมีการจัดประชุมพิศษตามความจำปຓน ละรงดวน ดยการประชุมตละครัๅง นอกจากจะปຓนการ
วิคราะห์ ละตรวจสอบปัจจัยความสีไยงทีไสำคัญ การกำหนดนวทางละกลยุทธ์฿นการบริหารความสีไยง ยังมีการทบทวน
ความพียงพอของนยบายการบริหารความสีไยงดยรวม ละความมีประสิทธิผลของระบบ ละการปฏิบัติตามนยบายทีไ
กำหนดเวຌ 
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การประชุมคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด฿หຌคณะกรรมการกำกับดูลกิจการมีการประชุม
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅงละมีการจัดประชุมพิศษตามความจำปຓนละรงดวน ดยการประชุมตละครัๅง นอกจากจะปຓนการ
พิจารณาทบทวนนยบายการกำกับดูลกิจการละจรรยาบรรณธุรกิจ พืไอ฿หຌกิดความหมาะสมละสอดคลຌองกับนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ยังมีการติดตาม ละประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามนวปฏิบัติทีไดีทีไกำหนดเวຌ฿นนยบายการกำกับดูลกิจการ  

การประชุมคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ฿นตละครัๅง บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือชิญประชุม วาระการประชุมพรຌอมทัๅง
ขຌอมูลประกอบสำหรับพิจารณา฿หຌคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะลวงหนຌาเมนຌอยกวา 7 วัน กอนการประชุม พืไอ฿หຌเดຌทราบถึง
วาระตาง โ กอนขຌารวมประชุม รวมถึงมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะเวຌปຓนลายลักษณ์อักษร  

นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาระบบการบริหารละการดำนินงานของบริษัทฯ ฿หຌดียิไงขึๅน บริษัทฯ มีนยบายสนับสนุน฿หຌ
กิดการประชุมรวมกันระหวางกรรมการทีไเมปຓนผูຌบริหารตามความจำปຓน พืไออภิปรายถึงปัญหาตาง โ กีไยวกับการจัดการทีไ
อยู฿นความสน฿จดยเมมีฝຆายจัดการขຌารวม ละจຌง฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไบริหารทราบถึงผลการประชุม ดยบริษัทฯ มีการจัด
ประชุมกรรมการทีไเมปຓนผูຌบริหาร รวมกันประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ละกรรมการผูຌอาวุสปຓน
ผูຌจຌงผล฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรับทราบ จำนวน 1 ครัๅง ฿นวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563  

การประเมนิตนเอง 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการประมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนประจำทุกป ดังนีๅ 

การประมินตนองของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด฿หຌกรรมการทุกทานประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดย฿ชຌบบประมิน
ตนองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment) ซึไงจัดทำปຓน 2 ลักษณะ คือ  

(1.) บบประมินตนองของคณะกรรมการบริษัทฯ – รายคณะ    
(2.) บบประมินตนองของคณะกรรมการบริษัทฯ - รายบุคคล 

ดยมีหลักกณฑ์การประมินผล คิดปຓนรຌอยละจากคะนนตใม฿นตละขຌอทัๅงหมด ดังนีๅ 

มากกวารຌอยละ 85   = ดียีไยม 

มากกวารຌอยละ 75   = ดีมาก 

มากกวารຌอยละ 65   = ด ี

มากกวารຌอยละ 50   = พอ฿ชຌ 
ตไำกวารຌอยละ 50     = ควรปรับปรุง 

ลขานุการบริษัทฯ จะปຓนผูຌรวบรวมสรุปผลการประมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัๅงบบรายคณะละบบ
รายบุคคล ละรายงาน฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอเป 

บบประมินตนองของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคลຌองกับบบประมินตนองของคณะกรรมการทีไตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทยกำหนดเวຌ ณ ดือนกุมภาพันธ์ 2558 การประมินผลดังกลาวปຓนการชวย฿หຌกรรมการตละทาน ละ
คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌพิจารณาทบทวนผลงาน ประดในปัญหาละอุปสรรค฿นระหวางปทีไผานมา ละยังปຓนครืไองมือ฿น
การชวยตรวจสอบ ละวิคราะห์฿หຌหในวาการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ละปฏิบัติครบถຌวนตาม
หนຌาทีไของกรรมการดຌวยหรือเม พืไอปຓนการพิไมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สำหรับป 2562 บริษัทฯ จัด฿หຌ 
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มีการประมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทัๅงบบรายคณะละบบรายบุคคล ฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 
1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึไงผลการประมินคะนนฉลีไยของคณะกรรมการบริษัทฯ บบรายคณะ เดຌคะนน
รຌอยละ 95.51 จัดอยู฿นกณฑ์ดียีไยม หลักกณฑ์การประมินละผลการประมินรายหมวดสดงรายละอียดตามตาราง
ดังตอเปนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

การประมินตนอง รืไอง การปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัด฿หຌมีการประมินตนอง รืไอง การปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี ดยคณะกรรมการ
กำกับดูลกิจการจะมีการทบทวนบบประมินดังกลาวปຓนประจำทุกป พืไอ฿หຌปຓนเปตามนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
กฎระบียบทีไกีไยวขຌองละสอดคลຌองกับสภาวการณ์ทีไปลีไยนปลงเป ละเดຌนำสนอตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฿น
การประชุมครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึไงผลประมินคะนนฉลีไยของการปฏิบัติงานตามนยบายการ
กำกับดูลกิจการ เดຌคะนนรຌอยละ 93.39 จัดอยู฿นกณฑ์ดียีไยม หลักกณฑ์การประมินละผลการประมินรายหมวดสดง
รายละอียดตามตารางดังตอเปนีๅ 

 

 

 

 

 

การประมินตนองของคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยบบรายคณะละรายบุคคลของทัๅง 
5 คณะ เดຌก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน คณะกรรมการบริหาร
ความสีไยง ละคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ พืไอชวยติดตามละกำกับดูลการดำนินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน ดยมี
หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมินทัๅงหมด 3 หัวขຌอ เดຌก  

- ครงสรຌางละคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
- การประชุมคณะกรรมการ 

ลำดับ หลักกณฑก์ารประมิน ผลการประมิน 

(รຌอยละ) 
1. ครงสรຌางละคุณสมบัติของคณะกรรมการ 94.87 

2. บทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 95.83 

3. การประชุมคณะกรรมการ 95.06 

4. การทำหนຌาทีไของกรรมการ 95.63 

5. ความสัมพันธ์กับฝຆายจัดการ 97.78 

6. การพัฒนาตนองของกรรมการละการพัฒนาผูຌบริหาร 94.44 

ลำดับ หลักกณฑก์ารประมิน ผลการประมิน 
(รຌอยละ) 

1. สิทธิของผูຌถือหุຌนละการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนอยางทาทียมกัน 96.67 

2. บทบาทของผูຌมีสวนเดຌสีย 94.32 

3. การปຂดผยขຌอมูลละความปรง฿ส 100.00 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 89.70 
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- บทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ซึไงบบประมินดังกลาวสอดคลຌองกับบบประมินตนองของคณะกรรมการทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนดเวຌ ณ 
ดือนกุมภาพันธ์ 2558 การประมินผลดังกลาวปຓนการชวย฿หຌกรรมการชุดยอยตละทานละคณะกรรมการชุดยอย เดຌ
พิจารณาทบทวนปัญหาละอุปสรรคตาง โ ฿นระหวางปทีไผานมา ละยังปຓนครืไองมือ฿นการชวยตรวจสอบละวิคราะห์฿หຌ
หในวาการทำงานของคณะกรรมการชุดยอยทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ละปฏิบัติครบถຌวน
ตามหนຌาทีไของกรรมการดຌวยหรือเม  

สำหรับป 2562 บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประมินตนองของคณะกรรมการชุดยอย ฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 
1/2563 มื ไอวันที ไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ยกวຌนการประมินตนองของคณะกรรมการบริหารความสี ไยง นื ไองจาก
กรรมการบริหารความสีไยงพิไงเดຌรับการตงตัๅงทนกรรมการทีไลาออก฿นวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึไงยังเมเดຌปฏิบัติหนຌาทีไ
฿นป 2562 ทัๅงนีๅผลประมินคะนนฉลีไยของคณะกรรมการชุดยอยตละคณะ เดຌคะนนรຌอยละ ดังตอเปนีๅ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ เดຌคะนนรຌอยละ 89.58 จัดอยู฿นกณฑ์ ดี 
- คณะกรรมการสรรหา เดຌคะนนรຌอยละ 90.63 จัดอยู฿นกณฑ์ ดียีไยม 

- คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน เดຌคะนนรຌอยละ 92.46 จัดอยู฿นกณฑ์ ดียีไยม 

- คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ เดຌคะนนรຌอยละ 91.23 จัดอยู฿นกณฑ์ ดียีไยม  

การประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร 

การประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนปຓนผูຌ ทบทวนความ
หมาะสมของบบประมิน ดยมหีลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมินทัๅงหมด 10 หัวขຌอ เดຌก  

- ความปຓนผูຌนำ  
- การกำหนดกลยุทธ์  
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
- การวางผน ละผลปฏิบัติทางการงิน  
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  
- ความสัมพันธ์กับภายนอก  
- การบริหารงาน ละความสัมพันธ์กับบุคลากร  
- การสืบทอดตำหนง  
- ความรูຌดຌานผลิตภัณฑ์ละบริการ  
- คุณลักษณะสวนตัว  

สำหรับป 2562 บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวมทัๅง 2 ทาน ดยเมมีกรรมการ
ทีไปຓนผูຌบริหารรวมพิจารณา จากนัๅนนำสนอผลการประมิน฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึไงผลประมินคะนนฉลีไยของการประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวมทัๅง 2 ทาน 
เดຌคะนนรຌอยละ 94.98 ละ 92.82 จัดอยู฿นกณฑ์ดียีไยม 
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คาตอบแทน 

คาตอบทนกรรมการ เดຌถูกกำหนดนยบายเวຌอยางชัดจน ปรง฿ส ละเดຌผานการอนุมัติจากทีไประชุมผูຌถือหุຌน ดยกรรมการ
จะเดຌรับคาตอบทนปຓนรายป สำหรับคาตอบทนกรรมการ฿นป 2562 มีรายละอียดดังปรากฏ฿นรืไองคาตอบทนทีไปຓนตัวงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน พืไอทำหนຌาทีไพิจารณารูปบบ ละหลักกณฑ์การจาย
คาตอบทนของกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง กอนนำสนอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ดย฿นการ
พิจารณากำหนดคาตอบทนกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนจะพิจารณาจากผลการดำนินงานของบริษัทฯ 
รวมกับผลการปฏิบัติงาน ละความสามารถของตละบุคคล ดยคำนึงปรียบทียบกับระดับอุตสาหกรรมดียวกัน พืไอ฿หຌ
สามารถขงขัน ละกิดรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน (รายละอียดปรากฏ฿นรืไองคาตอบทนกรรมการละผูຌบริหาร) 

การพฒันากรรมการและผบูรหิาร 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประชุมระหวางกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหารประจำครงการ พืไอปຓนการลกปลีไยนความคิดหใน 
วิสัยทัศน์ ละปຓนการสมานสามัคคีกันระหวางผูຌบริหาร ซึไงจะนำเปสูการกำหนดทิศทางการดำนินธุรกิจ นยบาย ละ  

กลยุทธ์ตอเป กรรมการทุกทานขຌา฿จหนຌาทีไความรับผิดชอบของกรรมการละลักษณะการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ ปຓนอยางดี 
นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดนยบายสงสริม฿หຌกรรมการตละทานขຌารวมสัมมนาหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการ
พัฒนาความรูຌ ความสามารถ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไกรรมการ ดยกรรมการบริษัทฯ ทุกทานเดຌผานการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) ซึไงปຓนหลักสูตรพืๅนฐานของกรรมการบริษัทจดทะบียนของสมาคมสงสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทเทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ดังรายละอียดตามขຌอมูล฿นประวัติกรรมการของตละทาน 
นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ ยังหในถึงความสำคัญของการพัฒนาความรูຌ฿นการปฏิบัติงานของกรรมการ ดยสนับสนุน฿หຌ
กรรมการอยางนຌอย 1 ทานขຌารวมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตรอืไนทีไกีไยวขຌอง
อยางตอนืไอง พืไอปຓนการพิไมพูนความรูຌ฿นการปฏิบัติงาน พืไอยกระดับการปຓนผูຌบริหารมืออาชีพ ละพืไอทีไจะพัฒนาการ
กำกับดูลกิจการ อันจะนำเปสูความสำรใจอยางยัไงยืนของบริษัทฯ  

ทัๅงนีๅ ฿นป 2562 มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ทาน คือ นายฟรงค์ ฟง คืไน หลียง, นายซัไว ถิง อู ละนายวิลลียม วน ลา 
ขຌาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 116/2562) ละรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิ
พงศ์ ขຌารวมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 167/2562) จากสมาคมสงสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทเทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

การปฐมนิทศกรรมการ฿หม 

฿นกรณีมีการตงตัๅงกรรมการ฿หม ลขานุการบริษัทฯ ฿นฐานะผูຌรับผิดชอบงานดຌานลขานุการ จะจัดตรียมอกสารละขຌอมูล
ตาง โ ทีไปຓนประยชน์ พืไอสงสริม฿หຌกรรมการเดຌทราบถึงบทบาท หนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นฐานะกรรมการของบริษัทฯ   

นอกจากนีๅ บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการปฐมนิทศสำหรับกรรมการ฿หม พืไอรับทราบกีไยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัๅงขຌอมูลอืไน โ 
ทีไกีไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ ฿นการทีไจะนำมาปຓนหลัก฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการ฿หม  ดยมีการนำสนอ
ภาพรวมละรายละอียดหัวขຌอตาง โ ดังนีๅ 

- วิสัยทัศน์ละปງาหมายของบริษัทฯ  
- ครงสรຌางการบริหารงาน 

- ขຌอมูลการดำนินงานละกิจกรรมของบริษัทฯ 
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- บทบาท อำนาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของกรรมการ 
- นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี 
- ประวัติดยสังขปของกรรมการทานอืไนละผูຌบริหาร 
- คุณสมบัติละคาตอบทนกรรมการ 

ผนการสืบทอดงาน 

บริษัทฯ มีความมุงมัไน฿นการพัฒนาผูຌบริหาร พืไอการสืบทอดงานอยางตอนืไอง ดยมีการวางผนละการทำงาน฿นสวนตาง โ 
ชน การพัฒนาครงการ฿หม โ การตลาด ละการขาย ปຓนตຌน ดยบริษัทฯ  เดຌกำหนด฿หຌมีกลุมคณะทำงานตละคณะ
ประกอบดຌวยผูຌบริหารระดับสูง  ละผูຌบริหาร฿นตละสายงานมาประชุมรวมกัน พืไอกำหนดผนการทำงาน ละการ
ประสานงาน ชน คณะทำงาน฿นการพิจารณาครงการ฿หม ดยจะทำหนຌาทีไ฿นการพิจารณาตัดสิน฿จ฿นการลงทุนซืๅอทีไดินหรือ
ลงทุนอืไน โ ปຓนตຌน ดย฿นคณะทำงาน จะประกอบดຌวย รองประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร กรรมการผูຌจัดการ ประธานจຌาหนຌาทีไ
บริหารสายงานการงิน ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ละมีผูຌบริหารของสายงานทีไกีไยวขຌองขຌารวม฿นการ
ทำงาน ซึไงบริษัทฯ ชืไอมัไนวา ดຌวยนวทาง฿นการปฏิบัติงานดังกลาวนีๅจะปຓนวิธีหนึไงทีไจะชวยพัฒนาศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ของผูຌบริหารตละสายงานปຓนอยางมาก นืไองจากเดຌมีสวนรวม ละปຓนสวนหนึไง฿นการกำหนดผน ละการปฏิบัติงาน ซึไง
ถือเดຌวาปຓนการถายทอดประสบการณ์฿นการทำงานของผูຌบริหารระดับสูง฿นการปฏิบัติงานจริงสูผูຌบริหารของสายงานตาง โ 
ดยวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวนอกจากจะปຓนการพัฒนาผูຌบริหารทีไดีลຌว ยังชวย฿หຌผูຌบริหารสามารถสืบทอดงาน ละถายอน
ความรับผิดชอบจากผูຌบริหารระดับสูงเดຌอยางคลองตัว ซึไงถือปຓนการสืบทอดงานอยางคอยปຓนคอยเป ฿นลักษณะของการ
ทำงานรวมกัน การสืบทอดงาน฿นลักษณะดังกลาว จะชวย฿หຌผูຌบริหารของตละสายงานสามารถศึกษางาน ละผูຌบริหาร
ระดับสูงสามารถถายทอดงาน รวมทัๅงความรับผิดชอบทีไสำคัญเปพรຌอมกัน 

อีกทัๅง บริษัทฯ ยัง฿หຌความสำคัญกับการตอนืไอง฿นการดำนินธุรกิจ ละการปຂดอกาสละพัฒนาพนักงานพืไอ฿หຌพนักงาน
สามารถติบตเปพรຌอมกับองค์กร ดังนัๅน พืไอ฿หຌการสืบทอดตำหนง฿นองค์กรปຓนเปอยางมีระบบ บริษัทฯ จึงเดຌกำหนด
หลักกณฑ์ ดังตอเปนีๅ 

1. บริษัทฯ จะมีการกำหนดตำหนงทีไมีความสำคัญกับการดำนินธุรกิจซึไงจะตຌองมีผูຌดำรงตำหนงอยูสมอ หรือ ฿นกรณี
ทีไเมมีผูຌดำรงตำหนงจะตຌองมีผูຌทีไรักษาการ฿นตำหนงดังกลาว 

2. ผูຌทีไดำรงตำหนง฿นปัจจุบัน จะตຌองมีการสนอชืไอผูຌสืบทอดตำหนง฿หຌผูຌบริหารระดับสูงพิจารณา ดย฿น 1 ตำหนง
จะมีผูຌทีไสืบทอดตำหนง (Successor) เดຌมากกวา 1 ทาน ดยบริษัทฯ จะมีการคัดลือกมืไอถึงวลาทีไหมาะสมอีกครัๅง
หนึไง 

3. บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชืไอผูຌสืบทอดตำหนงปຓนประจำทุกป  
4. บริษัทฯ จะจัด฿หຌมีผนการพัฒนาสำหรับผูຌทีไถูกวางผน฿หຌปຓนผูຌสืบทอดตำหนง (Successor) พืไอ฿หຌการบริหารงาน

ของบริษัทฯ ปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพละมีการถายทอดความรูຌภาย฿นองค์กรจากรุนสูรุนตอเป 

การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วของ และขอบงัคบัของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ มีการสืไอสาร฿หຌกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวขຌองอยาง
ครงครัด ละมีการติดตามดูล฿หຌมีการปฏิบัติอยางสมไำสมอ ทัๅงนีๅ฿นป 2562 บริษัทฯ เมมีการปฏิบัติทีไขัดตอกฎระบียบของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละบริษัทฯ เมมกีรณี
การกระทำผิดดຌานการทุจริตคอร์รัปชัไนหรือกระทำผิดตอจริยธรรม/จรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงเมมีกรรมการทีไเมปຓน
ผูຌบริหารลาออกอันนืไองมาจากประดในรืไองการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ 
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2. คณะกรรมการชดุยอย 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยทัๅงหมด 5 ชุด รายละอียดดังนีๅ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ละขอบขตอำนาจหนຌาทีไ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รายนามดังนีๅ 

1. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวพรรณี ชัยกุล* กรรมการตรวจสอบ 

3. นายตอบุญ พวงมหา* กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ กรรมการตรวจสอบ 

       * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการตรวจสอบทนกรรมการตรวจสอบทีไพຌนจากวาระ มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562 

ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เดຌก นางอังคณา อินทรวิชียร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการตรวจสอบ 2 ทานทีไมีความรูຌละประสบการณ์พียงพอทีไจะทำหนຌาทีไ฿นการสอบทานความ
นาชืไอถือของงบการงินเดຌ เดຌก รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ละนายสุรชษฐ์   
สุบุญสันธ์ ดำรงตำหนงกรรมการตรวจสอบ ดยบริษัทฯ เดຌระบุคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบเวຌ฿นหนังสือรับรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบทีไตຌองสงตอตลาดหลักทรัพย์ลຌว 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ปຓนผูຌเดຌรับการตงตัๅงจากคณะกรรมการหรือผูຌถือหุຌนของบริษัทฯ 

(2) ทุกคนตຌองปຓนกรรมการอิสระ 

(3) เมปຓนกรรมการทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฿หຌตัดสิน฿จ฿นการดำนินกิจการของบริษัท บริษัท฿หญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับดียวกัน  หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌง 

(4) เมปຓนกรรมการของบริษัท บริษัท฿หญ บริษัทยอย ละบริษัทยอยลำดับดียวกัน 

(5) มีหนຌาทีไตามทีไคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปຓนกรรมการอิสระซึไงมิเดຌปຓนผูຌบริหารของบริษัทฯ จึงมิเดຌมีสวนเดຌสียเมวาทางตรงหรือทางอຌอม 
รวมทัๅงเมมีสวนรวม฿นการบริหารงาน ดังนัๅนคณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบัติหนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางปຓนอิสระ 
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังตอเปนีๅ 

(1) สอบทาน฿หຌบริษัทฯ มีรายงานทางการงินอยางถูกตຌองละพียงพอ 

(2) สอบทาน฿หຌบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย฿น ละระบบการตรวจสอบภาย฿นทีไหมาะสม มีประสิทธิผล ละพิจารณา
ความปຓนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภาย฿น  ตลอดจนความหในชอบ฿นการพิจารณาตงตัๅง ยกยຌาย ลิกจຌ างหัวหนຌา
หนวยงานตรวจสอบภาย฿น หรือหนวยงานอืไน฿ดทีไรับผิดชอบกีไยวกับการตรวจสอบภาย฿น 

(3) สอบทาน฿หຌบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  ขຌอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ละ
กฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คัดลือก สนอตงตัๅงละลิกจຌางบุคคลซึไงมีความปຓนอิสระพืไอทำหนຌาทีไปຓนผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ ละสนอ
คาตอบทนของบุคคลดังกลาว รวมทัๅงขຌาประชุมกับผูຌสอบบัญชีดยเมมีฝຆายจัดการขຌารวมประชุมดຌวยอยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 
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(5) พิจารณารายการทีไกีไยวยงหรือรายการทีไอาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย ละขຌอกำหนดตลาด
หลักทรัพย์ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌมัไน฿จวารายการดังกลาวสมหตุสมผลละปຓนประยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ 

(6) จัดทำรายงานกำกับดูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ดยปຂดผยเวຌ฿นรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึไงรายงาน
ดังกลาวลงนามดยประธานกรรมการตรวจสอบ ละปຓนเปตามหลักกณฑ์ทีไตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเวຌ 

(7) ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดຌวยความหในชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 2 ป 

฿นป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครัๅง รายละอียดการขຌารวมประชุมดังนีๅ 

  จำนวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์* 1 

2. นางสาวพรรณี ชัยกุล* 1 

3. นายตอบุญ พวงมหา* 1 

4. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ 6 

       * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการตรวจสอบทนกรรมการตรวจสอบทีไพຌนจากวาระ มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562  

                     ซึไงปຓนวันทีไภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปลຌวจำนวน 5 ครัๅงของคณะดิม 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอยางนຌอยเตรมาสละ 1 ครัๅง ละมีการประชุมพิศษตามสมควร การประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกับผูຌตรวจสอบบัญชีภายนอก กีไยวกับการสอบทานงบการงิน฿นตละเตรมาส ละ
฿นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ฿นตละป จะมีการประชุมกีไยวกับการปฏิบัติงานของฝຆายตรวจสอบภาย฿นละสรปุผลการ
ตรวจสอบภาย฿น ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบเดຌรับทราบ 

คณะกรรมการสรรหา ละขอบขตอำนาจหนຌาทีไ 

คณะกรรมการสรรหา ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รายนามดังนีๅ 

1. นางสาวพรรณี ชัยกุล* ประธานกรรมการสรรหา 
2. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์* กรรมการสรรหา 
3. นายตอบุญ พวงมหา* กรรมการสรรหา 
4. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ กรรมการสรรหา 

        * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการสรรหาทนกรรมการสรรหาทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562 

ผูຌดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ปຓนกรรมการอิสระทัๅงคณะ ดังนัๅนคณะกรรมการสรรหาจึงสามารถปฏิบัติ
หนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางปຓนอิสระ หนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญของคณะกรรมการสรรหามีดังตอเปนีๅ 

(1) พิจารณาครงสรຌางของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัๅง฿นรืไองของจำนวนคณะกรรมการทีไหมาะสมกับขนาด ประภท ละความ
ซับซຌอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการตละคน฿นดຌานของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถฉพาะดຌานทีไกีไยวขຌองกับ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีไบริษัทฯ ดำนินกิจการอยู 

(2) กำหนดหลักกณฑ์ ละคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา ดยพิจารณาถึงรืไองตาง โ เดຌก พิจารณาความหมาะสม
ของความรูຌ ประสบการณ์ ละความชีไยวชาญของกรรมการ พิจารณาความปຓนอิสระของกรรมการ ละพิจารณาการอทุิศ
วลาของกรรมการ฿หຌกบริษัทฯ  
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(3) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลพืไอดำรงตำหนงกรรมการ฿หຌหมาะสมกับลักษณะฉพาะขององค์กร ชน พิจารณากรรมการ
ดิมพืไอสนอชืไอ฿หຌดำรงตำหนงกรรมการตอ หรือการ฿หຌกรรมการตละทานสนอชืไอบุคคลทีไมีความหมาะสม ปຓนตຌน 

(4) พิจารณาคัดลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสม พืไอดำรงตำหนงกรรมการ ตามวิธีการสรรหาทีไเดຌกำหนดเวຌ พืไอสนอชืไอ฿หຌ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสนอชืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนพิจารณาตงตัๅง 

(5) ดูล฿หຌบริษัทฯ จัด฿หຌมีการปฐมนิทศกรรมการ฿หมละจกอกสารหรือขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไของ
กรรมการ รวมถึงจัดทำผนพัฒนาความรูຌของกรรมการอยางตอนืไอง 

(6) จัดทำผนสืบทอดงาน฿นตำหนงกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง ฿นกรณีทีไกรรมการ ประธาน
จຌาหนຌาทีไบริหารหรือผูຌบริหารระดับสูง฿นตำหนงนัๅน โ กษียณอายุหรือเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ พืไอ฿หຌการบริหารงาน
ของบริษัทฯ ดำนินเปเดຌอยางตอนืไอง ละทบทวนผนดังกลาวปຓนประจำทุกป 

(7) ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป 

฿นป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 2 ครัๅง รายละอียดการขຌารวมประชุมดังนีๅ 

  จำนวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

1. นางสาวพรรณี ชัยกุล* 1 

2. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์* 1 

3. นายตอบุญ พวงมหา* 1 

4. นายสุรชษฐ์ สบุุญสันธ ์ 2 

         * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการสรรหาทนกรรมการสรรหาทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562 

          ซึไงปຓนวันทีไภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาเปลຌวจำนวน 1 ครัๅงของคณะดิม 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ละขอบขตอำนาจหนຌาทีไ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รายนามดังนีๅ 

1. นางพรรณี ชัยกุล* ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

2. นายตอบุญ พวงมหา* กรรมการพิจารณาคาตอบทน 

3. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ กรรมการพิจารณาคาตอบทน 

        * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนทนกรรมการพิจารณาคาตอบทนทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562 

ผูຌดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนของบริษัทฯ ปຓนกรรมการอิสระทัๅงคณะ ดังนัๅนคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบทนจึงสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ ละ฿หຌความหในอยางปຓนอิสระ หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไสำคัญของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบทนมีดังตอเปนีๅ 

(1) พิจารณารูปบบละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนของกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง พืไอ฿หຌ
รูปบบละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนมีความหมาะสม กอ฿หຌกิดความปຓนธรรม คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน
ดำนินการดังนีๅ 
• ทบทวนหลักกณฑ์ละรูปบบการจายคาตอบทนทีไ฿ชຌ฿นปัจจุบัน ดยอຌางอิงขຌอมูลการจายคาตอบทนจากบริษัทอืไน

฿นอุตสาหกรรมดียวกัน  
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• ทบทวนรูปบบการจายคาตอบทนตละประภท ดยพิจารณาจำนวนงิน ละสัดสวนการจายคาตอบทนของ  

ตละรูปบบ฿หຌมีความหมาะสม ชน คาตอบทนประจำ อาจพิจารณาจากผลประกอบการละขนาดของธุรกิจ 
รวมถึง ความรูຌ ความสามารถละประสบการณ์ของกรรมการ ปຓนตຌน ทัๅงนีๅการจายคาตอบทนกรรมการ จะคำนึงถึง
ความหมาะสมละพียงพอทีไจะทำ฿หຌกรรมการจำกัดจำนวนบริษัทฯ ทีไจะขຌาดำรงตำหนง พืไอทีไกรรมการสามารถ
อุทิศวลา฿หຌกบริษัทฯ เดຌอยางตใมทีไ 

(2) กำหนดกณฑ์฿นการประมินผลประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบรหิารระดบัสงู พืไอนำสนอกณฑ์฿นการประมินผลดังกลาว
฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา฿หຌความหในชอบ  

(3) พิจารณากำหนดคาตอบทนประจำปของกรรมการละวงงินคาตอบทนของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหาร
ระดับสูง พืไอ฿หຌปຓนเปตามรูปบบละหลักกณฑ์ทีไเดຌกำหนดเวຌ ดยคาตอบทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตຌอง
นำสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาอนุมัติ 

(4) หากมีการสนอขายหลักทรัพย์฿หมหรือ฿บสำคัญสดงสิทธิทีไจะซืๅอหุຌน ฿หຌกกรรมการละพนักงาน คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบทนจะพิจารณางืไอนเขตาง โ พืไอจูง฿จ฿หຌกรรมการละพนักงานปฏิบัติหนຌาทีไพืไอ฿หຌกิดการสรຌางมูลค าพิไม฿หຌก 
ผูຌถือหุຌน฿นระยะยาวละยังสามารถรักษาบุคลากรทีไมีคุณภาพเดຌ ตขณะดียวกันตຌองเมสูงกินเปละปຓนธรรมตอผูຌถือหุຌน    
กรณีกรรมการหรือพนักงานราย฿ดเดຌรับการจัดสรรหลักทรัพย์กินกวา 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั ๅงหมดทีไจัดสรร 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนตຌองพิจารณาความหมาะสมละ฿หຌความหในชอบ 

(5) ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป 

฿นป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนรวม 2 ครัๅง รายละอียดการขຌารวมประชุมดังนีๅ 

  จำนวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

1. นางสาวพรรณี ชัยกุล* 1 

2. นายตอบุญ พวงมหา* 1 

3. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ 2 

       * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนทนกรรมการพิจารณาคาตอบทนทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562 

         ซึไงปຓนวันทีไภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนเปลຌวจำนวน 1 ครัๅงของคณะดิม 

คณะกรรมการบริหารความสีไยง ละขอบขตอำนาจหนຌาทีไ 

คณะกรรมการบริหารความสีไยง ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รายนามดังนีๅ 

1. นายตอบุญ  พวงมหา* ประธานกรรมการบริหารความสีไยง 
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล* กรรมการบริหารความสีไยง 
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์* กรรมการบริหารความสีไยง 

                     * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการบริหารความสีไยงทนกรรมการบริหารความสีไยงทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562  

ผูຌดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการบริหารความสีไยงของบริษัทฯ ปຓนกรรมการอิสระ 2 ทาน ดยทีไประธานกรรมการบริหารความ
สีไยงปຓนกรรมการอิสระ ดังนัๅนคณะกรรมการบริหารความสีไยงจึงสามารถปฏิบัติหนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางปຓนอิสระ หนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบทีไสำคัญของคณะกรรมการบริหารความสีไยงมีดังตอเปนีๅ 
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(1) กำหนดนยบายการบริหารความสีไยงดยรวมของบริษัทฯ พืไอนำสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ฿หຌความหในชอบ 

(2) กำหนดนวทาง฿นการจัดการความสีไยงหลัก (Key Risk) ตลอดจนกลยุทธ์฿นการบริหารความสีไยง ฿หຌสอดคลຌองกับนยบาย
การบริหารความสีไยง พืไอ฿หຌความสีไยงอยู฿นระดับทีไหมาะสม ยอมรับเดຌ 

(3) วิคราะห์ ละตรวจสอบปัจจัยความสีไยงทีไสำคัญ ทัๅงความสีไยงจากภายนอกละภาย฿นองค์กร ดยครอบคลุมความสีไยง
ทางการงิน ความสีไยงดຌานการดำนินงาน ความสีไยงดຌานการลงทุน ความสีไยงดຌานธุรกิจ ละความสีไยงจากหตุการณ์
ภายนอก 

(4) มีการติดตามการบริหารความสีไยงอยางสมไำสมอ ชน กำหนด฿หຌฝຆายจัดการตຌองจัดทำรายงานบริหารความสีไยงสนอตอ
คณะกรรมการบริหารความสีไยงปຓนประจำ 

(5) กำกับดูล฿หຌมัไน฿จวานยบายการบริหารความสีไยง เดຌมีการสืไอสารกันอยางทัไวถึงทัๅงองค์กร 

(6) ดูลละสนับสนุน฿หຌมีการสอบทานละทบทวนความพียงพอของนยบายการบริหารความสีไยงดยรวมขององค์กรปຓน
ประจำอยางนຌอยทุกป พืไอ฿หຌน฿จวานยบายการบริหารความสีไยงดังกลาว ยังคงสอดคลຌองละหมาะสมกับสภาพการ
ดำนินธุรกิจ฿นภาพรวม ตลอดจนจัด฿หຌมีการประมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนยบายทีไกำหนดเวຌ 

(7) สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการปรับปรุง ละพัฒนาระบบการบริหารความสีไยง฿หຌกิดขึๅนอยางตอนืไองละสมไำสมอทัไวทัๅง
องค์กร ละสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล 

(8) ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารความสีไยง มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป 

฿นป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความสีไยงรวม 1 ครัๅง รายละอียดการขຌารวมประชุมดังนีๅ 

  จำนวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

1. นายตอบุญ  พวงมหา* - 

2. นางสาวพรรณ ี ชัยกุล* - 

3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์* - 

                     * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการบริหารความสีไยงทนกรรมการบริหารความสีไยงทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562  
          ซึไงปຓนวันทีไภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความสีไยงคณะดิมเปลຌวจำนวน 1 ครัๅง 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ ละขอบขตอำนาจหนຌาทีไ 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 รายนามดังนีๅ 

1. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์* ประธานกรรมการกำกับดูลกิจการ 

2. นายตอบุญ พวงมหา* กรรมการกำกับดูลกิจการ 

3. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ กรรมการกำกับดูลกิจการ 

                     * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการกำกับดูลกิจการทนกรรมการกำกับดูลกิจการทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562 

ผูຌดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ ของบริษัทฯ ปຓนกรรมการอิสระทัๅงคณะ ดังนัๅนคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ
จึงสามารถปฏิบัติหนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางปຓนอิสระ หนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญของคณะกรรมการกำกับดูลกิจการมี
ดังตอเปนีๅ 
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(1) ศึกษาละจัดทำรางนยบายการกำกับดูลกิจการ (Corporate Governance Policy) ละจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย หลักกณฑ์ ระบียบ ละขຌอบังคับทีไปຓนปัจจุบันขององค์กรทีไทำหนຌาทีไกำกับดูล ชน 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนวทาง฿นกา รกำกับดูลกิจการที ไดีตาม
มาตรฐานสากล 

(2) กำกับดูล ละ฿หຌคำนะนำกกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหาร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามกรอบ ละหลักกณฑ์ของนยบาย
การกำกับดูละกิจการ (Corporate Governance Policy) พืไอ฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบรหิาร
ปຓนเปดຌวยดี มีผล฿นทางปฏิบัติ ละมีความตอนืไองอยางหมาะสม ปຓนเปตามความคาดหวังของผูຌถือหุຌน ละผูຌมีสวนเดຌสีย 

(3) พิจารณาทบทวนนยบายการกำกับดูลกิจการ (Corporate Governance Policy) ละจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) ดยสมไำสมอ พืไอ฿หຌกิดความหมาะสม ละสอดคลຌองกับนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
กฎหมาย หลักกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับตาง โ ละขຌอสนอนะขององค์กรภาย฿นทีไทำหนຌาทีไกำกับดูลกิจการ 

(4) สงสริมการผยพรวัฒนธรรม฿นการกำกับดูละกิจการทีไดี ละการมีสวนรวม฿นการดำนินกิจกรรมพืไอสังคมพืไอการ
พัฒนาทีไยัไงยืน฿หຌปຓนทีไขຌา฿จทุกระดับ ละมีผล฿นทางปฏิบัติ 

(5) ติดตาม ละประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหาร ตามนวทางการปฏิบัติทีไดี ทีไกำหนดเวຌ฿น
นยบายการกำกับดูลกิจการ (Corporate Governance Policy) ปຓนประจำทุกสิๅนป 

(6) จัดทำรายงานผลการประมินการกำกับดูลกิจการประจำป ตามขຌอ 5 ละนำสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรຌอมทัๅง
นำสนอความหใน ละขຌอสนอนะทีไจำปຓน 

(7) ปฏิบัติงานอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ มีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 3 ป 

฿นป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูลกิจการรวม 2 ครัๅง รายละอียดการขຌารวมประชุมดังนีๅ 

  จำนวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์* 1 

2. นายตอบุญ พวงมหา* 1 

3. นายสุรชษฐ์ สุบุญสันธ ์ 2 

                       * ดำรงตำหนง฿นคณะกรรมการกำกับดูลกิจการทนกรรมการกำกับดูลกิจการทีไลาออก มืไอวันทีไ 13 พ.ย. 2562  
            ซึไงปຓนวันทีไภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูลกิจการเปลຌวจำนวน 1 ครัๅงของคณะดิม 

3. การสรรหาและแตงตัง้กรรมการและผบูรหิารระดบัสงูสดุ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายความถึง บุคคลทีไมีคุณสมบัติครบถຌวน ละมีความปຓนอิสระตามขຌอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทยละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนดกลาวคือ 

• ถือหุຌนเมกิน รຌอยละ 0.5 ของจำนวนหุຌนทีไมีสิทธิออกสียงทัๅงหมดของบริษัท  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือ
หุຌนราย฿หญ ผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลอืไนทีไอาจมีความขัดยຌง ทัๅงนีๅ฿หຌนับรวมการถือหุຌนของผูຌทีไ
กีไยวขຌองของกรรมการอิสระรายนัๅน โ ดຌวย 
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• เมปຓนหรือคยปຓนกรรมการทีไมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจຌาง พนักงาน ทีไปรึกษาทีไเดຌงินดือนประจำ หรือผูຌมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัท฿หญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับดียวกัน ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท วຌนตเดຌพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวขຌางตຌนมาลຌวเมนຌอยกวาสองป 

• เมปຓนบุคคลทีไมีความสัมพันธ์ทางสายลหิต หรือดยการจดทะบียนตามกฎหมาย฿นลักษณะทีไปຓน บิดามารดา  
คูสมรส พีไนຌอง ละบุตร รวมทัๅงคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอืไน ผูຌบริหาร ผูຌถือหุຌนราย฿หญ ผูຌมีอำนาจควบคุม 
หรือบุคคลทีไจะเดຌรับการสนอ฿หຌปຓนผูຌบริหารหรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

• เมมีหรือคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท฿หญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ ผูຌมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ฿นลักษณะทีไอาจปຓนการขัดขวางการ฿ชຌวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทัๅงเมปຓนหรือคยปຓนผูຌถือหุຌน
ทีไมีนัย หรือผูຌทีไมีอำนาจควบคุมของผูຌมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท฿หญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย
฿หญ หรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท วຌนตจะเดຌพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวมาลຌวเมนຌอยกวาสองป 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกลาวขຌางตຌน รวมถึงการทำรายการทางการคຌาทีไกระทำปຓนปกติพืไอประกอบกิจการ การชา
หรือ฿หຌชาอสังหาริมทรัพย์ รายการกีไยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ฿หຌหรือรับความชวยหลือทางการงิน ดຌวย
การรับหรือ฿หຌกูຌยืม คๅำประกัน การ฿หຌสินทรัพย์ปຓนหลักประกันหนีๅสิน รวมถึงพฤติการณ์อืไนทำนองดียวกัน ซึไงปຓนผล
฿หຌผูຌขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนีๅทีไตຌองชำระตออีกฝຆายหนึไงตัๅงตรຌอยละสามของสินทรัพย์ทีไมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัๅงตยีไสิบลຌานบาทขึๅนเป ลຌวตจำนวน฿ดจะตไำกวา ทัๅงนีๅ การคำนวณภาระหนีๅดังกลาว฿หຌปຓนเปตาม
วิธีการคำนวณมูลคาของรายการทีไกีไยวยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยวาดຌวยการ
ปຂดผยขຌอมูลละการปฏิบัติการของบริษัทจดทะบียน฿นรายการทีไกีไยวยงกัน ดยอนุลมต฿นการพิจารณาภาระ
หนีๅดังกลาว ฿หຌนับรวมภาระหนีๅทีไกิดขึๅน฿นระหวางหนึไงปกอนวันทีไมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลดียวกัน 

• เมปຓนหรือคยปຓนผูຌสอบบัญชีของบริษัท บริษัท฿หญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทละเมปຓนผูຌถือหุຌนทีไมีนัย ผูຌมีอำนาจควบคุม  หรือหุຌนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึไงมีผูຌสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัท฿หญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู วຌนตจะเดຌพຌน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาลຌวเมนຌอยกวาสองป 

• เมปຓนหรือคยปຓนผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ฿ด โ ซึไงรวมถึงการ฿หຌบริการปຓนทีไปรึกษากฎหมายหรือทีไปรึกษาทางการงิน 
ซึไงเดຌรับคาบริการกินกวาสองลຌานบาทตอป จากบริษัท บริษัท฿หญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌมี
อำนาจควบคุมของบริษัท ทัๅงนีๅ฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพปຓนนิติบุคคล ฿หຌรวมถึงการปຓนผูຌถือหุຌนทีไมีนัย ผูຌมี
อำนาจควบคุมหรือหุຌนสวนของผูຌ฿หຌบริการวิชาชีพนัๅน วຌนตจะพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวมาลຌวเมนຌอยกวาสองป 

• เมปຓนกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅงขึๅนพืไอปຓนตัวทนของกรรมการบริษัท ผูຌถือหุຌนราย฿หญ  หรือผูຌถือหุຌนซึไงปຓนผูຌทีไ
กีไยวขຌองกับผูຌถือหุຌนราย฿หญของบริษัท 

• เมประกอบกิจการทีไมีสภาพอยางดียวกันละปຓนการขงขันทีไมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรื อเมปຓน
หุຌนสวนทีไมีนัย฿นหຌางหุຌนสวน หรือปຓนกรรมการทีไมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจຌาง พนักงาน ทีไปรึกษาทีไรับงินดือน
ประจำ หรือถือหุຌนกินรຌอยละ 1 ของจำนวนหุຌนทีไมีสิทธิออกสียงทัๅงหมดของบริษัทอืไน ซึไงประกอบกิจการทีไมีสภาพ
อยางดียวกันละปຓนการขงขันทีไมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

• เมมีลักษณะอืไน฿ดทีไทำ฿หຌสามารถ฿หຌความหในอยางปຓนอิสระกีไยวกับการดำนินงานของบริษัท 
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วิธีการสรรหากรรมการ 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากทีไประชุม฿หญของผูຌถือหุຌน ซึไงคณะกรรมการสรรหาจะปຓนผูຌกำหนด
หลักกณฑ์ ละคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา ละพิจารณาคัดลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสม พืไอสนอชืไอ฿หຌ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสนอตอผูຌถือหุຌนพิจารณาตงตัๅง฿นทีไประชุม฿หญผูຌถือหุຌน ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ 

(1) ฿นการประชุมผูຌถือหุຌนสามัญประจำปทุกครัๅง ฿หຌกรรมการออกจากตำหนงอยางนຌอย 1 ฿น 3  ถຌาจำนวนกรรมการทีไจะบง
ออก฿หຌตรงปຓนสามสวนเมเดຌ กใ฿หຌออกดยจำนวน฿กลຌทีไสุดกับสวน 1 ฿น 3 ดยกรรมการทีไออกจากตำหนง฿นปรกละปทีไ 
2 ภายหลังการจดทะบียนบริษัทฯ นัๅน ฿หຌ฿ชຌวิธีจับสลากกันวาผูຌ฿ดจะออก สวนปหลัง โ ตอเป ฿หຌกรรมการคนทีไอยู฿น
ตำหนงนานทีไสุดนัๅนปຓนผูຌออกจากตำหนง อนึไง กรรมการทีไออกตามวาระนัๅนอาจถูกลือกขຌามาดำรงตำหนง฿หมกใเดຌ 

(2) ฿นกรณีทีไตำหนงวางลงพราะหตุอืไนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดຌวยคะนนเมนຌอยกวา 
3 ฿น 4 ของกรรมการทีไหลืออยู ลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามกฎหมายขຌาปຓนกรรมการทน฿น
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดเป วຌนตวาระของกรรมการหลือนຌอยกวาสองดือน บุคคลซึไงขຌาปຓนกรรมการ
ทนดังกลาวจะอยู฿นตำหนงกรรมการเดຌพียงทาวาระทีไยังหลืออยูของกรรมการทีไตนทน 

(3) ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนลือกตัๅงกรรมการตามหลักกณฑ์ละวิธีการดังตอเปนีๅ 
(3.1) ผูຌถือหุຌนคนหนึไงมีคะนนสียงทากับหนึไงหุຌนตอหนึไงสียง 
(3.2) ผูຌถือหุຌนตละคนจะตຌอง฿ชຌคะนนสียงทีไมีอยูทัๅงหมดตาม (3.1) ลือกตัๅงบุคคลคนดียวหรอื หลายคนปຓนกรรมการกใ

เดຌ ตจะบงคะนนสียง฿หຌกผูຌ฿ดมากนຌอยพียง฿ดเมเดຌ 
(3.3) บุคคลซึไงเดຌรับคะนนสียงสูงสุดตามลำดับลงมา ปຓนผูຌเดຌรับการลือกตัๅงปຓนกรรมการทาจำนวนกรรมการทีไจะพึงมี

หรือจะพึงลือกตัๅง฿นครัๅงนัๅน ฿นกรณีทีไบุคคลซึไงเดຌรับการลือกตัๅง฿นลำดับถัดลงมามีคะนนสียงทากันกินจำนวน
กรรมการทีไจะพึงมีหรือจะพึงลือกตัๅง฿นครัๅงนัๅน ฿หຌผูຌปຓนประธานปຓนผูຌออกสียงชีๅขาดพิไมอีกหนึไงสียง 

ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ทีไประชุมผูຌถือหุຌนอาจลงมติ฿หຌกรรมการคน฿ดออกจากตำหนงกอนถึงคราวออกตามวาระเดຌดຌวยคะนน
สียงเมนຌอยกวาสาม฿นสีไของจำนวนผูຌถือหุຌนซึไงมาประชุมละมีสิทธิออกสียง ละมีหุຌนนับรวมกันเดຌเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจำนวน
หุຌนทีไถือดยผูຌถือหุຌนทีไประชุมละมีสิทธิออกสียง 

พืไอ฿หຌปຓนเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละพืไอสดง฿หຌหในถึงการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางทาทียมกัน บริษัทฯ 
ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงปຓนกรรมการบริษัทลวงหนຌากอนวันประชุมผูຌถือหุຌน ทัๅงนีๅพืไอ
พิจารณา กลัไนกรอง คัดลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสมมาดำรงตำหนงกรรมการบริษัทฯ ละสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพพืไอประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดยบริษัทฯ เดຌกำหนดรายละอียด หลักกณฑ์ ละวิธีการ ปຂดผยเวຌบน Website 
ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com 

หลักกณฑ์ละคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาเดຌกำหนดคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส สอดคลຌองกับกลยุทธ์฿นการ
ดำนินธุรกิจของบริษัทฯ ละปຓนเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ดยมีหลักกณฑ์฿นการพิจารณาดังนีๅ 

(1) พิจารณาความหมาะสมของคุณวุฒิ ความรูຌ ความสามารถ ประสบการณ์฿นการบริหารงาน คุณลักษณะฉพาะบุคคลของผูຌทีไ
จะคัดลือก ดยเมจำกัดพศ ชืๅอชาติละศาสนา พืไอสนอชืไอปຓนกรรมการ ฿นดຌานตาง โ คือ 

• ความมีคุณธรรมละความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 

• การตัดสินดຌวยขຌอมูลละหตุผล (Informed  Judgment) 

http://www.noblehome.com/
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• ความมีวุฒิภาวะละความมัไนคง ปຓนผูຌรับฟังทีไดีละกลຌาสดงความคิดหในทีไตกตางละปຓนอิสระ 

• ยึดมัไน฿นการทำงานอยางมีหลักการละมาตรฐานยีไยงมืออาชีพ 

(2) พิจารณาความรูຌความชำนาญฉพาะดຌานทีไจำปຓนตຌองมี฿นคณะกรรมการ ดย฿ชຌ Board Skill Matrix ซึไงประกอบเปดຌวย 
ความรูຌกีไยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ( Industry Knowledge) การกำหนดกลยุทธ์ละวิสัยทัศน์ (Strategic Planning) การ
บริหารความสีไยง (Risk Management) กฎหมาย (Law) การกำกับดูลกิจการทีไดี (Corporate Governance) การบริหาร
จัดการองค์กร (HR & Organization Development) การขายละการตลาด (Marketing & PR) ละความรูຌทางดຌานบัญชี
ละการงิน (Accounting and Finance) ตลอดจนความรูຌ฿นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development) 
ธุรกิจระหวางประทศ (International Business) ละการดำนินการดຌานนวัตกรรม ( Innovation Management) ปຓน
ขຌอมูลประกอบการพิจารณา พืไอ฿หຌคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นยบาย ละกำกับดูล฿หຌมีการปฏิบัติตาม 

กลยุทธ์เดຌอยางมีประสิทธิผล 

(3) พิจารณาความปຓนอิสระของกรรมการตละทาน พืไอพิจารณาวากรรมการอิสระคน฿ดมีคุณสมบัติครบถຌวน  หรือคน฿ดขาด
คุณสมบัติ฿นการปຓนกรรมการอิสระ  

(4) พิจารณาความพรຌอมทีไจะอุทิศวลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะกรรมการ฿หຌกับบริษัทฯ เดຌอยางตใมทีไ 

ทัๅงนีๅ  บุคคลผูຌเดຌรับการสนอชืไอพืไอพิจารณาลือกตัๅงปຓนกรรมการ ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามดังนีๅ 

• มีคุณสมบัติครบถຌวน ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ละนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีของบริษัทฯ 

• หຌามมิ฿หຌกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางดียวกันละปຓนการขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือขຌาปຓน
หุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ หรือปຓนหุຌนสวนเมจำกัดความรับผิด฿นหຌางหุຌนสวนจำกัด หรือปຓนกรรมการของ
บริษัทอกชนหรือบริษัทอืไนทีไประกอบกิจการอันมีสภาพดียวกันละปຓนการขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เมวาจะทำ
พืไอประยชน์ตนหรือประยชน์ผูຌอืไน วຌนตจะเดຌจຌง฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนทราบกอนทีไจะมีมติตงตัๅง 

4. การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอยและบรษิทัรวม 

บริษัทฯ มีหนຌาทีไ฿นการกำกับดูลละควบคุมการบริหารงานตาง โ ของบริษัทยอยละบริษัทรวม ตามสัดสวนงินลงทุนทีไบริษัทฯ 
ถือหุຌนอยู฿นตละบริษัทนัๅน โ ดยบริษัทฯ เดຌสงตัวทนละกรรมการของบริษัทฯ ขຌาเปปຓนกรรมการ฿นบริษัทยอยละบริษัท
รวมพืไอจัดการละควบคุมกิจการของบริษัทยอยละบริษัทรวมดยมีหนຌาทีไกำหนดนยบายละบริหารงานทีไสำคัญ฿นการดำนิน
ธุรกิจ ตลอดจนจัด฿หຌมีการจัดทำรายการระหวางกันละการเดຌมาหรือจำหนายเปซึไงทรัพย์สินทีไมีนัยสำคัญอยางหมาะสม 

5. การดแูลเรือ่งการใชขอมลูภายใน 

บริษัทฯ มีนยบายกำกับดูลคณะกรรมการละผูຌบริหาร฿นการนำขຌอมูลภาย฿นของบริษัทฯ เป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัว รวมทัๅง
พืไอการซืๅอขายหลักทรัพย์ดยฉพาะ฿นชวง 1 ดือนกอนทีไงบการงินจะผยพรตอสาธารณชน อันอาจสงผลกระทบตอการ
คลืไอนเหวของราคาซืๅอขายของหลักทรัพย์ ดังนีๅ 

• หຌามมิ฿หຌคณะกรรมการ ละผูຌบริหาร รวมถึงคูสมรส ละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะของผูຌบริหาร นำขຌอมูลภาย฿นทีไยัง
มิเดຌปຂดผยตอสาธารณชนเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนดยดใดขาด 

• จຌง฿หຌกรรมการ ละผูຌบริหารทราบถึงภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการจัดทำละปຂดผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ทีไตຌองสงตอตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ หาก
มีการซืๅอหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พรຌอมทัๅงบทกำหนดทษตามมาตรา 275 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละ
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ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กลาวคือมีทษปรับเมกิน 500,000 บาท ละปรับอีกเมกินวันละ 10,000 บาท ตลอด
ระยะวลาทีไยังมิเดຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌอง ละกำหนด฿หຌกรรมการละผูຌบริหารมีหนຌาทีไตຌองสงสำนารายงานนีๅ฿หຌกบริษัทฯ 
ดຌวย 

• พิจารณากำหนดทษผูຌบริหารหากนำขຌอมูลภาย฿นเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัว  
• กำหนด฿หຌผูຌบริหารรายงานการปลีไยนปลงการถือหลักทรัพย์ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาด

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ละจัดสงสำนารายงานนีๅ
฿หຌกบริษัทฯ ฿นวันดียวกับวันทีไสงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ เดຌกำหนดปຓนนยบายเวຌ฿นจรรยาบรรณธุรกิจ ดยหຌามมิ฿หຌคณะกรรมการละผูຌบริหารนำขຌอมูลภาย฿นของบริษัทฯ เป฿ชຌ 
พืไอประยชน์สวนตัว รวมทัๅงพืไอการซืๅอขายหลักทรัพย์ ดยฉพาะ฿นชวง 1 ดือนกอนทีไงบการงินจะผยพรตอสาธารณชน 
นอกจากนีๅ฿นขຌอบังคับการทำงานของบริษัทฯ เดຌกำหนดเวຌวา หຌามนำกิจการของบริษัทฯ หรือทคนิค รวมทัๅงขຌอมูลตาง โ ฿นดຌาน
การงิน การตลาด ละอืไน โ เปบอกกลาวตอบุคคลภายนอกทราบ  ดยเมเดຌรับอนุญาตจากผูຌมีอำนาจของบริษัทฯ กอนอยาง
ดใดขาด ดยบริษัทฯ เดຌมีการผยพรขຌอบังคับการทำงานดังกลาว พืไอ฿หຌคณะกรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงานทุกระดับ
รับทราบละมีการปฏิบัติตามอยางครงครัด หากมีการฝຆาฝนหรือเมปฏิบัติตามบริษัทฯ ถือปຓนความผิดรຌายรง  ซึไงเดຌมีการ
กำหนดบทลงทษเวຌ 

ทัๅงนีๅ฿นป 2562 กรรมการละผูຌบริหาร เดຌปฏิบัติตามหลักกณฑ์การซืๅอขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยอยาง
ครงครัด ละบริษัทฯ เมเดຌรับขຌอรຌองรียน฿ด โ กีไยวกับการเมคารพ฿นสิทธิพืๅนฐานของผูຌถือหุຌน หรือการกระทำความผิดของ
กรรมการละผูຌบริหารกีไยวกับการ฿ชຌขຌอมูลภาย฿นซืๅอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันสดง฿หຌหในถึงประสิทธิภาพของบริษัทฯ ฿น
การดูลรืไองดังกลาว 
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รายงานการปลีไยนปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการละผูຌบริหาร 

 

6. คาตอบแทนของผสูอบบญัช ี

6.1 คาตอบทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทฯ ละบริษัทยอยเดຌจายคาตอบทนจากการสอบบัญชี฿หຌก บริษัท เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส อบีออส 
จำกัด ฿นรอบป 2562 ปຓนจำนวนงิน 3,750,000 บาท ละคา฿ชຌจายอืไน โ ทีไกีไยวนืไองกับการสอบบัญชี ปຓนจำนวน
งิน 38,727 บาท 

6.2 คาบริการอืไน (non-audit fee) 

บริษัทฯ ละบริษัทยอยจะตຌองจายคาตอบทน฿นอนาคตอันกิดจากการตกลงทีไยัง฿หຌบริการเมลຌวสรใจ฿นรอบป 
2562 ของงานบริการอืไน ซึไงเดຌก คาบริการดຌานกฎหมายละภาษี ฿หຌก บริษัท เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส อบีอ
อส จำกัด ผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ ละบริษัทยอย จำนวนงินรวม 40,000 บาท 
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7. การน าหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ป 2560 ไปปรบัใช 

฿นป 2562 คณะกรรมการกำกับดูลกิจการเดຌมีการพิจารณาหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีสำหรับบริษัทจดทะบียน ป 2560 
(Corporate Governance Code: CG Code) ซึ ไงออกดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ดยบริษัทฯ เดຌนำหลักปฏิบัติสวน฿หญมาปรับ฿ชຌลຌวละนำสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงนวทางปฏบิตัิตาม
หลักการดังกลาว ฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทัๅงนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ 
เดຌพิจารณาละทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท พรຌอมทัๅงพิจารณา
ทบทวนละปรับปรุงนยบายการกำกับดูลกิจการ฿หຌสอดคลຌองกับ CG Code พืไอ฿หຌทันตอพัฒนาการดຌานการกำกับดูลกิจการทีไ
ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว 

8. การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ ๆ 

บริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี ดยอຌางอิงจากหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีสำหรับบริษัทจดทะบียน ป 
2555 (Corporate Governance Principles: CG Principles) ของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ดยนຌนความปรง฿ส
ของการดำนินธุรกิจ  พืไอพิไมความชืไอมัไนกผูຌถือหุຌน นักลงทุน ละผูຌมีสวนเดຌสียมีหลักการดังนีๅ 

• การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌน ละผูຌมีสวนเดຌสียอยางทาทียมละปຓนธรรม 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ทุมท มุงมัไน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรอบคอบ ปรง฿ส พืไอประยชน์สูงสุดตอองค์กร  

ผูຌถือหุຌน นักลงทุน ละผูຌมีสวนเดຌสีย 

• มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจพืไอปຓนนวทาง฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูຌบริหาร ละพนักงาน
฿หຌสอดคลຌองกับหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี 

ทัๅงนีๅ ฿นป 2562 บริษัทฯ ยังเมสามารถปฏิบัติตามหลกัการกำกับดูลกิจการทีไดีเดຌบางสวน อยางเรกใตาม บริษัทฯ เดຌพิจารณานว
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีละมีนยบายทีไจะนำหลักการดังกลาวเปปรับ฿ชຌ฿หຌเดຌมากทีไสุดตามความหมาะสม ดยมี
รายละอียดดังนีๅ 

1. บริษัทฯ มิเดຌกำหนดวิธีการลงคะนนสียงลือกตัๅงกรรมการบบสะสม (Cumulative Voting) ซึไงการลงคะนนสียง
บบสะสม (Cumulative Voting) สงสริม฿หຌผู ຌถือหุຌนรายยอยสามารถลงคะนนสียงทัๅงหมดที ไตนมีอยู ฿หຌกับ
กรรมการคน฿ดคนหนึไงทีไตนตຌองการลือกปຓนกรรมการ หรือสามารถบงคะนนสียงพืไอลือกตัๅงปຓนกรรมการหลาย
คนกใเดຌ ซึไงสงผล฿หຌบุคคลทีไเดຌรับการลือกตัๅงเมผานการพิจารณาหในชอบจากคณะกรรมการสรรหา ฿นรืไองคุณสมบัติ
ของกรรมการทีไบริษัทฯ ตຌองการ อาจเมสอดคลຌองกับหลักกณฑ์฿นการสรรหา หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ อาจทำ฿หຌการ
บริหารงานเมสอดคลຌองกับนยบายของบริษัทฯ ซึไงจะสงผลตอการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ มิเดຌจัดตัๅงหนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ฉพาะสวน ตบริษัทฯ จัด฿หຌมีหนวยงานทีไ
รับผิดชอบ฿นการกำกับดูลการปฏิบัติงาน฿นดຌานตาง โ ชน กลุมงานกฎหมาย ลขานุการบริษัทฯ ละกลุมงาน
ตรวจสอบภาย฿น ดยตละหนวยงานมีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการกำกับดูลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
เป฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย กฎระบียบ ละขຌอบังคับตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจ ตามทีไหนวยงานกำกับดูลเดຌกำหนด
เวຌ พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีการดำนินกิจการปຓนเปอยางปรง฿ส กิดประยชน์สูงสุดตอองค์กรละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม 

3. การดำรงตำหนงของกรรมการอิสระตอนืไองเมกิน 9 ป นับจากวันทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงกรรมการอิสระ
ครัๅงรก นืไองจากคณะกรรมการบริษัทฯ หในวากรรมการอิสระทีไขຌามารวมงานกับบริษัทฯ เดຌผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหา ทัๅง฿นรืไองคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ละความหมาะสม฿นดຌานความรูຌความชำนาญฉพาะ
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ดຌานทีไจำปຓนตຌองมี฿นคณะกรรมการ ดย฿ชຌ Board Skill Matrix ปຓนขຌอมูลประกอบการพิจารณา ละมีประสบการณ์ 
ความขຌา฿จ฿นธุรกิจของบริษัทฯ มีวิจารณญาณ฿นการตัดสิน฿จ พรຌอมอุทิศวลา฿หຌบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะวลาการดำรงตำหนงของกรรมการอิสระ อีกทัๅง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเดຌสนอตอทีไประชุม
ผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาอนุมัติลือกตัๅงกรรมการอิสระกลับขຌาดำรงตำหนงอีกวาระหนึไง฿นการประชุมสามัญผูຌถือหุຌน
ประจำป 

ทัๅงนีๅ ฿นทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 1/2563 วันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
นยบายการจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำหนงของกรรมการอิสระ ดยกำหนด฿หຌกรรมการอิสระดำรงตำหนง
กรรมการติดตอกันเดຌเมกิน 2 วาระหรือเมกิน 6 ป ดย 1 วาระ฿นทีไนีๅหมายถึง ชวงวลาระหวางการประชุมสามัญผูຌ
ถือหุຌนของปทีไเดຌรับการตงตัๅงจนถึงวันครบกำหนดการดำรงตำหนง฿นตละวาระ฿นวันประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป
ทีไตนครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจสนอชืไอกรรมการดังกลาว฿หຌทีไประชุมสามัญผูຌถือหุຌนพิจารณา
ลือกตัๅงกรรมการกลับขຌาปຓนกรรมการตอเปเดຌตามทีไคณะกรรมการหในสมควร ต฿หຌคุณสมบัติความปຓนอิสระของ
กรรมการนัๅนสิๅนสุดลง 
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ความรบัผิดชอบตอสงัคม 

บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความมุงมัไน฿นการดำนินธุรกิจดຌานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดยยึดหลักความ
รับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมอยางตอนืไองพืไอสรຌางความยัไงยืน฿หຌกับสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนดนยบายดຌาน
สังคมละสิไงวดลຌอมเวຌ฿นนยบายกำกับดูลกิจการละจรรยาบรรณธุรกิจ ละประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน ซึไงรวมถึงมีการ
ติดตามดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายดังกลาวอยางครงครัด 

ความรบัผดิชอบตอสงัคม 

฿นฐานะบริษัทฯ ของคนเทย บริษัทฯ ตระหนักดีวา฿นการดำนินธุรกิจมຌกำเรจะปຓนปງาหมายสำคัญ ตการสรຌางผลกำเรตຌองอยู
บนพืๅนฐานของการเมอาปรียบ เมสรຌางความดือดรຌอนรวมถึงตຌองรับผิดชอบตอสังคมอยางทຌจริง บริษัทฯ กำหนดนยบายดຌาน
สังคมพืไอปຓนกรอบ฿นการปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

1. สนับสนุน สงสริม฿หຌผูຌบริหารละพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม ดยปฏิบัติตามนยบายละ
กฎระบียบ฿นการดูลสังคมทีไกำหนดเวຌอยางครงครัด   

2. ทำความขຌา฿จละสืไอสารกับสังคมถึงการดำนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบตอชุมชนละสังคม ดยเมปกปຂด
ขຌอทใจจริงทีไอาจปຂดผยเดຌ 

3. มุงมัไนรักษาสภาพวดลຌอม฿นการอยูอาศัยทีไดีของทุกครงการ ดยจัด฿หຌมีหนวยงานบริหารครงการทำหนຌาทีไดูลรับผิดชอบ   
4. สนับสนุนละสงสริม฿หຌมีการจัดกิจกรรมพืไอปຓนการคืนกำเรกสังคมอยางสมไำสมอ ดยกิจกรรมทีไจัดมีความหมาะสม 

สรຌางประยชน์฿หຌกับสังคมเดຌอยางทຌจริง   
5. ปลูกจิตสำนึก฿นรืไองความรับผิดชอบตอชุมชนละสังคม฿หຌกับผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับอยางสมไำสมอ 

6. มุงมัไน฿นการดำนินงานดยสุจริต เมอาปรียบหรือสรຌางความดือดรຌอน฿หຌกับสังคม ดยจัด฿หຌมีชองทางสำหรับ฿หຌผูຌมีสวน  

เดຌสียละผูຌกีไยวขຌองเดຌสนอความคิดหในกีไยวกับการดำนินงานของบริษัทฯ ละรຌองรียนกรณีทีไเมเดຌรับความปຓนธรรม
จากการกระทำของบริษัทฯ ดยผานทาง Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com 

นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังมีการดำนินการกีไยวกับกิจกรรมพืไอสังคม ดังนีๅ 

• บริษัทฯ สรຌางสรรค์ Noble ID พืไอ฿ชຌสานความสัมพันธ์กับลูกคຌาทีไ฿หຌการสนับสนุนครงการภาย฿ตຌบรนดข์องนบิล ดย
มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสรຌางความสัมพันธ์ทีไยัไงยืนอยางตอนืไองตามวิสัยทัศน์หลักขององค์กร คือ การสรຌางบຌานทีไปຓน
มากกวาคทีไอยูอาศัย พืไอวันพรุงนีๅทีไดีกวา Noble ID ปຓนชองทางการ฿หຌขาวสาร การชวยหลือละอำนวยความสะดวก
฿หຌกับลูกคຌา รวมทัๅงการจัดกิจกรรมตาง โ ทีไปຓนประยชน์ ละตอบสนองการ฿ชຌชีวิตของลูกคຌา นอกหนือจากการพัฒนา
ครงการทีไอยูอาศัย ดยมุงนຌนพืไอสรຌางความพึงพอ฿จทีไกินความคาดหมาย ละความภาคภูมิ฿จ฿หຌกับลูกคຌาทุกกลุมละ
ลูกบຌานนบิลทุกคน นอกจากกิจกรรมตาง โ ลຌว Noble ยังเดຌสงตอนวคิดชิง Life Architecture ละการสรຌางสรรค์วัน
พรุงนีๅทีไดีกวา ฿หຌกับลูกบຌานทุกคนผาน Noble Living Magazine ละชองทางตาง โ อยางตอนืไอง  

• บริษัทฯ สงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌบริหารละพนักงานของบริษัทฯ รวมกันจัดทำครงการตาง โ พืไอรวมกันพัฒนาชุมชน
ละตอบทนสังคมอยางสมไำสมอ ดยผูຌทีไสน฿จสามารถติดตามขาวสารกีไยวกับกิจกรรมพืไอสังคมของบริษัทฯ เดຌดยผาน
ทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com 

• บริษัทฯ สนับสนุนละสงสริมกิจกรรมพืไอสังคมอยางตอนืไอง  ดย฿นป 2562 บริษัทฯ นำทีมพนักงานรวมทำกิจกรรมตอบ
ทนสังคม อาทิชน  

http://www.noblehome.com/
http://www.noblehome.com/
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- บริษัทฯ รวมสนับสนุนกิจกรรม Ted X Charoenkrung ทีไบงบอกความปຓนตัวตนนบิล พรຌอมทีไสนับสนุนคนลใก โ 
฿หຌหในความสำคัญ฿นการอยูรวมกัน ยอมรับ฿นความตกตางอยางสมบูรณ์บบ ดยมอบงิ นสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาว จำนวน 200,000 บาท  

- บริษัทฯ มอบนๅำดืไม จำนวน 3,200 ขวด กคุณสุชัย สกุลรุงรืองชัย ผูຌอำนวยการขตพญาเท พืไอปຓนสวนหนึไง฿นการ
สนับสนุนขตพญาเท สำหรับการบริการประชาชน฿นพืๅนทีไการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไจัดขึๅน฿นวันทีไ 17 
มีนาคม 2562 

- บริษัทฯ รวมสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ชั ๅนปที ไ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฿นงานสดง
น ิทรรศการศ ิลปนิพนธ ์  ภาคว ิชาท ัศนศ ิลป ຊ Thesis Exhibition; Making Marks ณ หอศิลปว ัฒนธรรมหง
กรุงทพมหานคร (BACC) ดยรวมสมทบทุนการจัดงาน 190,000 บาท 

- บริษัทฯ มอบสีทาภายนอก พืไอปรับปรุงอาคารละสภาพภูมทิัศน์ครงรยีนดาราคาม กรุงทพฯ มูลคา 122,000 บาท 
฿หຌกผูຌอำนวยการรงรียนดาราคาม พรຌอมคุณครู จຌาหนຌาทีไของรงรียนละตัวทนนຌอง โ นักรียนระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 6 

- บริษัทฯ รวมมอบงินสนับสนุนกิจกรรม วังหลัง-วัฒนาฟร์ 2019 จำนวน 50,000 บาท ฿หຌกสมาคมผูຌปกครอง
ละครูรงรียนวัฒนาวิทยาลัย  

ดยกิจกรรมทีไกลาวมา฿นป 2562 บริษัทฯ เดຌนำสนอผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com 

ความรบัผดิชอบตอสิง่แวดลอม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวม฿นการดูลรักษาสิไงวดลຌอม จึงมีการกำหนดนยบายดຌานสิไงวดลຌอมเวຌ พืไอ
ปຓนกรอบ฿นการปฏิบัติงานทัไวทัๅงองค์กร ดังนีๅ 

1. สงสริม ยึดถือละปฏิบัติตามกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจอยางครงครัด  ดยตระหนักละขຌา฿จปຓนอยางดีถึงจตนา
ละวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีไควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมวาจะปຓนพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคณุภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ พระราชบัญญัติจัดสรรทีไดิน พระราชบัญญัติอาคารชุดละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅพืไอประยชน์
ของลูกคຌาผูຌซืๅอทีไอยูอาศัย ละสภาพวดลຌอม 

2. สงสริม฿หຌมีการดูลรกัษาสิไงวดลຌอม ละมีนวปฏิบัติทีไปຓนรูปธรรม ดยบริษัทฯ ฿หຌความสำคัญกับการปฏิบัติตามนยบาย
การดำนินธุรกิจภาย฿ตຌมาตรฐานสิไงวดลຌอมทีไเดຌกำหนดเวຌอยางครงครัด อาทิ จัด฿หຌมีการประมินประดในความสีไยงดຌาน
สิไงวดลຌอม ความปลอดภัยละอาชีวอนามัย฿นครงการกอสรຌางทีไอยูอาศัยทุกครงการ ละจัด฿หຌมีการตรวจสอบ ติดตาม
ละประมินผลการดำนินการดຌานสิไงวดลຌอมอยางสมไำสมอ พืไอปรับปรุงละพัฒนาตอเป 

3. สงสริม฿หຌมีการ฿หຌความรูຌละฝຄกอบรมพนักงาน฿นรืไองสิไงวดลຌอม ตามนยบายทีไเดຌกำหนดเวຌดยมีการ฿หຌความรูຌละ
ปลูกฝังจิตสำนึก฿หຌกับผูຌบริหารละพนักงานทุกระดับ ซึไงรวมถึงพนักงานขຌา฿หมกีไยวกับการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม การ
ประหยัดพลังงาน อีกทัๅงยังสงสริม฿หຌดำนินการทุกวิถีทางพืไอชวยลดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศละภาวะลกรຌอนอีกดຌวย 

4. สงสริม฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดยจัด฿หຌมีการลดการ฿ชຌพลังงาน฿นทุกครงการของบริษัทฯ มุงนຌน
ออกบบ฿หຌทุกตารางนิๅวของพืๅนทีไ฿ชຌสอยผสานกับการอนุรักษ์ละประหยัดพลังงานละเมสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมเดຌ
อยางลงตัว ละนຌนการ฿ชຌวัสดุกอสรຌางนຌนการระบายความรຌอนของตัวบຌานหรือตัวอาคารปຓนหลัก  

5. สงสริม฿หຌมีการดำนินการพืไอปງองกันละลดการกิดมลพิษจากการอยูอาศัย฿นทุกครงการของบริษัทฯ ชน การติดตัๅง
ระบบบำบัดนๅำสีย การจัดสรรพืๅนทีไภาย฿นครงการพืไอทำสวนหยอมละปลูกตຌนเมຌ  ปຓนตຌน 

6. รณรงค์฿หຌผูຌบริหารละพนักงานกิดจิตสำนึกรวมกัน  ดยมีการ฿ชຌทรัพย์สินอยางระมัดระวัง การปรับปลีไยนการ฿ชຌทรัพยากร
฿หຌหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ ละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

http://www.noblehome.com/
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นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังจัด฿หຌมีการดำนินกิจกรรมตาง โ พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการพัฒนาสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืนตอเป 

บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญตอการมีสวนรวม฿นการดูลรักษาสิไงวดลຌอม ละชวยลดการ฿ชຌพลังงาน ดย฿นครงการตละประภท 
บริษัทฯ มีนวคิด฿นการดูลรักษาสิไงวดลຌอมทีไตกตางกัน ดังนีๅ 

โครงการประเภทบานเดี่ยวและทาวน์เฮาส์   
บริษัทฯ มีนวคิด฿นการดูลรักษาสิไงวดลຌอม ดยนຌนการออกบบบຌานภาย฿ตຌนวคิดกีไยวกับธรรมชาติ ชน 

• ครงการนบิล ทารา อกมัย-พระราม 9/ ครงการนบิล ทารา งามวงศ์วาน/ ครงการนบิล ทารา พัฒนาการ/
ครงการนบิล ทารา งามวงศ์วาน2 ออกบบตามนวคิด ธรรมชาติกลางบຌาน ณ บຌานกลางมือง ดยนຌนการ
ออกบบบຌานทีไลง ปรง สบาย ปຓนธรรมชาติดຌวยรัๅวสูงคลุมดຌวยพันธุ์เมຌรอบครงการ ดยการออกบบบຌานปຓนรูปตัว 
C ซึไงทำ฿หຌผูຌอยูอาศัย฿กลຌชิดกับธรรมชาติเดຌเมวาจะอยูสวน฿ดของบຌาน 

• ครงการนบิล วานา ปຂດนกลຌา /ครงการนบิล วานา วัชรพล/ครงการนบิล อนาวานา ปຂດนกลຌา  ออกบบตาม
นวคิด บຌานอารมณ์รีสอร์ท ปลนบຌานถูกออกบบลຌอมรอบดຌวยธรรมชาติ เมวาจะอยูมุมเหนของบຌานเมวຌนมຌต
฿นหຌองนๅำกใสามารถมองหในสวนสีขียวผานกระจกบาน฿หญเดຌชนกัน 

• ครงการนบิล จีอ วัชรพล/ ครงการนบิล จีอ พระราม 5 ออกบบบนนวคิด Planning & Function พืไอ฿หຌ
สามารถ฿ชຌชีวิตเดຌอยางอิสระ ฟรีสเตล์กับการจัดวางฟอร์นิจอร์ นอกจากนีๅ บบปลนบຌานถูกออกบบลຌอมรอบดຌวย
ธรรมชาติ ซึไงทำ฿หຌผูຌอยูอาศัยเดຌชืไนชมกับสวนสวยภายนอกบຌานเมวาจะอยูมุมเหนของบຌานกใตาม 

• ครงการนบิล คิวบ์ ครงการทาวน์ฮຌาส์฿จกลางมืองทีไพิไมพืๅนทีไสวนตัว฿หຌกวຌางขึๅนดຌวยการดีเซน์ทีไขยายมุมมอง
สายตาดຌวยกระจกกวຌาง ยกพืๅนทีไ฿ชຌสอยปຓนสัดสวนตามเลฟຊสเตล์ ดยเมยึดติดปຂดกัๅนคหຌองสีไหลีไยม ตัๅงอยู฿จกลาง
สຌนทางธุรกิจ 

• ครงการนบิล กบิล วัชรพล นวคิด฿หมของการอยูอาศัย ออกบบภาย฿ตຌ Concept ติมชีวิตดຌวยพืๅนทีไวาง ติมทุก
อยางทีไคุณตຌองการ รองรับทุกรูปบบของการ฿ชຌชีวิต พืไอความสุขทุกตารางมตร พราะความสุขทีไทຌจริงสรຌางเดຌ ทัๅง
จาก พืๅนทีไภาย฿นตัวบຌาน ละ พืๅนทีไรอบตัวบຌาน พรຌอมสวนกลางละพืๅนทีไสีขียวทีไทำ฿หຌทุกวันของคุณคือการ
พักผอนอยางตใมทีไ 

• นอกจากนีๅ ตัๅงตป 2559 จนถึงป 2562 บริษัทฯ เดຌนำสนอนวคิดการออกบบภาย฿ตຌ Concept คิดอยางซน อยู
อยางซน ผสานงานออกบบสถาปัตยกรรมทีไสะทຌอนถึงการ฿ชຌชีวิต฿นบบญีไปุຆน จัดวางทุกองค์ประกอบของการ฿ชຌ
ชีวิตอยางรียบงาย รักษาสมดุล ปຓนหนึไงดียวกับธรรมชาติ สงบ ละผอนคลาย 

โครงการประเภทคอนโดมิเนียม  

บริษัทฯ ลใงหในความสำคัญของการประหยัดพลังงานละลดภาวะลกรຌอน จึงมีการกอสรຌางคอนดมินียมตามนวสถานีรถเฟฟງา 
ละ฿กลຌจุดศูนย์กลางธุรกิจ ภาย฿ตຌดຌวยนวคิด Crash-pads การลือก฿ชຌชีวิต฿กลຌสຌนทางรถเฟฟງา หรือคมนาคมทีไเมมี เฟดง
พืไอ฿หຌผูຌอยูอาศัยดินทางเดຌสะดวกมากยิไงขึๅน ลดทอนชัไวมงการจราจร พิไมวลาของความสุขละการพักผอนสวนตัว ครงการ
คอนดมินียมทีไกอสรຌางตามนวสถานีรถเฟฟງา ชน 

• นิว นบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล ฿ชຌชีวิตศรีสำราญ ทีไศรีลาซาล ภาย฿ตຌนวคิด The nue world for the NUER 
ประสบการณ์฿หมของการอยูอาศัยบบ Community ฿ชຌชีวิตศรีสำราญตามบบฉบับของชาวนิวออร์ สนุกกับการ 
Connect กับวิถีชีวิตทัไวจักรวาล รวมความสุขละความสำราญทีไมีตความคุຌมคา พียง 60 มตรจาก MRT ศรีลาซาล  



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

113 

 

• นบิล สตท 39 To be modern is not a fashion, it is a state ความมดิร์นทีไเมเดຌปຓนครืไองราวของฟชัไน 
ตสะทຌอน฿หຌหในถึงความสัมพันธ์การรักษาความตอนืไองของอดีต ปัจจุบันละอนาคต ชนดียวกับการรักษาสนห์
ของพืๅนทีไ฿นยาน พรຌอมพงษ์ ทีไมีทัๅงความกาละ฿หม วัฒนธรรมเทยละตางประทศ ถูกผสมผสานเดຌอยางลงตัว 
พียง 450 มตรจาก BTS พรຌอมพงษ ์

• นบิล อราวน์ อารีย์ พียง 90 มตร จาก BTS อารีย์ คอนดพรຌอมฟอร์นิจอร์ Built – in ทีไเดຌรับรงบันดาล฿จจาก 
The Skin & Bones Architecture ของลุดวิก มิส ฟาน ดอร์ รห์ สถาปนิกผูຌบุกบิกวงการหงสถาปัตยกรรม
สมัย฿หม ดยนຌนการออกบบทีไปรงบา ละรียบงาย ดຌวยรูปทรงลขาคณิต ปຂดพืๅนทีไลงอิสระ฿หຌผูຌอยูอาศัยเดຌ
ชืไอมตอชีวิตกับธรรมชาติ  

• นิว นบิล จຌงวัฒนะ กับนวคิด อัพลุค฿หม สเตล์คนมือง  ดຌวยดีเซน์ดดดนละตกตา งฉพาะตัว คุຌมคาตใม
มมนต์ ครบครันดຌวยสิไงอำนวยความสะดวก ตอบทุกรูปบบการ฿ชຌชีวิต พียง 20 กຌาวจากรถเฟฟງาสายสีชมพู 

• ครงการนบิล อมบียนส์ สุขุมวิท 42 ภาย฿ตຌ Concept Not too little, not too much; just right คือนวคิด
บบ Lagom design ลดทอนสิไงกินจำปຓน฿หຌจอความรียบงาย พอหมาะพอดี  ฿ส฿นทุกองค์ประกอบ สรຌาง
บรรยากาศรียบงายต฿ชຌชีวิตเดຌตใมทีไทุกฟังก์ชัไน พียง 350 มตร จาก BTS อกมัย  

• ครงการนบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 Contrast Is The New Exquisiteness รงบันดาล฿จจากสนห์ของวิถีชีวิต
บบ Hi-Contrast ฿จกลางสุขุมวิทยาน Multiculture สูนวคิด Material Collaboration ฿นการออกบบอาคาร
ผสานชีวิตมืองกับธรรมชาติ ลงตัวกับทุกเลฟຊสเตล์ ฿กลຌ BTS พรຌอมพงษ์ ละ ดิ อใม ดิสทริก วิลด์คลาสชอปปຂຕงซในตอร์ 

• ครงการนบิล บี เนน์ทีน คอนดมินียมสูง 48 ชัๅน ละ 27 ชัๅน ดเีซน์มดิร์น ภาย฿ตຌสลกน ชืไอมชีวิต฿หม ฿หຌเรຌ
รอยตอ ลืไนเหลเปกับชีวิตทีไนาหลง฿หล เมสะดุดจังหวะความสุข พรຌอมกับ Facilities พืไอชีวิตทีไเมหยุด ฿นยาน
สุขุมวิท 19 ฿กลຌ BTS อศก ละ MRT สุขุมวิท 

• ครงการนบิล บี ทอร์ตีๅทรี คอนด Luxuly Fully-Fitted พียง 350 มตร จาก ดิ อใม ดิสทริค คอนดสูง 31 ชัๅน 
ปຓนสวนตัวพียง 282 ยูนิต ฿จกลางหลงฟชัไน฿หม ธุรกิจ เลฟຊสเตล์ทุกรูปบบ ฿กลຌ ดิ อใม ดิสทริค ละ BTS พรຌอมพงษ์ 
พลิกชีวิตสู อิสระกับ Sky Infinity Edge Pool พรຌอมกับ Sky Garden ละ Sky Fitness ดนดนดຌวย Reflective 

Lobby ชืไอมตอสวนกวาพันตารางมตร 

• ครงการนบิล รีคล สุขุมวิท 19 คอนดมินียมสูง 28 ชัๅน บนทำล฿จกลางสุขุมวิท ภาย฿ตຌสลกน  Explore 

limitlessly พบทุกสิไงทีไชีวิตตຌองการ เรຌขຌอจำกัดของการคຌนพบสิไง฿หม เปเดຌทุก โ ทีไ ทีไ฿จอยากเป บน Location ทีไดี
ทีไสุด฿กลຌ MRT สุขุมวิท ละ BTS อศก 

• ครงการนบิล รีว สีลม คอนดมินียมทำลศักยภาพ ภาย฿ตຌ Concept รูปบบชีวิตขนง฿หม ทีไ฿ชຌชีวิตเดຌบบเม
ตายตัว บนหลากหลายทางลือกทีไลงตัว ตัๅงอยู฿จกลางยานธุรกิจสีลม – สาทร ฿กลຌสถานีรถเฟฟງาสุรศักดิ่พียง 160 
มตร ละเมเกลจากทางดวน  

• ครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา ละนบิล รีวอลฟຊ รัชดา 2  คอนดมินียม฿นรูปบบชีวิต Revolve Living ฿หຌทุก
ฟังก์ชัไน฿นชีวิต พอดีกับความตຌองการของคุณ ลงตัวกับเลฟຊสเตล์ทีไเรຌขีดจำกัด บนถนนรัชดาภิษก พียง 80 มตร จาก
สถานีรถเฟ฿ตຌดินศูนย์วัฒนธรรม   

• ครงการนบิล พลินจิต  คอนดมินียมสูง 51 ชัๅน  ทามกลางสวนสวยขนาด 4 เร กลางมืองพลินจิต บริษัทฯ เดຌ
ลใงหในถึงคุณภาพชีวิตของผูຌอยูอาศัย จึงมีนวคิด฿นการสรຌางสวนขนาด฿หญเวຌ฿นครงการทีไอยู฿จกลางมือง พืไอ฿หຌ  
ผูຌอยูอาศัยเดຌมีอากาศทีไสะอาด฿หຌหาย฿จเดຌตใมปอด 

• ครงการนบิล รีมิกซ์ คอนดมินียมนวคิด ทຌาเมติดพืๅน ครงการตัๅงอยูปากซอยสุขุมวิท 36 สะดวกตอการดินทาง
ดຌวยทางดินทีไชืไอมตอกับสถานีรถเฟฟງาทองหลอ   
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• ครงการนบิล รีวนต์  ตัๅงอยู฿จกลางกรุงทพมหานคร บนถนนศรีอยุธยา ฿กลຌทัๅงสถานีรถเฟฟງาพญาเทละสถานีอร์
พอร์ตลิๅงค์  

นอกจากขຌางตຌน บริษัทฯ ยังมีครงการคอนดมินียมทีไกอสรຌางตามนวสถานีรถเฟฟງาอีก  เดຌก ครงการ นบิล รีมิกซ์ 2 
ครงการนบิล รีฟลกซ์ ครงการนบิล รีวีล ครงการนบิล รีฟอร์ม ครงการนบิล รีเฟน์ ครงการนบิล รีดี ละครงการ 

นบิล เลท์ ปຓนตຌน  

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการอยูรวมกันอยางยัไงยืนนัๅน ตຌองมีการดำนินการปຓนลำดับขัๅนตอนความสัมพันธ์จากขนาด฿หญลงมาจนถึง
ขนาดลใก ตละระดับความสัมพันธ์มีกลเกของตนองซึไงสอดคลຌองกับกลเกของธรรมชาติรักษาดุลยภาพดย฿ชຌธรรมชาติปຓน
ตຌนบบ พืไอบูรณาการทัๅง฿นนวราบละตึกสูง ดังนัๅนบริษัทฯ จึงเดຌนำอาความคิดดังกลาวมาออกบบปຓนอาคารสีขียว ละเดຌ
นำอารืไองทคนลยีทีไหมาะสม ตลอดจนนวคิดการออกบบ Passive Design ขຌามาประกอบดຌวยอยางชัดจน อาคารสีขียว 
คือ การประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสมพืไอชวย฿หຌอาคารสามารถ฿ชຌประยชน์จากสภาวะวดลຌอมตามธรรมชาติเดຌ ซึไงประกอบ
เปดຌวยองค์ประกอบ 3 สวนหลัก เดຌก ความสอดคลຌองกับสภาพอากาศ  ความนาสบาย ละการ฿ชຌพลังงานธรรมชาติ ปຓนหลัก฿น
การออกบบ ดังนีๅ 

- การออกบบดย฿ชຌพลังงานละพืๅนทีไสีขียวอยางมีประสิทธิภาพ 

- การลือก฿ชຌวัสดุประกอบอาคารทีไ฿ชຌพลังงานตไำ 

- การ฿ชຌระบบ Modular ฿นการออกบบทำ฿หຌหลือศษวัสดุนຌอยทีไสุด 

- การควบคุมมลภาวะทีไอาคารจะปลอยออกมาภายหลังการ฿ชຌงาน 

- การบริหารจัดการ฿ชຌนๅำดี ระบบบำบัดนๅำสีย การระบายนๅำละปງองกันนๅำทวมอยางมีประสิทธิภาพ 

- การรักษาระบบนิวศของพืๅนทีไ 
- การออกบบทีไมุงนຌน฿หຌผูຌอยูอาศัยเดຌรับสภาวะนาสบายจากพืๅนทีไสีขียวภายนอกอาคาร     
- การคำนึงถึงความปลอดภัยละสุขภาพของผูຌอยูอาศัย 

นอกจากนวคิด฿นการออกบบบຌานภาย฿ตຌนวคิดกีไยวกับธรรมชาติ ละการกอสรຌางคอนดมินียมพืไอการอนุรักษ์ละประหยดั
พลังงานตามนวสถานีรถเฟฟງาพืไอลดภาวะลกรຌอนลຌว บริษัทฯ ยังคัดลือกผลิตภัณฑ์ทีไสามารถประหยัดพลงังานเดຌอยางทຌจริง 
พืไอติดตัๅง฿หຌกับผูຌทีไอยูอาศัยทุกครงการ ละพืไอปຓนการปງองกันละลดปัญหามลพิษทีไ กิดขึๅนจากการขຌาอยูอาศัย เมวาจะปຓน
มลพิษทางนๅำ หรือ มลพิษทางอากาศ บริษัทฯ มีการติดตัๅงระบบบำบัดนๅำสีย฿หຌกับบຌานทุกหลังละคอนดมินียมทุกครงการ 
รวมถึงจัด฿หຌมีสวนหยอม มีการปลูกตຌนเมຌละพันธ์ุเมຌตาง โ รอบครงการ ซึไงทำ฿หຌกิดความรมรืไน ละนาอยูมากยิไงขึๅน 

จากนวคิดทีไสะทຌอนถึงความตัๅง฿จ฿นการริริไมสรรค์สรຌาง นำสนอนวัตกรรมทีไพิไมมูลคา สามารถตอบสนองเลฟຊสเตล์ ละความ
ตຌองการของลูกคຌาผสานกับการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละประหยดัพลังงานเดຌอยางลงตัว ทำ฿หຌบริษัทฯ สามารถดำนินธุรกิจควบคูเป
กับความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมทีไนำเปสูการพัฒนาอยางยัไงยืน พรຌอมทัๅงมีการปຂดผยการดำนินงานดังกลาวเวຌ฿น 
รายงานการพัฒนาอยางยัไงยืน ตามกรอบการรายงานของ GRI Sustainability Reporting Standards : GRI Standards ดย
จัดทำยกลมจากรายงานประจำป  

ผูຌทีไสน฿จสามารถติดตามความคลืไอนเหวละความคืบหนຌาของครงการตาง โ ของบริษัทฯ เดຌ ผาน Website ของบริษัทฯ ทีไ 
www.noblehome.com 

 

http://www.noblehome.com/
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ ดูลสอบทานความหมาะสม ละความมีประสิทธภิาพ
ของระบบการควบคุมภาย฿น พืไอ฿หຌมัไน฿จวาระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ หมาะสม ละพียงพอทีไจะปกปງองทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ละพืไอประยชน์ของผูຌถือหุຌน ดย฿หຌหนวยงานตรวจสอบภาย฿นมุงนຌนตรวจสอบชิงปฏิบัติการของทุกหนวยงาน฿หຌ
มีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ละมีประสิทธิผลตอนืไอง รวมทัๅง฿หຌมีการติดตาม ละดำนินการกຌเขผลการตรวจสอบ฿น
ประดในทีไปຓนสาระสำคัญดยฉพาะประดในกีไยวกับปัจจัยความสีไยงทีไอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือรายการทีไ กีไยวยง
ซึไงอาจทำ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์อยางสมหตุสมผล 

ขอบขตงานตรวจสอบภาย฿นของบริษัทฯ บงระบบงานหลักออกปຓน 3 ระบบงาน เดຌก การกอสรຌาง  การขาย ละการอน
กรรมสิทธิ่ พืไอประมินวาระบบงานนัๅนสอดคลຌองกับขຌอกำหนดกฎหมายของภาครัฐ นยบายการกำกับดูล กิจการทีไดี มีการ
ควบคุมภาย฿นทีไพียงพอ หมาะสม ละมีประสิทธิภาพ นอกจากนีๅการตรวจสอบยังครอบคลุมถึงการประมินความพียงพอ ละ
ความหมาะสม฿นรืไองนยบาย ระบียบ ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน การบงยกหนຌาทีไ การมอบหมายอำนาจหนຌาทีไ ละการอนุมัติ 
รวมถึงการจัดทำรายงาน  ฿หຌกผูຌบริหารอยางทันวลา ชืไอถือเดຌ มีประสิทธิภาพสูงสุด   

฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดยมีกรรมการตรวจสอบทัๅง 4 ทาน ขຌารวม
ประชุมดຌวย คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌประมินระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ ประจำป 2562 ดย฿ชຌบบประมินผลความ
พียงพอของระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ  ซึไงสรุปสาระสำคัญเดຌดังนีๅ 

1. การควบคมุภายในองคก์ร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมละจริยธรรม คณะกรรมการ
บริษัทฯ ละผูຌบริหาร จึงเดຌจัดทำนยบายละขຌอปฏิบัติกีไยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอยางปຓนลายลักษณ์อักษร พืไอ฿หຌ
กรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกคน ขຌา฿จถึงมาตรฐานดຌานจริยธรรมทีไบริษัทฯ ฿ชຌ฿นการดำนินธุรกิจละ฿ชຌปຓนกรอบ฿น
การปฏิบัติงาน ดยนยบายทีไกำหนดเวຌ฿นจรรยาบรรณธุรกิจ เดຌก นยบายความขัดยຌงทางผลประยชน์ นยบายละนว
ปฏิบัติกีไยวกับการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชัไน นยบายกีไยวกับการจຌงบาะสการกระทำผิด ปຓนตຌน ดยมีการสืไอสาร ฿หຌ
ผูຌบริหารละพนักงานทุกคนเดຌรับทราบถึงนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ละพึง฿หຌมีการปฏิบัติอยางครงครัด กรณีมี
การฝຆาฝนจะมีบทลงทษ฿หຌปຓนเปตามทีไกำหนดเวຌ฿นขຌอบังคับบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนผูຌพิจารณาการกำหนดละยกบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริหารละกรรมการผูຌจัดการอยางชัดจน  ละทำหนຌาทีไกำกับดูล฿หຌมีการกำหนด
ปງาหมายการดำนินธุรกิจทีไชัดจนละวัดผลเดຌ กำกับดูลบทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการละผูຌบริหาร฿หຌปຓนเปตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึไงครอบคลุมบทบาทหนຌาทีไสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวย
กรรมการอิสระทีไมีความรูຌกีไยวกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความชีไยวชาญนาชืไอถือละมีความปຓนอิสระ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
อยางทຌจริง ชน เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ นอกจากนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังทำหนຌาทีไกำกับดู ลการ
พัฒนาละปฏิบัติรืไองการควบคุมภาย฿นองค์กร การสรຌางสภาพวดลຌอม การประมินความสีไยง กิจกรรมการควบคุม 
ขຌอมูล การสืไอสารละการติดตาม 

ผูຌบริหารระดับสูงมีการกำหนดครงสรຌางองค์กรทีไสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดยพิจารณาถึงความ
หมาะสมทัๅงทางธุรกิจละกฎหมาย รวมถึงการจัด฿หຌมีการควบคุมภาย฿นอยางมีประสิทธิภาพ ดยมีสายงานตรวจสอบ



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

116 

 

ภาย฿นทีไขึๅนตรงกับกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีๅผูຌบริหารระดับสูงยังมีการกำหนดสายการรายงานความหมาะสมกีไยวกับ
อำนาจหนຌาทีไ ความรับผิดชอบละการสืไอสารขຌอมูล 

บริษัทฯ มีนยบายละวิธีการปฏิบัติพืไอจัดหา พัฒนาละรักษาบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถทีไหมาะสม มีกระบวนการ
ประมินผลการปฏิบัติงาน ละกระบวนการกຌเขปัญหาหรือตรียมพรຌอมสำหรับการขาดบุคลากรที ไมีความรูຌ ละ
ความสามารถทีไหมาะสมอยางทันวลา ตลอดจนมีกระบวนการสรรหา พัฒนาละรักษาผูຌบริหารละพนักงานทุกคน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหารมีกระบวนการละการสืไอสาร฿หຌบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภาย฿น 
ดยจัด฿หຌมีการกำหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงาน การสรຌางรงจูง฿จทีไหมาะสมตลอดจนประมินรงจูง฿จละการ฿หຌรางวัล
อยางตอนืไองดยนຌน฿หຌสามารถชืไอมยงกับความสำรใจของหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿น ละจัด฿หຌมีการ
ปรับปรุงกຌเขกระบวนการปฏิบัติ฿นกรณีทีไจำปຓน ตลอดจนเมสรຌางรงกดดันทีไมากกินเป฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากร
ตละคน     

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรเวຌอยางชัดจน พืไอ฿หຌสามารถระบุละประมินความสีไยงตาง โ ทีไกีไยวขຌอง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์พรຌอมทัๅงมีการจัดตัๅงคณะกรรมการบริหารความสีไยง ซึไงคณะกรรมการบริหารความสีไยง อนุมัติ
ละสืไอสารนยบายการบริหารความสีไยง฿หຌผูຌบริหารละพนักงานทุกคนรับทราบละถือปฏิ บัติ บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการงินละหมาะสมกับธุรกิจ ปຂดผยขຌอมูลครบถຌวน ถูกตຌอง มีการกำหนดสาระสำคัญของ
รายการทางการงิน ดยพิจารณาถึงปัจจัยทีไสำคัญ ชน ผูຌ฿ชຌรายงานทางการงิน ขนาดของรายการรวมถึงนวนຌมของธุรกิจ 
ทำ฿หຌรายงานทางการงินของบริษัทฯ สะทຌอนถึงกิจกรรมการดำนินงานของบริษัทฯ อยางทຌจริง  

บริษัทฯ เดຌระบุความสีไยงทีไอาจมีผลกระทบตอการดำนินธุรกิจทัๅงระดับองค์กร ดยมีการวิคราะห์ความสีไยงทุกประภททีไ
อาจกิดจากทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก ซึไงรวมถึงความสีไยงดຌานกลยุทธ์ การดำนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ
ตามกฎกณฑ์ละดຌานทคนลยีสารสนทศ ทัๅงนีๅผูຌบริหารทุกคนมีสวนรวม฿นการบริหารความสีไยง บริษัทฯ มีการประมิน
ความสำคัญของความสีไยง ดยพิจารณาทัๅงอกาสกิดหตุการณ์ละผลกระทบทีไอาจกิดขึ ๅนพรຌอมทัๅงมีมาตรการละ
ผนปฏิบัติงานพืไอจัดการความสีไยง ทัๅงนีๅ บริษัทฯ ยังเดຌพิจารณาละประมินถึงอกาสทีไจะกิดการทุจริต ซึไงครอบคลมุการ
ทุจริต฿นบบตาง โ ชน การจัดทำรายงานทางการงินทใจ การคอร์รัปชัไน การปลีไยนปลงขຌอมูล฿นรายงานทีไสำคัญ การ
เดຌมาหรือ฿ชຌเปซึไงทรัพย์สินดยเมถูกตຌอง ปຓนตຌน รวมถึงมีการทบทวนปງาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ดยพิจารณา
ความปຓนเปเดຌของปງาหมายทีไกำหนดเวຌ รวมทัๅงเดຌพิจารณาความสมหตุสมผลของการ฿หຌสิไงจูง฿จหรือผลตอบทนก
พนักงานลຌวดຌวยวาเมมีลักษณะสงสริม฿หຌพนักงานกระทำเมหมาะสม  

นอกจากนีๅบริษัทฯ มีการประมินการปลีไยนปลงปัจจัยภายนอกองค์กร รูปบบการทำธุรกิจ ทีไอาจมีผลกระทบตอการ
ดำนินธุรกิจ การควบคุมภาย฿นละรายงานทางการงิน ตลอดจนเดຌกำหนดมาตรการตอบสนองตอการปลีไยนปลงนัๅน
อยางพียงพอ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมทีไมีความหมาะสมกับความสีไยงละลักษณะฉพาะขององค์กร พรຌอมทัๅงมี มาตรการควบคุม
ภาย฿นทีไกำหนดปຓนลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการตาง โ อยางหมาะสม ชน นยบายละระบียบวิธีปฏิบัติงาน
กีไยวกับธุรกรรมดຌานการงิน ปຓนตຌน ตลอดจนมีการกำหนด฿หຌการควบคุมภาย฿นมีความหลากหลายอยางหมาะสม ชน 
การควบคุมบบปງองกันละติดตาม ปຓนตຌน ดยบริษัทฯ กำหนด฿หຌมีการควบคุมภาย฿น฿นทุกระดับขององค์กร บริษัทฯ มี
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การบงยกหนຌาทีไการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ขຌอมูลสารสนทศ ละการจัดกใบทรัพย์สินออกจากกันดใดขาด 
พืไอ฿หຌกิดการถวงดุล ละสามารถตรวจสอบกันเดຌอยางหมาะสม นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดการควบคุมครงสรຌาง
พืๅนฐาน กระบวนการเดຌมา การพัฒนาละการบำรุงรักษาระบบทคนลยี ตลอดจนการควบคุมดຌานความปลอดภัยของ
ระบบทคนลยี฿หຌมีความหมาะสม 

บริษัทฯ มีนยบายทีไรัดกุมพืไอติดตาม฿หຌการทำธุรกรรมของผูຌถือหุຌนราย฿หญ กรรมการ ผูຌบริหารหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับบุคคล
ดังกลาวตຌองผานขัๅนตอนอนุมัติทีไกำหนด ชน ขຌอบังคับของบริษัทฯ กฎกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปຓนตຌน อนึไง การ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมจะกระทำดยผูຌทีไเมมีสวนเดຌสีย฿นธุรกรรมนัๅน ละคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปຓนสำคัญ 
ดยถือสมือนปຓนรายการทีไกระทำกับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)    

นอกจากนีๅบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูลการดำนินงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมอยางสมไำสมอ รวมทัๅงกำหนด
นวทางการดำนินงาน฿หຌบุคคลทีไบริษัทฯ ตงตัๅง฿หຌปຓนกรรมการหรือผูຌบริหาร฿นบริษัทฯ ดังกลาวถือปฏิบัติอีกดຌวย    

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทฯ กำหนดขຌอมูลทีไตຌองการ฿ชຌ฿นการดำนินงาน ทัๅงขຌอมูลจากภาย฿นละภายนอกองค์กรทีไมีคุณภาพละกีไยวขຌองตอ
งาน มีการพิจารณาทัๅงตຌนทุนละประยชน์ทีไจะเดຌรับ รวมถึงปริมาณละความถูกตຌองของขຌอมูล บริษัทฯ มีการดำนินการ
พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ มีขຌอมูลทีไสำคัญอยางพียงพอสำหรับ฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จ  ละมีการดำนินการพืไอ฿หຌ
กรรมการบริษัทฯ เดຌรับหนังสือนัดประชุม หรืออกสารประกอบการประชุมทีไระบุขຌอมูลทีไจำปຓน ละพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุมอยางนຌอยภาย฿นระยะวลาขัๅนตไำตามทีไกฎหมายกำหนด มีการดำนินการพืไอ฿หຌรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละอียดครบถຌวน พืไอ฿หຌสามารถตรวจสอบยຌอนหลังกีไยวกับความหมาะสม฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการตละราย   

บริษัทฯ มีระบบจัดกใบอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ละบัญชีตาง โ  เวຌครบถຌวนปຓนหมวดหมู  ละเมคยเดຌรับจຌง
จากผูຌสอบบัญชีวามีขຌอบกพรอง฿นการควบคุมภาย฿น  คณะกรรมการเดຌมีการพิจารณาลຌววา บริษัทฯ ฿ชຌนยบายการบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการงิน หมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสืไอสารขຌอมูลภาย฿นองค์กรละผูຌมีสวนเดຌสียภายนอกองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ ละมีชองทางการ
สืไอสารทีไหมาะสม พืไอสนับสนุนการควบคุมภาย฿น มีการรายงานขຌอมูลทีไสำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมไำสมอ
ละคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขຌาถึงหลงสารสนทศทีไจำปຓนตอการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการตาง โ ตามทีไ
ตຌองการ นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌปຓนเปตามนยบายวาดຌวยการจຌงบาะสการกระทำผิด บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีชองทางการสืไอสาร
฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร สามารถจຌงขຌอมูลหรือบาะสกีไยวกับการฉຌอฉล หรือทุจริตภาย฿น
บริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือมีการกระทำผิดปกติอืไนทีไอาจกอ฿หຌกิดความสียหายตอบริษัทฯ ผาน
ทาง Website ทัๅงนีๅมืไอเดຌรับคำรຌองรียน บริษัทฯ มีหนวยงานรับจຌงคำรຌองรียนละมีกระบวนการจัดการตอรื ไองทีไ
รຌองรียนภาย฿นระยะวลาทีไหมาะสม นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังมีกลเก฿นการคุຌมครอง฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌจຌงบาะสอีกดຌวย 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ติดตามปรียบทียบผลการดำนินงานวาปຓนเปตามปງาหมายการดำนินธุรกิจทีไกำหนดเวຌหรือเม กรณีทีไมีความ
ตกตาง บริษัทฯ จะดำนินการกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไหมาะสมพรຌอมทัๅงวิคราะห์ ละตรวจสอบถึงสาหตุของความ
ตกตางพืไอ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการปງองกันหรือปรับปรุงตอเป บริษัทฯ มขีຌอกำหนดหຌามฝຆายบริหารละพนักงานปฏิบัติตน฿น
ลักษณะทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ ละมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภาย฿นทีไวางเวຌอยาง



รายงานประจ าป 2562 

 

 

 

         

118 

 

สมไำสมอ ซึไงรวมถึงการมีระบบการติดตามละประมินผลระบบการควบคุมภาย฿นดยสายงานตรวจสอบภาย฿น ฿นกรณีมี
ขຌอบกพรองจะรายงานความคืบหนຌา฿นการปรับปรุงขຌอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ มีนยบาย฿หຌฝຆายบริหารตຌองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ฿นกรณีทีไกิดหตุทุจริตหรือสงสัยวามีหตุการณ์
ทุจริต มีการปฏิบัติทีไฝຆาฝนกฎหมาย  ละมีการกระทำทีไผิดปกติอืไน ซึไงอาจจะกระทบตอชืไอสียง ละฐานะการงินของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ  

จากการประมินระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ ฿นดຌานตาง โ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภาย฿นองค์กร การประมิน
ความสีไยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนทศละการสืไอสารขຌอมูล ละระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ  
หในวา ระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ มีความพียงพอหมาะสม ดยบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีบุคลากรอยางพียงพอทีไจะ
ดำนินการตามระบบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงมีระบบควบคุมภาย฿น฿นรืไองการติดตามควบคุมดูลการดำนินงานของ
บริษัทยอย฿หຌสามารถปງองกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ละบริษัทยอยจากการทีไกรรมการหรือผูຌบริหารนำเป฿ชຌดยมิชอบหรือดยเมมี
อำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌงละบุคคลทีไกีไยวยงกันอยางพียงพอลຌว สำหรับการควบคุมภาย฿น
หัวขຌออืไน คณะกรรมการหในวาบริษัทฯ มีการควบคุมภาย฿นทีไพียงพอลຌวชนกัน 

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ปัจจุบันหัวหนຌาสายงานตรวจสอบภาย฿นของบริษัทฯ  คือ นางสาวนริศรา  พใงสภา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ละปริญญาท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำหง มีประสบการณ์฿นการปฏิบัติงานดຌานการ
ตรวจสอบภายนอก฿นสำนักงานตรวจสอบบัญชีทีไมีชื ไอสียงปຓนระยะวลาเมนຌอยกวา 5 ป  ปัจจุบันดำรงตำหนงปຓนผูຌชวย
ผูຌอำนวยการฝຆายตรวจสอบภาย฿นของบริษัทฯ ปຓนระยะวลามากกวา 12 ป  ดย฿นป 2562 หัวหนຌาหนวยงานตรวจสอบภาย฿น
เดຌขຌาอบรมหลักสูตรทีไกี ไยวขຌองกับการปฏิบัติงานดຌานตรวจสอบภาย฿น เดຌก การสัมมนาหลักสูตร การตรวจสอบอยาง
ตอนืไอง (Continuous Auditing) ละหลักสูตร การตรวจสอบการกำกับดูลกิจการ ทีไจัดดยสภาวิชาชีพบัญชี ฿นพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปຓนตຌน อีกทัๅงหัวหนຌางานตรวจสอบภาย฿นยังมีความขຌา฿จ฿นกิจกรรมละการดำนินงานของบริษัทฯ ปຓนอยางดี 

หัวหนຌางานตรวจสอบภาย฿น นางสาวนริศรา  พใงสภา มีคุณสมบัติทีไหมาะสมพียงพอกับการปฏิบัติหนຌาทีไดังกลาวซึไงเดຌรับความ
หในชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ นืไองจากมีความปຓนอิสระ ละมีประสบการณ์฿นการปฏิบัติงานทัๅง฿นดຌานการตรวจสอบ
ภายนอกละดຌานการตรวจสอบภาย฿นของบริษัทฯ  อีกทัๅงคยเดຌรับการอบรมหลกัสูตรทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัตงิานดຌานตรวจสอบ
ภาย฿นซึไงรวมถึงหลักสูตรอืไนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅการพิจารณาละอนุมัติ ตงตัๅง ถอดถอน ยกยຌายละลิกจຌางผูຌดำรงตำหนงหัวหนຌา
หนวยงานตรวจสอบภาย฿นของบริษัทฯ จะตຌองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รียน ทานผูຌถือหุຌน 

 

฿นป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดຌวยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ทาน ดังนีๅ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวพรรณี   ชัยกุล   กรรมการตรวจสอบ 

นายตอบุญ   พวงมหา   กรรมการตรวจสอบ 

นายสุรชษฐ์   สุบุญสันธ ์  กรรมการตรวจสอบ 

ดยประธานกรรมการตรวจสอบ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ ละกรรมการตรวจสอบอีก 2 ทาน คือ 
นางสาวพรรณี ชัยกุล ละนายตอบุญ พวงมหา เดຌรับการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทนกรรมการทานดิม คือ นางบุญพิไม จียมธี
ระนาถ, นายณรงค์ ตชะเชยวงศ์ ละรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล มืไอวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึไงคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัๅง 4 ทานเมมีสวนรวม฿นการบริหารงานละเมเดຌปຓนลูกจຌางของบริษัทฯ ดยประธานกรรมการตรวจสอบละ
กรรมการตรวจสอบอีก 1 ทานปຓนผูຌมีความรูຌละประสบการณ์ดຌานการบัญชี   

คณะกรรมการตรวจสอบเดຌปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภาย฿ตຌหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
กำหนดเวຌ฿นกฎบัตร฿นการกำกับดูลการดำนินงานของบริษัทฯ พืไอ฿หຌมัไน฿จวากรรมการบริหารละผูຌบริหารของบริษัทฯ เดຌ
บริหารกิจการตามนยบายของบริษัทฯ อยางครบถຌวน ปຓนเปตามขຌอกำหนดละนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย
รวมถึงหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี  ดย฿นป 2562 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวมทัๅงสิๅน 6 ครัๅง บงปຓนการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคณะดิม จำนวน 5 ครัๅงละคณะ฿หมจำนวน 1 ครัๅง ซึไงปຓนการประชุมรวมกับกลุมงานตรวจสอบ
ภาย฿นของบริษัทฯ ละผูຌสอบบัญชีภายนอก (฿นบางกรณี) พืไอหารือละลกปลีไยนขຌอคิดหใน รวมทัๅงกำกับดูลกิจการตาม
ขอบขตหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไเดຌรับมอบหมายตลอดจนรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึไงสรุปสาระสำคัญเดຌดังนีๅ 

1. สอบทานงบการงินรายเตรมาสละงบการงินประจำป  ดยประชุมรวมกับผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เพรຌซวอตอร์
ฮาส์คูปอร์ส อบีออส  จำกัด พืไอรับทราบขຌอสังกตละลกปลีไยนความคิดหใน ประมินคุณภาพละความถูกตຌอง 
ครบถຌวนของงบการงินรายเตรมาสละงบการงินประจำปทีไจัดทำดยฝຆายบริหาร ตลอดจนความพียงพอของการปຂดผย
ขຌอมูล฿นงบการงิน ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบหในสอดคลຌองกับผูຌสอบบัญชีวา งบการงินดังกลาวมีความถูกตຌองตามทีไควร
฿นสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการงินละปຂดผยขຌอมูลอยางพียงพอ 

2. สอบทานขຌอมูลการดำนินงานละระบบการควบคุมภาย฿น พืไอประมินความพียงพอ หมาะสม ละประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ อันจะมีผลตอความถูกตຌองความนาชืไอถือของงบการงิน ละชวยสงสริม฿หຌการดำนินงาน
บรรลุตามปງาหมายที ไกำหนดเวຌ  ดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ การประมินระบบการควบคุมภาย฿น รวมทัๅง
ขຌอสนอนะพืไอปรับปรุงระบบการควบคุมภาย฿น฿หຌมีความหมาะสม พียงพอละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  ตามนวทางทีไ
กำหนดดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบหในสอดคลຌองกับ
ผูຌสอบบัญชีวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดี รวมทัๅงมีระบบการติดตามควบคุมดูลการดำนินงานของบริษัทยอย
อยางพียงพอ หมาะสม  

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ขຌอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
กฎหมาย ระบียบละขຌอกำหนดทีไกีไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบเมพบหตุการณ์฿ด
ทีไปຓนขຌอบงชีๅทีไสดงวาบริษัทฯ มีการปฏิบัติทีไขัดตอกฎหมาย ระบียบละขຌอกำหนดทีไกีไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 
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4. สอบทานระบบการบริหารความสีไยง ฿หຌมีความชืไอมยงกับระบบการควบคุมภาย฿นพืไอจัดการความสีไยงทัไวทัๅงองค์กร ดย
สอบทานนยบายละนวทาง฿นการบริหารความสีไยง ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบหในวา บริษัทฯ มีการบริหารความสีไยง
ทีไพียงพอ มีการติดตามผลความคืบหนຌาละมีการทบทวนความสีไยงอยางสมไำสมอ 

5. สอบทานละ฿หຌความหในตอรายการทีไกีไยวยงกันหรือรายการทีไมีความขัดยຌงทางผลประยชน์ รวมถึงการสอบทานการ
ปຂดผยขຌอมูลของรายการดังกลาว ตามขຌอกำหนดละนวทางปฏิบัติทีไกีไยวขຌองของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบหในวา  งบการงินของบริษทัฯ 
ปຂดผยขຌอมูลกรณีรายการทีไกีไยวยงกันละรายการทีไอาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์เวຌอยางพียงพอ 

6. สอบทานละ฿หຌความหในตอรายการระหวางกัน เดຌก รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย ละรายการระหวางบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอยกับบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌงกัน ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบหในวา บริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามนยบายกีไยวกับ
รายการระหวางกันอยางครงครัด ละปຓนเปตามขัๅนตอนของขຌอกำหนด หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระบียบละกฎกณฑ์ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงบริษัทฯ เดຌมีการปຂดผยขຌอมูลรายการ
ระหวางกันเวຌอยางพียงพอ ฿นหมายหตุประกอบงบการงินลຌว  

7. พิจารณาคัดลือก สนอตงตัๅง ละสนอคาตอบทนผูຌสอบบัญชีประจำปตอคณะกรรมการบริษัทฯ พืไอขออนุมัติจากทีไ
ประชุมผูຌถือหุຌนประจำป ซึไงคณะกรรมการตรวจสอบเดຌพิจารณาความปຓนอิสระ ผลการปฏิบัติงานละการบริการของผูຌสอบ
บัญชีลຌวหในวา ผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2562 เดຌสดงความหในละขຌอสนอทีไปຓนประยชน์฿นดຌานการจัดทำ
รายงานทางการงินละการควบคุมภาย฿น จึงหในควรสนอตงตัๅงบริษัท เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส อบีออส จำกัด ปຓน
ผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2563 ตอเปอีกหนึไงป ดยจะนำสนอตอคณะกรรมการบรษิัทฯ พืไอพิจารณาอนุมัติคาสอบ
บัญชีละนำสนอทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไออนุมัติตอเป 

8. พิจารณาละทบทวนผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ฿นระหวางปที ไผานมา ดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของตนองปละ 1 ครัๅง ซึไงครอบคลุม฿นรืไองการปฏิบัติหนຌาทีไดยรวมละการปฏิบัติหนຌาทีไ
ฉพาะดຌานตามทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดยผลการประมินเดຌสดง฿หຌหในวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเดຌปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายอยางครบถຌวนสมบูรณ์ 

จากการปฏิบัติตามขอบขต หนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตร ดຌวย
ความรอบคอบละปຓนอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบหในวา บริษัทฯ ดำนินงานภาย฿ตຌระบบการควบคุมภาย฿นทีไมีประสทิธิภาพ  
มีการบริหารความสีไยงอยางพียงพอ ละหมาะสมกับการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ  ดยเมพบรายการรวมถึงสถานการณ์฿ดทีไ
กีไยวขຌองกับระบบการควบคุมภาย฿นทีไปຓนจุดออนอยางมีสาระสำคัญทีไอาจมีผลกระทบตอฐานะการงินละผลการดำนินงานของ
บริษัทฯ งบการงินของบริษัทฯ เดຌปຂดผยขຌอมูลกรณีรายการทีไกีไยวยงกันละรายการทีไอาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์  
รวมถึงรายการระหวางกันอยางพียงพอละบริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบละขຌอกำหนดทีไกีไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ   ตลอดจนปฏิบัติงานทีไสอดคลຌองตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี รวมทัๅงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน฿หຌมีคุณภาพ 
หมาะสมกับสภาพวดลຌอมทางธุรกิจทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว  

            

 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์  กมุทพุฒิพงศ์) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    27 กุมภาพันธ์ 2563 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา 

รียน ทานผูຌถือหุຌน 

฿นป 2562 คณะกรรมการสรรหา ทัๅง 4 ทานประกอบดຌวย 

นางสาวพรรณี    ชัยกุล   ประธานกรรมการสรรหา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์  กมุทพุฒิพงศ์  กรรมการสรรหา 
นายตอบุญ    พวงมหา   กรรมการสรรหา 
นายสุรชษฐ์    สุบุญสันธ ์   กรรมการสรรหา 

ดยนางสาวพรรณี ชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ ละนายตอบุญ พวงมหา ทัๅง 3 ทาน เดຌรับการตงตัๅง฿หຌดำรง
ตำหนงทนกรรมการทานดิม คือนายณรงค์ ตชะเชยวงศ์, นางบุญพิไม จียมธีระนาถ, รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล ละนาย
สิทธิ ลีละกษมฤกษ์ มืไอวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึไง฿นป 2562 คณะกรรมการสรรหาคณะดิมมีการประชุม 1 ครัๅง ละคณะกรรมการ
สรรหาคณะ฿หมมีการประชุม 1 ครัๅง รวมมีการประชุมทัๅงสิๅน 2 ครัๅง ซึไงกรรมการทุกทานขຌารวมประชุมครบทุกครัๅง เดຌปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไ
เดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภาย฿ตຌหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตร สรุปเดຌดังนีๅ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสมปຓนกรรมการพืไอสนอตอคณะกรรมการบริษัทละทีไประชุมสามัญผูຌถือหุຌน ประ จำป 
2562 ดยบริษัทฯ ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถสนอรายชืไอบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสมพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงปຓนกรรมการ 
ตัๅงตวันทีไ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 31 ธันวาคม 2561 ตเมมีผูຌถือหุຌนทาน฿ดสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงปຓน
กรรมการขຌามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงสนอ฿หຌพิจารณาตงตัๅงกรรมการทีไครบวาระกลับขຌาดำรงตำหนงกรรมการอีก
วาระหนึไง 

2. พิจารณาหลักกณฑ์ ละคุณสมบัติของกรรมการทีไสรรหาพื ไอ฿หຌกิดความปรง฿ส สอดคลຌองกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ดยมี
องค์ประกอบ฿นรืไอง คุณลักษณะทีไตຌองการ฿นกรรมการตละบุคคล , ความรูຌความชำนาญทีไตຌองการ฿หຌมี฿นคณะกรรมการละความ
หลากหลายของกรรมการ 

นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌคณะกรรมการประกอบดຌวยกรรมการทีไมีคุณสมบัติหลากหลาย ทัๅง฿นดຌานทักษะ ประสบการณ์ ความชีไยวชาญ฿น
อุตสาหกรรมทีไปຓนประยชน์กับบริษัทอยางสูงสุด คณะกรรมการสรรหาจะ฿ชຌตารางความรูຌความสามารถฉพาะดຌานของกรรมการ 
(Board Skills Matrix) ฿นการพิจารณา พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกลยุทธ์฿นการดำนินธุรกิจของบริษัท ปຓนเปตามหลักการกำกับดูล
กิจการทีไดีละปຓนเปตามขຌอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

3. จัด฿หຌมีการปฐมนิทศกรรมการ฿หม ละจกอกสารหรือขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการ 

จากการปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌางตຌนทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตรดຌวยความรอบคอบละปຓนอิสระ พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีการดำนินการดຌานการสรรหา
กรรมการปຓนเปดຌวยความปรง฿สละหมาะสม ปຓนเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌ
สยีทุกกลุมอยางหมาะสม 

            
 

 

 

               
           (นางสาวพรรณี  ชัยกุล) 
                      ประธานกรรมการสรรหา 
            27 กุมภาพันธ์ 2563 

 



รายงานประจ าป 2562 
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

รียน ทานผูຌถือหุຌน 
 

฿นป 2562 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ทัๅง 3 ทานประกอบดຌวย 

นางสาวพรรณี   ชัยกุล   ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

นายตอบุญ   พวงมหา   กรรมการพิจารณาคาตอบทน 

นายสุรชษฐ์   สุบุญสันธ์   กรรมการพิจารณาคาตอบทน 

ดยนางสาวพรรณี ชัยกุล, นายตอบุญ พวงมหา ทัๅง 2 ทาน เดຌรับการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทนกรรมการทานดิม คือนายณรงค์ 
ตชะเชยวงศ์, นางบุญพิไม จียมธีระนาถ, รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล ละนายสิทธิ ลีละกษมฤกษ์ มืไอวันทีไ 13 
พฤศจิกายน 2562 ซึไง฿นป 2562 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนคณะดิมมีการประชุม 1 ครัๅง ละคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบทนคณะ฿หมมีการประชุม 1 ครัๅง รวมมีการประชุมทัๅงสิๅน 2 ครัๅง ซึไงกรรมการทุกทานขຌารวมประชุมครบทุกครัๅง เดຌปฏิบัติ
หนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภาย฿ตຌหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตร สรุปเดຌดังนีๅ 

1. พิจารณากำหนดคาตอบทนประจำป 2562 สำหรับคณะกรรมการบริษัท ละคณะกรรมการชุดยอย ซึไงประกอบดຌวย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน คณะกรรมการบริหารความสีไยง ละ
คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ ดยพิจารณาหลักกณฑ์ รูปบบการจายคาตอบทน ละจำนวนงิน จากผลประกอบการ
ละขนาดของธุรกจิ รวมถึงความรูຌ ความสามารถละประสบการณข์องกรรมการ ปรียบทียบอຌางอิงจากประภทธุรกิจ ละ
อุตสาหกรรมดียวกัน พืไอสนอตอคณะกรรมการบริษัทละทีไประชุมผูຌถือหุຌนพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณารืไองบบประมินผลการปฏิบัติงานประจำปของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ประจำป 2562 พืไอ฿หຌมีความหมาะสม
ละสอดคลຌองกับนวทางทีไศูนย์พัฒนาการกำกับดูลกิจการบริษัทจดทะบียน ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยเดຌกำหนด
ขึๅน 

 

จากการปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌางตຌนทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตรดຌวยความรอบคอบละปຓนอิสระ พืไอกำหนดรูปบบละหลักกณฑ์การ
จายคาตอบทนมีความหมาะสมกับภาระหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายละมีความปຓนธรรม สงผล฿หຌการดำนินการปຓนเปดຌวยความ
ปรง฿สละถูกตຌองตามการกำกับดูลกิจการทีไดี กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมอยางหมาะสม 

 

 

 

 

              (นางสาวพรรณี  ชัยกุล) 
               ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

               27 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 



รายงานประจ าป 2562 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รียน ทานผูຌถือหุຌน 

 

฿นป 2562 คณะกรรมการบริหารความสีไยง ทัๅง 3 ทานประกอบดຌวย 

นายตอบุญ   พวงมหา   ประธานกรรมการบริหารความสีไยง 

นางสาวพรรณี   ชัยกุล   กรรมการบริหารความสีไยง 

นายธีรพล   วรนิธิพงศ์   กรรมการบริหารความสีไยง 

ดยทัๅง 3 ทาน เดຌรับการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทนกรรมการทานดิม คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล,  นายณรงค์ 
ตชะเชยวงศ์ ละนางธิดาพใญ ทวีศรี มืไอวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562 ดยคณะกรรมการบริหารความสีไยงคณะดิม เดຌปฏิบัติ
หนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภาย฿ตຌหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตร ดย฿นป 2562 
คณะกรรมการบริหารความสีไยงคณะดิม มีการประชุมทัๅงสิๅน 1 ครัๅง ซึไงกรรมการทุกทานขຌารวมประชุมครบทุกครัๅง สรุปเดຌดังนีๅ 

1. พิจารณาวิคราะห์ ละประมินปัจจัยความสีไยงทีไสำคัญทัๅงปัจจัยภายนอก ละปัจจัยภาย฿นทีไมีผลกระทบตอการดำนิน
ธุรกิจ ดยครอบคลุมความสีไยงดຌานการดำนินงาน ความสีไยงดຌานศรษฐกิจ ความสีไยงดຌานกฎระบียบ ความสีไยงดຌาน
การงิน พืไอปຓนนวทาง฿นการกำหนดนยบายการบริหารความสีไยงดยรวม  ซึไงรวมถึงการกำหนดนวทาง ละมาตรการ
฿นการบริหารความสีไยง พืไอลดความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅน฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสม 

2. ทบทวนนยบายบริหารความสีไยงดยรวม ฿หຌมีความพียงพอ ละหมาะสมกับระดับความสีไยงขององค์กร ละสอดคลຌอง
กับสภาพวดลຌอมทางธุรกิจทีไปลีไยนปลงเป 

 

จากการปฏิบัติหนຌาทีไตามขຌางตຌนทีไกำหนดเวຌ฿นกฎบัตรดຌวยความรอบคอบละปຓนอิสระ มีการบริหารความสีไยงเดຌครอบคลุม
ปัจจัยสีไยง฿นทุกดຌาน ละมีการบริหารจัดการความสีไยงทีไสำคญั฿หຌอยู฿นระดบัทีไยอมรับเดຌ พืไอ฿หຌบริษัทฯ สามารถบรรลุปງาหมาย
ทีไกำหนดเวຌ กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ ผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมอยางหมาะสม 

 

 

 

  

              (นายตอบุญ  พวงมหา) 
                  ประธานกรรมการบริหารความสีไยง 

                27 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าป 2562 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

รียน ทานผูຌถือหุຌน 

฿นป 2562 คณะกรรมการกำกับดูลกิจการทัๅง 3 ทานประกอบดຌวย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์  กมุทพุฒิพงศ์   ประธานกรรมการกำกับดูลกิจการ 

นายตอบุญ    พวงมหา   กรรมการกำกับดูลกิจการ 

นายสุรชษฐ์    สุบุญสันธ ์   กรรมการกำกับดูลกิจการ 

ดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ กมุทพุฒิพงศ์ ละนายตอบุญ พวงมหา เดຌรับการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทนกรรมการทานดิม คือ
นางบุญพิไม จียมธีระนาถ ละนางธิดาพใญ ทวีศรี มืไอวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2562  

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ เดຌปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภาย฿ตຌหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไกำหนด
เวຌ฿นกฎบัตร ซึไง฿นป 2562 คณะกรรมการกำกับดูลกิจการคณะดิม มีการประชุม 1 ครัๅง ละคณะกรรมการกำกับดูลกิจการคณะ฿หม มี
การประชุม 1 ครัๅง รวมมีการประชุมทัๅงสิๅน 2 ครัๅ ง ซึไงกรรมการทุกทานขຌารวมประชุมครบทุกครัๅง พืไอหารือละลกปลีไยนขຌอคิดหใน
รวมทัๅงกำกับดูลกิจการตามขอบขตหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไเดຌรับมอบหมายละรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  ซึไงสรุปสาระสำคัญ
เดຌดังนีๅ 

1. พิจารณาหลักกณฑ์ตามครงการสำรวจการกำกับดูลกิจการบริษัทจดทะบียนเทย (CGR) ทีไ฿ชຌ฿นการประมินประจำป 2562 ดย
สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย ( IOD) รวมถึงพิจารณาประดในทีไบริษัทฯ ยังเมเดຌปฏิบัติตามหลักกณฑ์ดังกลาว พืไอหา
นวทาง฿นการพัฒนาการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ  

2. พิจารณาความหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีสำหรับบริษัทจดทะบียน ป 2560 หรือ Corporate Governance 

Code (CG Code) ซึไงออกดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ มาปรับ฿ชຌ฿นนยบายการกำกับดูล
กิจการของบริษัทละนำสนอคณะกรรมการบริษัทพืไอพิจารณาอนุมัติ พืไอประยชน์฿นการสรຌางคุณคา฿หຌกิจการอยางยัไงยืน ตรงตาม
ความมุงหวังของทัๅงภาคธุรกิจ ผูຌลงทุน ตลอดจนตลาดทุนละสังคมดยรวม 

3. ทบทวนนยบายการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทางธุรกิจทีไปลีไยนเปละ฿หຌปຓนเปตาม CG 

Code ทีไประกาศดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละหลักกณฑ์การสำรวจครงการ CGR 2019 

ทีไประกาศดยสมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย (IOD) 
4. ติดตามผลการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีอยางสมไำสมอ พรຌอมทบทวน บบ

ประมินตนอง รืไอง การปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌประมินตนองกีไยวกับรืไอง
ดังกลาว ละนำผลการประมินเปพัฒนาการกำกับดูลกิจการ฿หຌดียิไงขึๅน 

จากการปฏิบัติหนຌาทีไขຌางตຌนตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นกฎบัตรดຌวยความรอบคอบละ ปຓนอิสระ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไ
หมาะสมละพียงพอ สงผล฿หຌการดำนินงานของคณะกรรมการกำกับดูลกิจการปຓนเปดຌวยความปรง฿สละถูกตຌอง พืไอประยชน์สูงสุด
ตอบริษัทฯ ผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมอยางหมาะสม 

 

 

 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์  กมุทพุฒิพงศ์) 
           ประธานกรรมการกำกับดูลกิจการ 

        27 กุมภาพันธ์ 2563 



รายงานประจ าป 2562 
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รายการระหวางกัน 

ป 2562 บริษัทฯ มีรายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัททีไกีไยวขຌองกัน ทัๅงนีๅบริษัทฯ เดຌปຂดผยรายละอียดเวຌ฿นหมายหตุประกอบ
งบการงินของบริษัทฯ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 ขຌอ 10 ขຌอ 15 ละขຌอ 16 

ดย ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการงิน฿หຌกูຌยืมระยะสัๅนละดอกบีๅยคຌางรับจากบรษิัทยอยจำนวน 22.58 ลຌานบาท  
ละมีรายการงิน฿หຌกูຌยืมระยะยาวละดอกบีๅยคຌางรับจากบริษัทรวมคຌาจำนวน 551.92 ลຌานบาท รายละอียดดังนีๅ  

                                                                                                                                                               หนวย: ลຌานบาท 

บริษัทยอย สัดสวนการ
ถือหุຌน 

งิน฿หຌกูຌยืม รายการ 
พิไมลด 

ดอกบีๅย
คຌางรับ 

ลูกหนีๅอืไน คาผืไอหนีๅ
สงสัยจะสูญ 

บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 100% 13.68 - 8.90 - 22.58 

บริษัทรวม สัดสวนการ
ถือหุຌน 

งิน฿หຌกูຌยืม รายการ 
พิไมลด 

ดอกบีๅย
คຌางรับ 

ลูกหนีๅอืไน คาผืไอหนีๅ
สงสัยจะสูญ 

บริษัท อชคอล นบิล (เวร์ลส) จำกัด 51%** 543.40 - 8.52 - - 

**ปຓนบริษัทรวมทุนทีไบริษัทฯ ถือหุຌนผานบริษัท อชคอล ฮลดิๅง จำกัด รຌอยละ 51 

 

ความสัมพันธ์ระหวางบริษัทฯ ละบริษัททีไกีไยวขຌองกันมีดังนีๅ 

ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 

 

• ปຓนบริษัทยอยทีไบริษัทฯ ถือหุຌนอยูรຌอยละ 100 

• กรรมการของบริษัทฯ ,นายธงชัย บุศราพันธ์, นายฟรงค์ 
ฟง คึไน หลียง ละ นายธีรพล วรนิธิพงศ์, ปຓนกรรมการ
ของบริษัท อส อนด์ พี พรใอพพอร์ตี ๅ มนจมนท์ 
จำกัด 

บริษัท อชคอล นบิล (เวร์ลส) จำกัด • ปຓนบริษัทรวมทุนทีไบริษัทฯ ถือหุຌนผานบริษัท อชคอล 
นบิล ฮลดิๅง จำกัด อยูรຌอยละ 51 

• กรรมการของบริษัทฯ,นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง, ปຓน
กรรมการของบริษัท อชคอล นบิล (เวร์ลส) จำกัด 

รายการงิน฿หຌกูຌยืมละลูกหนีๅขຌางตຌนปຓนการ฿หຌความชวยหลือทางการงินทีไจำปຓนกบริษัทยอยพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาครงการ
ละขยายงานตามผนการ รวมถึงปຓนการชวยสริมสภาพคลอง฿นชวงทีไบริษัทยอยประสบปัญหาทางการงินละธุรกิจ ซึไงปຓน
รายการทีไจำปຓนละสมหตุผลดยคำนึงถึงผลประยชน์ของกลุมบริษัทฯ ปຓนสำคัญ ทัๅงนีๅบริษัทฯ เดຌคิดดอกบีๅย฿นอัตราทีไ  
เมตไำกวาอัตรา฿นทຌองตลาดทัไวเปดยปรียบทียบกับอัตราดอกบีๅยฉลีไยจากหลงงินกูຌอืไน โ ของบริษัทฯ ละเดຌมีการติดตาม
อยาง฿กลຌชิดพืไอ฿หຌบริษัทยอยชำระหนีๅดังกลาว฿หຌกบริษัทฯ 
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รายการระหวางกันกับบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌง 

บริษัทละบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌง฿นปทีไผานม า (ปรดพิจารณา฿นหมายหตุประกอบ 

งบการงินพิไมติม) สามารถสรุปรายการระหวางกันเดຌ ดังนีๅ 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

1. บริษัท ซิร์ฟ พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด 

มีผูຌถือหุຌน฿หญรวมกันคือ นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง  
- ถือหุຌน Noble รຌอยละ 24.9 

- ถือหุຌน บริษัท ซิร์ฟ พรใอพพอร์ตีๅ มนจมนท์ จำกัด รຌอยละ 45 ผาน 
บริษัท ซิร์ฟ พรใอพพอร์ตีๅ มนนจมนท์ อินวสมนท์ ฮลดิๅงส์ จำกัด 

ซืๅอสินคຌา มูลคา 712,000 บาท 

คานายหนຌา มูลคา 713,306 บาท 

2. Noble Development International Limited 

มีผูຌถือหุຌน฿หญรวมกันคือ นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง  
- ถือหุຌน Noble รຌอยละ 24.9 

- ถือหุຌน Noble Development International Limited รຌอยละ 100 

มีกรรมการรวมกันคือ นายฟรงค์ ฟง คึไน หลียง 

คานายหนຌา มูลคา 101,976,726 บาท 

ทีไประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัๅงทีไ 3/2563 มืไอวันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เดຌพิจารณารับรองงบการงินประจำป 2562 
รวมถึงการปຂดผยขຌอมูล฿นหมายหตุประกอบการงินของผูຌสอบบัญชีลຌวหในวาหมายหตุประกอบงบการงินของบริษัทฯ เดຌ
ปຂดผยขຌอมูลอยางครบถຌวน ละเดຌพิจารณาลຌวหในวารายการระหวางกันของบริษัทฯ ปຓนรายการทีไปຓนเปพืไอการดำนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ ละปຓนงืไอนเขทางการคຌาทัไวเป฿นลักษณะดียวกับทีไวิญญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทัไวเป฿นสถานการณ์
ดียวกัน ดຌวยอำนาจตอรองทางการคຌาทีไปราศจากอิทธิพล฿นการทีไตนมีสถานะปຓนกรรมการ ผูຌบริหาร หรือบุคคลทีไมีความ
กีไยวขຌอง 

กรณีทีไบริษัทฯ ละบริษัทยอยมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผูຌบริหาร หรือบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง฿นอนาคต  รายการดังกลาว
จะตຌองผานการอนุมัติดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือทีไประชุมผูຌถือหุຌน ดยตຌองมีคณะกรรมการตรวจสอบขຌารวมประชุมพืไอ
พิจารณาละอนุมัติการทำรายการระหวางกันดຌวย ทัๅงนี ๅตามขຌอกำหนด หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระบียบละกฎกณฑ์ทีไกีไยวขຌอง วຌนตธุรกรรมดังตอเปนีๅทีไคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌ
มอบหมาย฿หຌฝຆายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมเดຌ  

1. ปຓนการทำรายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีไมีงืไอนเขทางการคຌาทัไวเป฿นลักษณะดียวกับทีไวิญญูชนจะ
พึงกระทำกับคูสัญญาทัไวเป฿นสถานการณ์ดียวกัน ดຌวยอำนาจตอรองทางการคຌาทีไปราศจากอิทธิพล฿นการทีไตนมีสถานะปຓน
กรรมการ ผูຌบริหาร หรือบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง  

2. ปຓนการทำรายการภาย฿ตຌครงการสทิธิของพนักงาน ซึไงสิทธิดังกลาวปຓนการ฿หຌสิทธิกพนักงานทุกคนทีไปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
ปຓนการทัไวเป มิเดຌปຓนการ฿หຌสิทธิกบุคคล฿ดบุคคลหนึไงปຓนการฉพาะซึไงปຓนเปตามระบียบสงคราะห์พนักงาน เดຌก การ
฿หຌงินกูຌฉุกฉินพืไอดำรงชีพ งินกูຌพืไอซืๅอรถยนต์ ละสวัสดิการพนักงานพืไอซืๅออสังหาริมทรัพย์฿นครงการของบริษัทฯ ปຓนตຌน 
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อนึไงบริษัทฯ มีนยบายกีไยวกับรายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌง ดยการอนุมัติการทำ
รายการดังกลาวจะดำนินการตามขัๅนตอนของขຌอกำหนด หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนระบียบละกฎกณฑ์ทีไกีไยวขຌองอยางครงครัด นอกจากนีๅการกำหนดราคา คาตอบทน หรือคาธรรมนียม 
กีไยวกับรายการระหวางกัน บริษัทฯ จะกำหนดดยอຌางอิงจากราคาตลาด พืไอ฿หຌรายการดังกลาวกระทำอยางยุติธรรม ปຓนเป
ตามปกติธุรกิจการคຌา ดยคำนึงถึงประยชน์ของบริษัทฯ ปຓนสำคัญ  

กรณีทีไมีรายการระหวางกันละปຓนรายการทีไตຌอง฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบปຓนผูຌ฿หຌความหในกีไยวกับความจำปຓน ความ
สมหตุสมผลของการทำรายการ ละความหมาะสมของราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำปຓนตຌองขอขຌอมูลหรือ
ความหในจากผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน฿นการพิจารณารายการระหวางกันทีไอาจกิดขึๅน บริษัทฯ จะจัด฿หຌมีผูຌชีไยวชาญอิสระหรือ
ผู ຌสอบบัญชีของบริษัทฯ ปຓนผู ຌ฿หຌความหในกี ไยวกับรายการระหวางกันดังกลาว พื ไอนำเป฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูຌถือหุຌนตามตกรณี ทัๅงนีๅบริษัทฯ จะปຂดผยรายการระหวางกันเวຌ฿นหมายหตุประกอบงบการงนิทีไ
เดຌรับการตรวจสอบจากผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ  
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ขอมลูทางการเงินทีส่ าคญั 

  หนวย : ลຌานบาท  

  2560 2561 2562 

ผลการด าเนนิงาน 
   

รายเดຌจากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  9,553   4,974  14,817  

รายเดຌจากการขายสินคຌา ฿หຌชาละบริการ 124  104    99  

รายเดຌรวม  9,731   5,153  15,039  

กำเรขัๅนตຌนธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  3,995   2,158   5,486  

กำเรขัๅนตຌนธรุกิจขายสินคຌา ฿หຌชาละบริการ   63    61    26  

กำเรสุทธิ  2,206  987   3,071  

    

สถานะทางการเงนิ    

สินทรัพย์รวม 23,071  25,953  21,631  

หนีๅสินรวม 16,032  18,004  16,152  

ทุนทีไออกชำระลຌว  1,369   1,369   1,369  

สวนของผูຌถือหุຌน  7,039   7,948   5,479  

    

อตัราสวนทางการเงนิ    

อัตรากำเรขัๅนตຌนธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%) 41.82% 43.39% 37.02% 

อัตรากำเรขัๅนตຌนธุรกจิขายสินคຌา ฿หຌชาละบริการ (%) 50.34% 58.39% 26.63% 

อัตรากำเรสุทธิ (%) 22.67% 19.15% 20.42% 

อัตราผลตอบทนจากสินทรัพยร์วม (%) 9.52% 4.03% 12.91% 

อัตราผลตอบทนตอสวนของผูຌถือหุຌน (%) 38.45% 13.17% 45.74% 

อัตราหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน (ทา)    2.28     2.27     2.95  

อัตราหนีๅสินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌน (ทา)    2.15     2.07     2.64  

อัตราหนีๅสินทางการงินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌน (ทา)    1.66     1.45     1.58  

มูลคาตามบญัชีตอหุຌน (บาท)  15.42   17.41   12.00  

กำเรตอหุຌน (บาท)    4.83     2.16  6.73 
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ผลการด าเนินงานของบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2562 
15,039 ลานบาท 

2561 
5,153 ลานบาท 

2560 
9,731 ลานบาท 

98.2%  
รายไดจากการขาย-ธรุกจิพฒันาอสังหาริมทรพัย์ 

1.3%  

รายไดจากการขายสนิคา ใหเชาและบรกิาร 

0.5%  

รายไดอืน่ 

96.5%  
รายไดจากการขาย-ธรุกจิพฒันาอสังหาริมทรพัย์ 

98.5%  
รายไดจากการขาย-ธรุกจิพฒันาอสังหาริมทรพัย์ 

2.0%  

รายไดจากการขายสนิคา ใหเชาและบรกิาร 

0.7%  

รายไดจากการขายสนิคา ใหเชาและบรกิาร 

1.5%  

รายไดอืน่ 

0.8%  
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อตัราหนีส้นิตอสวนของผถูอืหนุ       
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45.74%

13.17%

38.45%
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อตัราหนีส้นิทางการเงนิสทุธติอ
สวนของผถูอืหนุ 

อตัราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถอืหนุ 

หนวย: ลຌานบาท 
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การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝายจดัการ 
บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ละบริษัทยอย (บริษัทฯ) ประกาศกำเรสุทธิประจำป 2562 สรຌางสถิติ฿หมดຌวย
จำนวน 3,071.2 ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนรຌอยละ 211.2 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว 

1. ผลการด าเนนิงานส าหรบัป 2562 

หนวย : ลຌานบาท  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 % พิไมขึๅน 

ลຌานบาท รຌอยละ ลຌานบาท รຌอยละ YoY 

รายเดຌรวม         
 

รายเดຌจากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ /1 4,974.2  96.5% 14,817.5  98.5% 197.9% 

รายเดຌจากการขายสินคຌา฿หຌชาละบริการ 104.3  2.0% 98.6  0.7% -5.5% 

รายเดຌอืไน 74.5  1.4% 122.5  0.8% 64.5% 

รายเดຌรวม 5,152.9  100.0% 15,038.5  100.0% 191.8% 

คา฿ชຌจายรวม         
 

ตຌนทุนจากการขายธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ (2,815.8) 54.6% (9,331.8) 62.1% 231.4% 

ตຌนทุนจากการขายสินคຌา฿หຌชาละบริการ (43.4) 0.8% (72.3) 0.5% 66.6% 

คา฿ชຌจาย฿นการขายละบริหาร (1,176.6) 22.8% (1,774.3) 11.8% 50.8% 

- คา฿ชຌจาย฿นการขายละการ฿หຌบริการ (538.7) 10.5% (1,132.9) 7.5% 110.3% 

- คา฿ฃຌจาย฿นการบรหิาร (637.9) 12.4% (641.4) 4.3% 0.6% 

คา฿ชຌจายรวม (4,035.8) 78.3% (11,178.4) 74.3% 177.0% 

 
         

กำเร(ขาดทุน)อืไน 338.6  6.6% 240.6  1.6% -28.9% 

กำเรกอนตຌนทุนทางการงินละภาษีงินเดຌ 1,455.8  28.3% 4,100.8  27.3% 181.7% 

ตຌนทุนทางการงิน (221.2) 4.3% (274.4) 1.8% 24.1% 

คา฿ชຌจายภาษีงินเดຌ (247.6) 4.8% (755.1) 5.0% 205.0% 

สวนทีไปຓนของสวนเดຌสยีทีไเมมีอำนาจควบคุม (0.0) 0.0% (0.1) 0.0% 97.7% 

กำเรสุทธ ิ 987.0  19.2% 3,071.2  20.4% 211.2% 

หมายหตุ  /1 รายเดຌจากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบดຌวย รายเดຌจากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายเดຌจากการขายทีไดินรอการพัฒนา ละรายเดຌจากการ
ขายสินทรัพย์ขຌากองทรัสต์พืไอการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ 

รายเดຌรวม 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีรายเดຌรวมจำนวน 15,038.5 ลຌานบาท พิไมขึๅนรຌอยละ 191.8 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว 
ดยมีการรับรูຌรายเดຌจากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 14,817.5 ลຌานบาท พิไมขึๅนรຌอยละ 197.9 มืไอทียบกับ
ชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว ซึไงการพิไมขึๅนหลักมาจากการรับรูຌรายเดຌจากการขายทีไดินรอการพัฒนาจำนวน 8,680.7 ลຌานบาท 
รวมถึงการขายสินทรัพย์ขຌากองทรัสต์พืไอการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์จำนวน 210.0 ลຌานบาท นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังมีการรับรูຌ
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รายเดຌจากการอนกรรมสิทธิ่หຌองชุดครงการคอนดมินียมทีไกอสรຌางลຌวสรใจ เดຌก ครงการนบิล พลินจิต ครงการนบิล  
รีวอลฟຊ รัชดา ครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา 2 ครงการนบิล รีคล ละครงการนบิล บี ทอร์ตีๅทรี ปຓนตຌน 

คา฿ชຌจายรวม 

i) ตຌนทุนจากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีตຌนทุนจากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 9,331.8 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 62.1 

ของรายเดຌรวม พิไมขึๅนรຌอยละ 231.4 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว นืไองจากมีการอนกรรมสิทธิ่หຌองชุดครงการ
คอนดมินียมทีไกอสรຌางลຌวสรใจ รวมถึงการขายทีไดินรอการพัฒนาทีไพิไมมากขึๅน 

ii) คา฿ชຌจาย฿นการขายละบริหาร 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีคา฿ชຌจาย฿นการขายละบริหารจำนวน 1,774.3 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 11.8 ของ
รายเดຌรวม พิไมขึๅนรຌอยละ 50.8 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว นืไองจากมีคา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับการอนกรรมสิทธ่ิ
ละคาภาษีธุรกิจฉพาะทีไพิไมมากขึๅน ดยมีคา฿ชຌจาย฿นการขาย฿นป 2562 ทากับ 1,132.9 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 7.5 ของ
รายเดຌรวม ปรับลดลงจากรຌอยละ 10.5 ของรายเดຌรวม฿นป 2561 ละคา฿ชຌจาย฿นการบริหารทากับ 641.4 ลຌานบาท หรือคิดปຓน
รຌอยละ 4.3 ของรายเดຌรวม ปรับลดลงจากรຌอยละ 12.4 ของรายเดຌรวม฿นป 2561 บาท นืไองจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
ควบคุมคา฿ชຌจายเดຌดียิไงขึๅน 

กำเร (ขาดทุน) อืไน 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีกำเร (ขาดทุน) อืไนจำนวน 240.6 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 1.6 ของรายเดຌรวม ลดลงรຌอยละ 28.9 
มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปที ไลຌว นื ไองจากป 2561 บริษัทฯ มีการรับรู ຌกำเรจากการปรับมูลคายุต ิธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์พืไอการลงทุน สวน฿นป 2562 บริษัทฯ มีการรับรูຌกำเรจากการขายอาคารสำนักงานจำนวน 232.6 ลຌานบาท 

กำเรขัๅนตຌน 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีกำเรขัๅนตຌนรวมจำนวน 5,511.9 ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนรຌอยละ 148.4 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของ
ปที ไลຌว ละมีอัตรากำเรขัๅนตຌนรวมรຌอยละ 37.0 ลดลงจากปกอนซึไงมีอัตรารຌอยละ 43.7 ดยมีอัตรากำเรขัๅนตຌนจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทีไรຌอยละ 37.0 ลดลงจากปกอนซึไงมีอัตรารຌอยละ 43.4 สาหตุหลักของการลดลงมาจากบริษัทฯ มีสัดสวนการรับรูຌ
รายเดຌสำหรับป 2561 จากครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา 2 จำนวนมาก ซึไงครงการนบิล รีวอลฟຊ รัชดา 2 ปຓนครงการทีไมีอัตรา
กำเรขัๅนตຌนคอนขຌางสูง ดย฿นป 2562 อัตรากำเรขัๅนตຌนจากคอนดมีนียมละนวราบอยูทีไอัตรารຌอยละ 37.5 ละอัตรากำเร
ขัๅนตຌนจากการขายทีไดินรอการพัฒนาอยูทีไรຌอยละ 36.7 

อัตรากำเรขัๅน ปี 2561 ปี 2562 

อัตรากำเรขัๅนตຌนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 43.4% 37.0% 

- อัตรากำเรขัๅนตຌน - คอนดมินยีมละนวราบ 43.4% 37.5% 

- อัตรากำเรขัๅนตຌน - ทีไดินรอการพฒันา - 36.7% 

อัตรากำเรขัๅนตຌนสินคຌา฿หຌชาละบริการ 58.4% 26.6% 

อัตรากำเรขัๅนตຌนรวม 43.7% 37.0% 
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ตຌนทุนทางการงิน 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีตຌนทุนทางการงินจำนวน 274.4 ลຌานบาท พิไมขึๅนรຌอยละ 24.1 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไ
ลຌว นืไองจาก฿นป 2562 มีการตัๅงจายลวงหนຌาสำหรับคาธรรมนียมการกูຌยืมจากสถาบันทางการงิน (Front-End Fee) มืไอมีการ
ขายทีไดิน ตอยางเรกใตามตຌนทุนทางการงินถัวฉลีไยถวงนๅำหนักมีคาทากับรຌอยละ 4.49 ลดลงจาก ณ สิๅนป 2561 ทีไรຌอยละ 4.53  

กำเรสุทธิ 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มีกำเรสุทธิจำนวน 3,071.2 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 20.4 ของรายเดຌรวม พิไมขึๅนรຌอยละ 211.2 มืไอ
ทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว ดยมีสาหตุหลักมาจากการพิไมขึๅนของกำเรจากการขายทีไดินทีไรอการพัฒนา ละการขาย
สินทรัพย์ขຌากองทรัสต์พืไอการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการคา฿ชຌจาย฿นการขายละบริหารเดຌดีขึๅน 

2. ผลการด าเนนิงานยอดขาย (Pre-Sales) 

หนวย : ลຌานบาท  

ประภทลูกคຌา ปี 2561 ปี 2562 YoY 

ยอดขายภาย฿นประทศ /1 7,465.7 2,804.8 -62.4% 

ยอดขายภายนอกประทศ 2,436.0 3,492.0 43.4% 

ทีไดินรอการพัฒนา - 8,719.3 N/A 

ยอดขายรวม 9,901.7 15,016.1 51.7% 

หมายหตุ:  /1 รวมการขายสนิทรัพย์ขຌากองทรัสต์พืไอการลงทนุ฿นอสงัหาริมทรัพย์ ละอาคารสำนกังาน 

สำหรับป 2562 บริษัทฯ มียอดขายครงการมูลคา 15,016.1 ลຌานบาท พิไมขึๅนรຌอยละ 51.7 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไ
ลຌว ซึไงการพิไมขึ ๅนหลักมาจากการขายทีไดินรอการพัฒนาจำนวน 8,719.3 ลຌานบาท ละยอดขายภายนอกประทศจำนวน 
3,492.0 ลຌานบาท พิไมขึๅนรຌอยละ 43.4 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของปทีไลຌว ดย฿นป 2562 บริษัทฯ เดຌปຂดขายครงการ฿หม
จำนวน 1 ครงการภาย฿ตຌบรนด์ นิว (Nue) คือ ครงการ นิว นบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล ดยมีมูลคารวม 2,500 ลຌานบาท ละ
ครงการอืไน โ ทีไอยูระหวางการกอสรຌาง สงผล฿หຌบริษัทฯ มีรายเดຌทีไรอการรับรูຌ (Backlog) ณ สิๅนป 2562 ประมาณ 17,000 ลຌาน
บาท ซึไงจะมีการรับรูຌรายเดຌดังกลาว฿นป 2563-2566 ดยประมาณรຌอยละ 51 ของรายเดຌทีไรอการรับรูຌ (Backlog) จะรับรูຌ฿นป 
2563 ทำ฿หຌสามารถคาดการณ์รายเดຌของบริษัทฯ สำหรับป 2563 เดຌอยางนนอน 

3. ฐานะทางการเงนิ 

หนวย : ลຌานบาท 

ฐานะทางการงิน ปี 2561 ปี 2562 การปลีไยนปลง 
สินทรัพย์รวม 25,952.7 21,631.1 (4,321.6) 

หนีๅสินรวม 18,004.2 16,151.6 (1,852.6) 

สวนของผูຌถือหุຌนรวม 7,948.5 5,479.5 (2,469.0) 

สินทรัพย์  

ณ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัๅงหมด 21,631.1 ลຌานบาท ลดลง 4,321.6 ลຌานบาท จาก ณ สิๅนป 
2561 ดยมีสาหตุหลักมาจากตຌนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ทีไลดลงนืไองจากมีการอนตຌนทุนการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์เปปຓน
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ตຌนทุนขาย ละสินคຌาคงหลือทีไลดลงนืไองจากมีการอนกรรมสิทธิ่หຌองชุดครงการคอนดมินียมทีไกอสรຌางลຌวสรใจ รวมถึงการ
ขายทีไดินทีไรอการพัฒนาลຌว 

สวนประกอบหลักของสินทรัพย์รวมประกอบดຌวย i) ตຌนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 13,123.3 ลຌานบาท ii) สินคຌา
คงหลือจำนวน 2,925.1 ลຌานบาท iii) งินสด งินฝากกับสถาบันทางการงินทีไเมมีภาระผูกพัน ละงินลงทุนชัไวคราวกับสถาบัน
การงินจำนวน 1,702.1 ลຌานบาท ละ iv) ลูกหนีๅจากการขายทีไดินจำนวน 1,119.7 ลຌานบาท 

สำหรับรายละอียดการคຌางชำระของครงการอสังหาริมทรัพย์ทีไดำนินอยู฿นปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสัดสวนคิดปຓน  

รຌอยละ 0.85 ของมูลคาขายลຌวทัๅงหมด รายละอียดปรากฏตามตารางนบ 1 ละ 2 

หนีๅสิน 

ณ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีๅสินรวมทัๅงหมด 16,151.6 ลຌานบาท ลดลง 1,852.6 ลຌานบาท จาก ณ สิๅนป 2561 
นืไองจากมีการชำระคืนงินกูຌยืมระยะสัๅนจำนวน 1,069.7 ลຌานบาท ละเถถอนหุຌนกูຌทีไครบกำหนดชำระมูลคา 950.0 ลຌานบาท฿น
เตรมาส 2 ป 2562 นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังเดຌออกละสนอขายหุຌนกูຌมูลคา 1,500.0 ลຌานบาท฿นเตรมาส 2 ป 2562 พืไอนำมา
ชำระหุຌนกูຌทีไครบกำหนด฿นเตรมาส 2 ป 2562 ฿นจำนวนทากัน 

ณ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีๅสินทีไมีภาระดอกบีๅยสุทธิจำนวน 10,299.4 ลຌานบาท ลดลงจาก ณ สิๅนป 2561 ทีไ
มีจำนวน 13,213.2 ลຌานบาท  

สวนประกอบหลักของหนีๅสินรวมประกอบดຌวย i) งินกูຌสถาบันทางการงินจำนวน 4,762.6 ลຌานบาท สำหรับครงการทีไอยูระหวาง
การกอสรຌางละครงการทีไจะปຂด฿นป 2563 ii) หุຌนกูຌจำนวน 5,536.8 ลຌานบาท iii) งินมัดจำละงินรับลวงหนຌาจากลูกคຌาจำนวน 
4,087.5 ลຌานบาท ละ iv) จຌาหนีๅการคຌาละจຌาหนีๅอืไนจำนวน 1,105.6 ลຌานบาท  

สวนของผูຌถือหุຌน 

ณ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสวนของผูຌถือหุຌนรวมทัๅงหมด 5,479.5 ลຌานบาท ลดลง 2,469.0 ลຌานบาทจาก ณ สิๅนป 
2561 ดยมีสาหตุหลักมาจากการกำเร (ขาดทุน) สะสมทีไลดลงจากการจายงินปันผลจำนวน 3,149.7 ลຌานบาท หรือ 6.90 บาท
ตอหุຌนมืไอดือนมีนาคม 2562 รวมถึงการจายงินปันผลระหวางกาลสำหรบัผลการดำนินงานงวด 6 ดือนรกของป 2562 จำนวน 
2,373.7 ลຌานบาท หรือ 5.20 บาทตอหุຌน มืไอดือนตุลาคม 2562 ทีไผานมา 

ณ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนีๅสินรวมตอสวนของผูຌถือหุຌนทากับ 2.95 ทา พิไมขึๅนจาก 2.27 ทาจาก
สิๅนป 2561 ตทัๅงนีๅอัตราสวนหนีๅสินรวมตอสวนของผูຌถือหุຌนเมสะทຌอนสถียรภาพทางการงินทีไทຌจริงของบริษัทฯ เดຌ นืไองจาก
หนีๅสินรวมประกอบดຌวยหนีๅสินทีไมีภาระดอกบีๅยละหนีๅสินทีไเมมีภาระดอกบีๅย ดังนัๅนตัววัดทีไ สามารถสะทຌอนสถียรภาพทาง
การงินทีไทຌจริงคือ อัตราสวนหนีๅสินทีไมีภาระดอกบีๅยสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌน ดย ณ สิๅนสุดวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี
อัตราสวนหนีๅสินทีไมีภาระดอกบีๅยสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนทากับ 1.58 ทา พิไมขึๅนจาก 1.45 ทาจากสิๅนป 2561 สาหตุหลักมา
จากสวนของผูຌถือหุຌนทีไลดลงจากการจายงินปันผลรวมทัๅงสิๅนจำนวน 5,522.8 ลຌานบาท หรือ 12.10 บาทตอหุຌน ทัๅงนีๅบริษัทฯ ยังคง
สามาถดำรงอัตราสวนทางการงินเดຌตามทีไกำหนดเวຌ฿นกรณีทีไออกตราสารหนีๅ (งินกูຌละหุຌนกูຌ) กลาวคือ กำหนด฿หຌอัตราสวน
หนีๅสินทีไมีภาระดอกบีๅยสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนเมกินกวา 2.50 ทา 
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4. อตัราสวนทางการเงนิทีส่ าคญั 

    สิๅนปี 2561 สิๅนปี 2562 

อัตราสวนกำเรขัๅนตຌน (%)  43.7% 37.0% 

อัตราสวนกำเรสุทธิ (%)  19.2% 20.4% 

อัตราผลตอบทนผูຌถือหุຌน (%)  13.2% 45.7% 

อัตราผลตอบทนสินทรัพย์ (%)  4.0% 12.9% 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน (ทา)  2.27x 2.95x 

อัตราสวนหนีๅสินสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌน (ทา)  2.07x 2.64x 

อัตราสวนหนีๅสินทีไมภีาระดอกบีๅยสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌน (ทา)   1.45x 1.58x 

หมายหตุ /1 อัตรากำเรสุทธิ คำนวณจาก กำเรสุทธิสวนทีไปຓนของบริษัท฿หญ หารดຌวยรายเดຌรวม 

5. กระแสเงนิสด 

งินสดละรายการทียบทางินสด ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,667.0 ลຌานบาท พิไมขึๅนจากปกอนซึไงมีจำนวน 1,563.8 
ลຌานบาท รายละอียดดังนีๅ 

• กระสงินสดจากกิจกรรมดำนินงานของบริษัทฯ สำหรับป 2562 มียอดสุทธิจำนวน 7,920.2 ลຌานบาท พิไมขึๅนจากป 
2561 ทีไมียอดสุทธิจำนวน 370.4 ลຌานบาท สาหตุหลักทีไพิไมขึๅนนืไองจากบริษัทฯ มีกำเรกอนภาษีงินเดຌทีไพิไมมากขึๅน
จากการขายทีไดินรอการพัฒนา การขายสินทรัพย์ขຌากองทรัสต์พื ไอการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์  ละการอน
กรรมสิทธ่ิครงการทีไกอสรຌางลຌวสรใจ฿หຌกลูกคຌาผูຌซืๅอครงการ  

• กระสงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ สำหรับป 2562 มียอดสุทธิจำนวน 639.5 ลຌานบาท พิไมขึๅนจากป 2561 
ทีไมียอดสุทธิติดลบจำนวน 213.8 ลຌานบาท มຌวาบริษัทฯ มีการซืๅอทีไดิน อาคารละอุปกรณ์ พิไมกใตาม สาหตุหลกัทีไ
กระสงินสดจากกิจกรรมลงทุนพิไมขึๅนนืไองจากการขายทีไดินรอการพัฒนา ละการจำหนายอสังหาริมทรัพย์พืไอการ
ลงทุน  

• กระสงินสดจากกิจกรรมจัดหางินของบริษัทฯ สำหรับป 2562 มียอดสุทธิติดลบจำนวน 8,456.5 ลຌานบาท ลดลง
จากป 2561 ซึไงมียอดสุทธิจำนวน 484.2 ลຌานบาท สาหตุหลักทีไลดลงนืไองจากบริษัทฯ มีการชำระคืนงินกูຌยืมระยะ
สัๅน-ตั็วลกงิน งินกูຌยืมระยะยาวจากสถาบันการงิน ละหุຌนกูຌทีไมีกำหนดชำระคืน฿นป 2562 ปຓนงินสุทธริวมทัๅงสัๅน 
2,913.8 ลຌานบาท นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังเดຌจายงินปันผลปຓนงินจำนวนทัๅงสิๅน 5,522.8 ลຌานบาท 

6. ปจัจัยและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลตอการด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต 

ภาพรวมศรษฐกิจเทยป 2563 คาดวามีอัตราติบตประมาณรຌอยละ 1.5 -2.5 หรือฉลีไยรຌอยละ 2 ตอป ดยมีความสีไยงจาก
ศรษฐกิจเทยทีไยังคงผชิญกับความสีไยงของสถานการณ์การพรระบาดของเวรัส COVID-19 ฿นหลายประทศทัไวลก ปຓนปัจจัย
สีไยงสำคัญทีไฉุดรัๅงศรษฐกิจลกละศรษฐกิจเทยป 2563 ดยฉพาะภาคการคຌา การผลิต ภาคการบริการ การทองทีไยวละ
ธุรกิจกีไยวนืไอง฿หຌหยุดชะงักลง สงผลกระทบทางอຌอมมายังภาคธุรกิจตาง โ  
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ตทัๅงนีๅ ธนาคารกลางสหรัฐ (ฟด) เดຌลดอัตราดอกบีๅยรຌอยละ 0.5 คาดวาธนาคารหงประทศเทยจะปรับลดอัตราดอกบีๅยตามเป
ดຌวย ซึไงจะหนุนตอตຌนทุนของบริษัทฯ฿หຌลดลง พรຌอมดຌวยกำลังซืๅอทีไจะกลับมาสูจุดสมดุล ละยังประมินวาภาครัฐฯ อาจพิจารณา
มาตรการกระตุຌนอสังหาริมทรัพย์ตาง โ พืไอมากระตุຌนกำลังซืๅอตอเป 

สำหรับผนงานป 2563 บริษัทฯ วางผนจะปຂดตัวครงการ฿หมรวมทัๅงสิๅน 7 ครงการ มูลคารวมประมาณ 25,000 ลຌานบาท 
ทัๅงนีๅจะมี 2 ครงการทีไปຓนครงการรวมทุนกับกลุมฮองกงลนด์ละบมจ.ยู ซิตีๅ (U) ซึไงปຓนบริษัท฿นกลุมบมจ. บีทีอส กรุຍป  
ฮลดิๅงส์ (BTS) นอกจากนีๅบริษัทฯ เดຌตัๅงปງาหมายรายเดຌทีไ 11,000-12,000 ลຌานบาท ดยมาจากรายเดຌทีไรอการรับรูຌ (Backlog) 

ครงการทีไพรຌอมรอขาย ละการนำสินทรัพย์ขายขຌากองทรัสต์พืไอการลงทุน฿นอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 

ดย ณ สิๅนป 2562 บริษัทฯ มีรายเดຌทีไรอการรับรูຌ  (Backlog) ประมาณ 17,000 ลຌานบาท ละมีครงการทีไพรຌอมรอขายจำนวน 
14,421 ลຌานบาท อยางเรกใตามบริษัทฯ เดຌตรียมรับมือกับสภาวะปัจจุบันของตลาดพืไอปรับกลยุทธ์฿หຌสอดรับกับสถานการณ์
ตอเป฿นอนาคต 
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ตารางทีไ 1 รายละอียดของการชำระงินของครงการทีไดำนินอยู฿นปัจจุบัน ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 

ชืไอครงการ 
 มูลคาทีไขายลຌว(1) 

(ลຌานบาท)  

งินถึงกำหนดชำระสะสม งินทีไชำระลຌวสะสม งินทีไคຌางชำระสะสม 
คงหลือจำนวนทีไยังเมถึงกำหนด

ชำระ 

ลຌานบาท 
รຌอยละของ

มูลคาทีไขายลຌว 
ลຌานบาท 

รຌอยละของงินทีไ
ถึงกำหนดชำระ

สะสม 

ลຌานบาท 

รຌอยละของงินทีไ
ถึงกำหนดชำระ

สะสม 

ลຌานบาท 
รຌอยละของมูลคา

ทีไขายลຌว 

นบิล บี ทอร์ตีๅทร ี 2,314.68  1,139.54 49.23 1,138.34 99.89 1.20 0.11 1,175.14 50.77 

นบิล บี เนน์ทีน 3,777.58  977.73 25.88 973.75 99.59 3.98 0.41 2,799.85 74.12 

นบิล อราวน ์ทอร์ตีๅทร ี 1,925.80  440.19 22.86 433.27 98.43 6.92 1.57 1,485.61 77.14 

นบิล อมบียนส ์สุขุมวิท 42 1,527.68  391.62 25.63 387.69 99.00 3.93 1.00 1,136.06 74.37 

นิว นบิล จຌงวัฒนะ 2,178.81  478.84 21.98 477.49 99.72 1.35 0.28 1,699.97 78.02 

นบิล อราวน ์อารีย ์ 3,138.97  458.05 14.59 344.96 75.31 113.09 24.69 2,680.92 85.41 

นบิล สตท 39 805.58  88.90 11.04 86.51 97.31 2.39 2.69 716.68 88.96 

นิว นบิล ศรีนครินทร์ ลาซาล 1,200.23  193.25 16.10 189.61 98.11 3.64 1.89 1,006.98 83.90 

          
ตารางทีไ 2 รายละอียดคຌางชำระสะสม ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 

ชืไอครงการ 
 งินคຌางชำระสะสม  คຌางชำระ 1-3 ดือน คຌางชำระ 4-6 ดือน คຌางชำระกิน 6 ดือน 

 
 จำนวนราย   บาท  จำนวนราย บาท จำนวนราย บาท จำนวนราย บาท 

 
นบิล บี ทอร์ตีๅทร ี 5 1,203,847.35 - - 2 317,931.35 3 885,916.00 

 
นบิล บี เนน์ทีน 6 3,983,855.41 2 163,615.86 1 64,534.80 3 3,755,704.75 

 
นบิล อราวน ์ทอร์ตีๅทรี 30 6,918,938.70 10 528,000.00 11 1,535,938.70 9 4,855,000.00 

 
นบิล อมบียนส ์สุขุมวิท 42 22 3,926,900.00 9 583,000.00 10 2,113,100.00 3 1,230,800.00 

 
นิว นบิล จຌงวัฒนะ 25 1,345,543.15 19 369,000.00 3 184,000.00 3 792,543.15 

 
นบิล อราวน ์อารีย ์ 180 113,094,418.59 20 2,188,906.80 32 6,343,115.84 128 104,562,395.95 

 
นบิล สตท 39 34 2,392,500.00 25 782,000.00 6 1,004,500.00 3 606,000.00 

 
นิว นบิล ศรีนครินทร์ ลาซาล 12 3,643,935.18 5 2,033,778.76 7 1,610,156.42 - - 

 
     (1) มูลคาตามสัญญาจะซืๅอจะขาย 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน 

 
งบการงินของบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ละงบการงินรวมของบริษัทฯ ละบริษัทยอยเดຌจัดทำขึๅนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการงิน ดยสดงขຌอมูลทีไถูกตຌอง ครบถຌวน  ฿ชຌนยบายบัญชีทีไหมาะสมละถือปฏิบัติอยางสมไำสมอ 
รวมทัๅงมีการปຂดผยขຌอมูลอยางพียงพอ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบซึไงประกอบดຌวยกรรมการอิสระ ทำหนຌาทีไสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการงิน  การปຂดผยขຌอมูลรายการทีไกีไยวยงกันหรือรายการทีไอาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์ ระบบการบริหารความ
สีไยง ละระบบการควบคุมภาย฿น฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยความหในของคณะกรรมการตรวจสอบกีไยวกับรืไองนีๅปรากฏ฿นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงสดงเวຌ฿นรายงานประจำปนีๅลຌว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความหในวาระบบการควบคุมภาย฿นดยรวมของบริษัทฯ มีความพียงพอ หมาะสมละสามารถสรຌาง
ความชืไอมัไนอยางมีหตุผลเดຌวา งบการงินของบริษัทฯ ละงบการงินรวมของบริษัทฯ ละบริษัทยอยสำหรับปสิๅนสุดวันทีไ 31 
ธันวาคม 2562 เดຌสดงฐานะการงินละผลการดำนินงานดยถูกตຌองตามทีไควร฿นสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การงิน 

 

 
 
(นายธงชัย บุศราพันธ)์ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์จำกัด (มหาชน) 
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PART 2 

  



บริษัท โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
 

 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่   
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

• งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
กิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 



เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
มูลค่าของสินค้าคงเหลือ  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 เร่ืองนโยบายบัญชี 
และ ข้อ 11 เร่ือง สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สินค้าคงเหลือของกลุ่ม
กิจการ ประกอบด้วย ที่ ดิน บ้านและห้องชุดเพ่ือขายและ
สินค้าอื่น  
 

บริษัทได้มีการบันทึกค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือสำหรับห้องชุดเพ่ือ
ขายที่เสื่อมสภาพ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซ่ึงจำนวนดังกล่าวผู้บริหารประมาณจากผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวกับราคาทุนตามบัญชี ผู้บริหารได้
ประเมินว่าประมาณการค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและไม่ต้องบันทึกค่าเผ่ือเพ่ิมเติม 

 

บริษัทไม่ได้บันทึกค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ประเภทบ้านเพ่ือขายในโครงการที่ เคลื่อนไหวช้าในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากผู้บริหาร
ประเมินว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวยังสามารถที่จะขายได้และ
ไม่มีผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าวกับราคาทุนตาม
บัญชี   
 

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เน่ืองจากผู้บริหารใช้ ดุลยพิ นิจในการประเมินถึงความ
เหมาะสมของความจำเป็นในการบันทึกค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือ 
โดยพิจารณาจากแผนการตลาดและระยะเวลาในการจำหน่าย 
และมูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบัญชี 
 

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ดังน้ี 

 

 

 

• ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารในเชิง
ทดสอบเก่ียวกับ แผนการตลาดในการจำหน่ายในอนาคต
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลอื  

• ข้าพเจ้าได้ทำการเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
จากสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารประมาณไว้กับแหล่งข้อมูลอื่น
ที่เชื่อถือได้และเปรียบเทียบกับราคาทุนตามบญัชี 

• ข้าพเจ้าได้เข้าสังเกตการณ์และเย่ียมชมสภาพโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือประเมินสภาพสินค้าคงเหลือ 

• ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อมูลการขายในอดีตและหลังสิ้นงวด
ของโครงการที่มีสินค้าเคลื่อนไหวช้าของกลุ่มกิจการ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเก่ียวกับมูลค่าสุทธิที่
ได้รับจากการขายสินค้าและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

 

 

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการ 
ในการประเมินมลูค่าสินค้าคงเหลือเหมาะสม 

 



เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.10 เร่ืองนโยบาย
บัญ ชี อสั งหาริมท รัพย์ เพ่ื อการลงทุ น และ ข้ อ 18 เร่ือง
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจำนวน 899.27 

ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวน 216.30 ล้านบาท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรับรู้กำไรสุทธิจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจำนวน 8.60  

ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 16.50 ล้านบาท 

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
 

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนดำเนินการ
โดยผู้ประเมินราคาอิสระซ่ึงผู้บริหารได้ประเมินคุณสมบัติ 
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินราคา
แล้ว ผู้ประเมินราคาได้ประเมินมูลค่าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด วิธีดังกล่าวใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ราคาตลาดของทรัพย์สินประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันใน
บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ได้แก่ สิทธิตาม
กฎหมาย ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ 
แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรม 

 

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเร่ืองน้ี เน่ืองจากจำนวนผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
ดังกล่าวมีสาระสำคัญ และวิธีประเมินมูลค่าเก่ียวข้องกับการ
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินราคาตลาดของทรัพย์สินและขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของข้อมูลราคาตลาด 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในการประเมินวิธีการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังน้ี 

 

 

• ข้าพเจ้าอ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคา
อิสระและสอบถามผู้ประเมินราคาเก่ียวกับวิธีการรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับราคาตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เพ่ือหาราคาที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
และราคาประเมิน 

• ข้าพเจ้าทำความเข้าใจขั้นตอนในการประเมินและวิธีที่  
ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินว่ามี
ความสอดคล้องกับวิธีประเมินราคาที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

• ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของราคาประเมินที่ใช้
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยการเปรียบเทียบราคา
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่มกิจการกับราคาซ้ือขาย
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและอยู่ใน
บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

 

 

นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมนิราคา 

 

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมีความเหมาะสม 

  



ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทำ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทใน
การดำเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดำเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ
ดำเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได้  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่่วยผู้บริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง  
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงาน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควร  

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบัตงิานตรวจสอบกลุม่กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ที่สำคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่น ซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อ ว่ามีเหตุผล 

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลา่ว  
 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
กฤษณ์  ชัชวาลวงศ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 

กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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����2#�.D���	����
#���%�)�+�.�ก�(ก&+� 4,087,480,398    3,433,193,787    674,438,610      886,128,973      


��7�+.�กก�
1)+�
�ก�

,ก�

#�
(+ 25 201,224,246      -                 201,224,246      -                 

=�3�����7�+&+��.��� 234,386,117      136,193,222      227,994,698      129,659,538      

)��*���)2���%���,-$� 26 14,805,131        7,638,131         11,909,150        4,712,214         

����	2��	��.	
�,	 8,710,249,020    8,844,441,218    6,334,847,611    8,301,402,932    

�	2��	/�0��.	
�,	

�.+�)��*&��ก�,�
+��
	�	��% 11,014,706        12,273,529        11,014,706        12,273,529        

����;
	ก#�ก�
�"��.�ก�(ก&+� 6,912,387         9,800,612         1,845,401         5,157,862         

����ก(+�-2
	�	��% (�����) 23 7,232,603,373    9,070,781,330    5,041,931,263    6,531,610,769    

)��*���=�3�����7�+
,ก�
6#��#:"� (�����) 21 138,760,421      37,491,234        -                 35,963,009        

=�
	E(ก4#�E�;
	F�"�54�#ก��� 27 52,088,073        29,459,077        51,878,545        29,356,923        

����	2��	/�0��.	
�,	 7,441,378,960    9,159,805,782    5,106,669,915    6,614,362,092    

����	2��	 16,151,627,980  18,004,247,000  11,441,517,526  14,915,765,024  

)2���)6�;
	ก,���ก�
����
%2��	��ก�
�����C4�	ก�.ก�
1�)�+� 17 '9� 80 �;<���%�)�9$�/,���ก�
������*

��ก��
��	
1&��ก��ก����ก��
��	���
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

��������	�ก��
��	

  ��	�! 31 $�	��%� &.(. 2562

31 $�	��%� 31 $�	��%� 31 $�	��%� 31 $�	��%�

&.(. 2562 &.(. 2561 &.(. 2562 &.(. 2561

���,
�-. ��� ��� ��� ���

�	2��	����0�	3��
�4�3�� (6�,)

�0�	3��
�4�3��

����
-,�)�+�

���.��	�����

   )�+���2#: 456,471,175 )�+� 

      2(�&����$6
�7%+)�+��	 3 ��� 28 1,369,413,525    1,369,413,525    1,369,413,525    1,369,413,525    

�����$,,ก��	"D�
	�6G22(�&����+%

   )�+���2#: 456,471,175 )�+� 

      2(�&����$6
�7%+)�+��	 3 ��� 1,369,413,525    1,369,413,525    1,369,413,525    1,369,413,525    

��%��ก��2(�&��)�+� 69,174,340        69,174,340        69,174,340        69,174,340        

กD�7
�	�2

.#��

 - ����D�
,�6�2กH)2�� 29 145,228,172      145,228,172      145,228,172      145,228,172      

�#�72�7�+.#��

 3,919,941,708    6,371,568,275    2,675,853,553    5,665,364,294    

,�&5;
	ก,�,-$�/,���%�/,��.+�/,� (�����) (24,935,941)       (7,534,880)        (24,961,421)       (7,560,360)        

����0�	3��������5�60 5,478,821,804    7,947,849,432    4,234,708,169    7,241,619,971    

��%�7�+������$72�2�,D���.&%�&�2 30 659,126            603,406            -                 -                 

����0�	3��
�4�3�� 5,479,480,930    7,948,452,838    4,234,708,169    7,241,619,971    

����	2��	����0�	3��
�4�3�� 21,631,108,910  25,952,699,838  15,676,225,695  22,157,384,995  

)2���)6�;
	ก,���ก�
����
%2��	��ก�
�����C4�	ก�.ก�
1�)�+� 17 '9� 80 �;<���%�)�9$�/,���ก�
������*

��ก��
��	
1&��ก��ก����ก��
��	���
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

��ก���������	
���
 ���

 �������! �"	 ����	�# 31 &�	��'� (.*. 2562

(.*. 2562 (.*. 2561 (.*. 2562 (.*. 2561

���.
�/� ��� ��� ��� ���

��������กก��	�� - ��ก���������������������� 14,817,463,490  4,974,174,870    12,954,173,705  4,975,892,870    

��������กก��	�����%�� &��'()�*+,-��ก�� 31 98,557,267        104,286,632      82,405,436        74,772,446        

.����	�� - ��ก���������������������� 32 (9,331,781,173)   (2,815,808,538)   (8,311,947,781)   (2,831,262,640)   

.������กก��	�����%�� &��'()�*+,-��ก�� (72,310,340)       (43,392,885)       (69,256,301)       (36,991,464)       

ก������"	/0	 5,511,929,244    2,219,260,079    4,655,375,059    2,182,411,212    

�������12� 33 122,512,371      74,466,847        36,802,690        57,181,308        

ก3���(	����)�12� 34 240,582,151      338,602,794      248,567,596      78,258,352        

%)�&(��)��&�ก��	��*+,ก��&��-��ก�� 32 (1,132,852,188)   (538,714,851)     (944,023,261)     (437,957,158)     

%)�&(��)��&�ก��-����� 32 (641,420,137)     (637,861,840)     (528,398,835)     (544,519,922)     

.�������ก��'��� 35 (274,382,057)     (221,175,208)     (315,064,274)     (286,069,034)     

ก����ก1�	2��
��	��0 3,826,369,384    1,234,577,821    3,153,258,975    1,049,304,758    

%)�&(��)��4�56'������ 36 (755,095,363)     (247,571,343)     (619,924,848)     (210,840,646)     

ก���� �������! 3,071,274,021    987,006,478      2,533,334,127    838,464,112      

ก����
���
 ����3#	:

���ก���62�,��)���7�,'4����ก��&��)

   �7���ก3�����1�	����&�4���+��

   ก��8���9+%)�&��)	��4��,:9ก���

         :+7�,;�(�����ก��� (21,751,326)       31,850             (21,751,326)       -                 

   4�56'������'ก62�8ก�-ก��8���9+%)�&��)	��

         4��,:9ก���:+7�,;�(�����ก��� 4,350,265         (6,370)              4,350,265         -                 

ก����(�����	)
���
 ����3#	 �������! -  ��&���ก2�� (17,401,061)       25,480             (17,401,061)       -                 

ก����
���
 ������ �������! 3,053,872,960    987,031,958      2,515,933,066    838,464,112      

����'�.7�,ก�-�-ก��'����8�*+,�-ก��'���'<��,ก��ก��&����� 17 =>� 80 '7?��)8���>2�	���-ก��'����6@

��ก��
��	��� ��ก��
��	
6(�7ก��ก��
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

��ก���������	
���
 ���

 �������! �"	 ����	�# 31 &�	��'� (.*. 2562

(.*. 2562 (.*. 2561 (.*. 2562 (.*. 2561

���.
�/� ��� ��� ��� ���

ก��8�1��9	ก����

�)8��62'7?�	��:9�'7?�'���	��	��-��5��&�A) 3,071,218,301    986,978,293      2,533,334,127    838,464,112      

�)8��62'7?�	���)8����'�6��62��)�6�3����%8-%� 55,720             28,185             -                 -                 

3,071,274,021    987,006,478      2,533,334,127    838,464,112      

ก��8�1��9	ก����
���
 ������

�)8��62'7?�	��:9�'7?�'���	��	��-��5��&�A) 3,053,817,240    987,003,773      2,515,933,066    838,464,112      

�)8��62'7?�	���)8����'�6��62��)�6�3����%8-%� 55,720             28,185             -                 -                 

3,053,872,960    987,031,958      2,515,933,066    838,464,112      

ก����/1���0	

ก3���.)����	�@��1@�B�� (-��.)����) 37 6.73                 2.16                 5.55                 1.84                 

����'�.7�,ก�-�-ก��'����8�*+,�-ก��'���'<��,ก��ก��&����� 17 =>� 80 '7?��)8���>2�	���-ก��'����6@

��ก��
��	��� ��ก��
��	
6(�7ก��ก��
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

������������	�����	�� 31 "�	��#� $.&. 2562

�*#���+ก���,�	-�*
�.�	-�*
�/�-�* (���"�)

ก��0�(-����	)
�1�
��1��,�	
��	���+
�2	 ก������3�#.�4��.-�* ����.�	-�* �.�	0�/
�2

����ก5�+����+ �.�	
ก�	 ������ - ��	�����* 7��+83ก$�	8���+�2�	� 83/
�9	
�/�-�* ��0�.����	�� ����.�	-�*
���2
�:� 5�/�
:1��3�#.� �3�#.���/	 :��ก;���2 2�*0�.0�/������ $	�ก*�	 (���"�) -�*������4�<. #��#�� 
�/�-�*

2��#*
��,�:/	�� = ��	�� 1 �ก��#� $.&. 2562 1,369,413,525    69,174,340       145,228,172          6,371,568,275    (7,534,880)                       7,947,849,432    603,406            7,948,452,838    
ก��
���2	5��*4	�.�	-�*
�/�-�*��������� $.&. 2562
������������� 28 -                 -                -                     (5,522,844,868)                              - (5,522,844,868)   -                  (5,522,844,868)   
ก���� !"�#��$%!�&'�(��)�"ก*������)+�,�-*��ก���
   - ./01���ก(�23 -                 -                -                     -                 (17,401,061)                     (17,401,061)       -                  (17,401,061)       
ก4�5��67 �.�7���!.4�%��6�8 -                 -                -                     3,071,218,301                               - 3,071,218,301    55,720              3,071,274,021    

2��#*
��,����2�� = ��	�� 31 "�	��#� $.&. 2562 1,369,413,525    69,174,340       145,228,172          3,919,941,708    (24,935,941)                     5,478,821,804    659,126            5,479,480,930    

�*#���+ก���,�	-�*
�.�	-�*
�/�-�* (���"�)

ก��0�(-����	)
�1�
��1��,�	
��	���+
�2	 ก������3�#.�4��.-�* ����.�	-�* �.�	0�/
�2

����ก5�+����+ �.�	
ก�	 ������ - ��	�����* 7��+83ก$�	8���+�2�	� 83/
�9	
�/�-�* ��0�.����	�� ����.�	-�*
���2
�:� 5�/�
:1��3�#.� �3�#.���/	 :��ก;���2 2�*0�.0�/������ $	�ก*�	 (���"�) -�*������4�<. #��#�� 
�/�-�*

2��#*
��,�:/	�� = ��	�� 1 �ก��#� $.&. 2561 1,369,413,525    69,174,340       145,228,172          5,462,189,912    (7,560,360)                       7,038,445,589    575,221            7,039,020,810    
ก��
���2	5��*4	�.�	-�*
�/�-�*��������� $.&. 2561
������������� 28 -                 -                -                     (77,599,930)       -                                (77,599,930)       -                  (77,599,930)       
ก���� !"�#��$%!�&'�(��)�"ก*������)+�,�-*��ก���
   - ./01���ก(�23 -                 -                -                     -                 25,480                            25,480              -                  25,480              
ก4�5��67 �.�7���!.4�%��6�8 -                 -                -                     986,978,293      -                                986,978,293       28,185              987,006,478       

2��#*
��,����2�� = ��	�� 31 "�	��#� $.&. 2561 1,369,413,525    69,174,340       145,228,172          6,371,568,275    (7,534,880)                       7,947,849,432    603,406            7,948,452,838    

ก��0��+��

*�5��*ก��
���2	5��*�.�	-�*
�/�-�*

*�ก��
*�	��� (���)
�.�	-�*83/
�9	
�/�-�*-�*������4�<.

ก��0��+��

*�ก��
*�	��� (���)
�.�	-�*83/
�9	
�/�-�*-�*������4�<.
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

������ก��
����	����� �	!��
�"�!��

��������#��$	�%���	�� 31 (�	��)� *.,. 2562

��)���0ก���1�	!��
� �	!��
�"�!�� (�%�(�)

ก��2�(!���%	)
�3�
��3��1�	
�%	���0
��	 ������ - ก������5�) �6�� !��

����ก��0����0 � �	
ก�	 �%	������ 7��085ก*�	8���0���	� ���� �	!��
����
�9% 
93��5�) ���"� �5�) ��%"	 9��ก:���� ���2� 2�"������ *	�ก��	 (�%�(�) 
�"�!��

���)�
��1�9"	�# ; ��	�� 1 �ก��)� *.,. 2562 1,369,413,525    69,174,340         145,228,172       5,665,364,294       (7,560,360)                        7,241,619,971       
ก��
����	����6	� �	!��
�"�!����������# *.,. 2562
������������� 28 -                  -                   -                   (5,522,844,868)      -                                 (5,522,844,868)      
ก���� !"�#��$%!�&'�(��)�"ก*������)+�,�-*��ก���
   - ./01���ก(�23 -                  -                   -                   -                    (17,401,061)                      (17,401,061)          
ก4�5��67 �.�7���!.4�%��6�8 -                  -                   -                   2,533,334,127       -                                 2,533,334,127       

���)�
��1������# ; ��	�� 31 (�	��)� *.,. 2562 1,369,413,525    69,174,340         145,228,172       2,675,853,553       (24,961,421)                      4,234,708,169       

��)���0ก���1�	!��
� �	!��
�"�!�� (�%�(�)

ก��2�(!���%	)
�3�
��3��1�	
�%	���0
��	 ������ - ก������5�) �6�� !��

����ก��0����0 � �	
ก�	 �%	������ 7��085ก*�	8���0���	� ���� �	!��
����
�9% 
93��5�) ���"� �5�) ��%"	 9��ก:���� ���2� 2�"������ *	�ก��	 (�%�(�) 
�"�!��

���)�
��1�9"	�# ; ��	�� 1 �ก��)� *.,. 2561 1,369,413,525    69,174,340         145,228,172       4,904,500,112       (7,560,360)                        6,480,755,789       
ก��
����	����6	� �	!��
�"�!����������# *.,. 2561
������������� 28 -                  -                   -                   (77,599,930)          -                                 (77,599,930)          
ก4�5��67 �.�7���!.4�%��6�8 -                  -                   -                   838,464,112         -                                 838,464,112         

���)�
��1������# ; ��	�� 31 (�	��)� *.,. 2561 1,369,413,525    69,174,340         145,228,172       5,665,364,294       (7,560,360)                        7,241,619,971       

%!���%9/��)ก'6�6ก��������!:�)�6ก�������;*�)ก��ก��$�%�<� 17 =>� 80 ��?�.���%�>@�&'��6ก�������3A

��ก��
��	
<*�0ก��ก�� (���)

ก��2��0��

��ก��
��	
<*�0ก��ก�� (���)

ก��2��0��
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

��ก����
��	��

����������� 	�!���	�" 31 %�	��&� '.). 2562

'.). 2562 '.). 2561 '.). 2562 '.). 2561

���-
�.! ��� ��� ��� ���

ก����
��	����กก��ก������
	�	��	

3,826,369,384       1,234,577,821       3,153,258,975       1,049,304,758       

����������� 19 54,181,647           77,757,271           41,509,867           60,055,877           

������������� 20 450,663               2,050,028             446,100               2,002,295             

��������� !�"����#�$%:

   - �"(�)�*ก$*����#�#��!�,-#��ก�. !�*�"��.��ก.�(/�0���� 9, 32              - 431,641                           - 431,641               

   - �"(�)�*ก$*����#�#��!�,-#��ก�. !�*�"��.��ก.�(/�0���� 10 ), 32              -              - 990,945               733,278               

�������ก���*����

   - 0 ��(� ����,-#�23ก�45 19 4,547,385                          -             -              -

   - �*�02�ก��6�7�����"���(�0��6�5 13 36,583,247                        - 36,583,247                        -

8��#�$ก6���-3�#9�:�56��ก"�� 27 12,727,003           2,805,751             12,619,629           2,763,467             

ก-�.���ก���-3�#9�:�56��ก"��0 �;���*�":���# 27              - (4,713,639)                        - (4,713,639)            

ก��;�0 ���";����.�$*��กก�����������*�02�ก��6�7��

   ���"���(�0��6�5,ก�ก����=�*� 16.2 51,000                              -             -              -

ก��;��20?(��กก��3��.�$-���2�(?���@�"

   ���"���(�0��6�5�6���ก��-"02� 34 (8,596,565)            (354,575,851)        (16,500,440)          (89,057,617)          

ก��;��20?(��กก����������0 ��(� ����,-#�23ก�45 34 (262,846,255)        (144,940)              (262,536,969)        (144,940)              

@��02���กก�������������"���(�0��6�5�6���ก��-"02� 34 28,779,614                        - 28,538,614                        -

@��02���กก�����������������,-#�23ก�45 34 2,080,868             16,117,997           1,931,012             10,944,205           

@��02���กก��������������(�0��6�5;��� ��=�� 34 187                                  - 187                                  -

�*�02�)�*;�*��AB�"��%%�0 ���.�$*�3C���):*���� 12 115,398,783         39,523,680           94,883,839           39,523,680           

���;�*��กก���ก�-(ก��%%� 33 (84,301,556)          (45,807,769)          (4,261,614)            (33,930,200)          

��ก�. !���. 33 (30,116,261)          (12,700,015)          (27,145,513)          (11,143,185)          

�*�02�0�"ก���"(� 35

   - ��ก�. !����� 213,068,682         211,072,626         253,750,899         275,966,452         

   - ���������������):*����0�"��")�ก����ก�2*�ก$* 11,035,877           9,877,855             11,035,877           9,877,855             

   - �������������?����� ���"(�ก$*��� 50,277,498           224,727               50,277,498           224,727               

3,969,691,201       1,176,497,183       3,375,382,153       1,312,838,654       

��ก��
��	
/'��ก��ก��

ก��;�ก���8�/ �"(�;�*

���ก��3��.3�2"

��ก��
��	���

�������23�#ก�.".ก���"(��=�,-#".ก���"(��D6�#ก(�ก��)���*� 17 EB" 80 �3C���=���B�"@�"".ก���"(�� !
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

��ก����
��	��

����������� 	�!���	�" 31 %�	��&� '.). 2562

'.). 2562 '.). 2561 '.). 2562 '.). 2561

���-
�.! ��� ��� ��� ���

- -$ก�� !ก��*�,-#-$ก�� !���� 161,497,457         (145,798,348)        (69,397,340)          (6,534,090)            

- -$ก�� !��กก��@��0 ��(� (1,119,720,000)      -                     (1,119,720,000)                   -

- �(�*�"��-�� 2,758,286,329       658,129,296         2,773,644,205       655,414,949         

- �(�0��6�5��ก�*�02�)�*;�*��AB�"��%%� (403,091,849)        (298,227,865)        (111,515,299)        (98,920,573)          

- �*�02�ก��6�7�����"���(�0��6�5 2,926,068,975       (1,205,112,988)      4,380,333,791       (132,588,666)        

- �(�0��6�5��2��= ������ (59,494,468)          (401,883,291)        (1,312,965)            (400,007,158)        

- �(�0��6�5;����2��= ������ (14,782,748)          3,694,887             (14,451,909)          4,739,235             

- ��*��� !ก��*�,-#��*��� !���� (7,011,057)            367,442,401         (265,507,376)        64,314,894           

- ��*��� !��ก����*�"�#�#��= (1,258,823)            (1,258,824)            (1,258,823)            (1,258,824)            

- �"(�3�#ก��ก���:����ก-$ก*� (2,888,225)            (4,689,058)            (3,312,461)            (150,000)              

- �"(�������,-#�"(���.-�="��*���ก-$ก*� 738,588,167         1,056,386,464       (207,428,749)        (18,040,062)          

- ���;�*��กก��)�*.�(ก����ก����.�$* 201,224,246         -                     201,224,246         -                     

- �� !�(���2��= ������ 7,167,000             (743,631)              7,196,936             (2,282,990)            

- �-3�#9�:�56��ก"������ (11,849,333)          (3,799,790)            (11,849,333)          (3,799,790)            

9,142,426,872       1,200,636,436       8,932,027,076       1,373,725,579       

�"(�����.����ก�. !���. 21,598,131           12,268,374           17,886,438           9,978,266             

(600,690,234)        (607,902,109)        (534,053,350)        (560,593,097)        

-                     3,805,170             -                     3,805,170             

(643,112,909)        (238,377,657)        (611,400,368)        (225,589,148)        

7,920,221,860       370,430,214         7,804,459,796       601,326,770         

ก����
��	����กก��ก������!	

�"(�)�*ก$*����#�#��!�,ก�.�(/�0���� 10 ) -                     -                     (250,000)              -                     

�"(�)�*ก$*����#�#��=,ก�ก����=�*� 10 �) (543,400,000)        -                     (543,400,000)        -                     

�"(�-"02�:��=��=ก�.�E�.��ก���"(�(�6(��@B!�)-�-" 122,002,508         (116,504,468)        124,585,508         (116,504,468)        

�"(��������6���A�!� - ���"���(�0��6�5�6���ก��-"02� -                     (1,440,150)            -                     (1,440,150)            

�"(��������6���A�!� - 0 ��(� ����,-#�23ก�45 (68,942,075)          (78,288,479)          (48,285,982)          (65,755,315)          

�"(��������6���A�!� - �(�0��6�5;��� ��=�� (401,481)              (361,540)              (387,090)              (361,540)              

�"(�����.��กก����������0 ��(� ����,-#�23ก�45 724,870,518         154,203               725,521,989         154,203               

�"(�����.��กก�������������"���(�0��6�5�6���ก��-"02� 409,892,507         -                     407,192,507         -                     

�"(�������)��"(�-"02�)�ก����=�*� 16.2 (51,000)                -                     (51,000)                -                     

�"(�������)��"(�-"02�)�.�(/�0���� 15 -                     -                     -                     (58)                     

�"(�������)��"(�-"02��#�#��=���� 17 (4,503,206)            (17,413,825)          (375,000)              -                     

�"(����20?(;�*����ก():*;3)�)ก(�ก���-"02� 639,467,771         (213,854,259)        664,550,932         (183,907,328)        

�"(���;�*����กก�������(�"��

�"(��������*�02�0�"ก���"(�

8�/ �"(�;�* - �"(�������

�"(����20?(;�*����กก(�ก��������(�"��
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������ �	
��� �
�����
�	�� ���ก�� (����	)

��ก����
��	��

����������� 	�!���	�" 31 %�	��&� '.). 2562

'.). 2562 '.). 2561 '.). 2562 '.). 2561

���-
�.! ��� ��� ��� ���

ก����
��	����กก��ก��������
��	

�"(�ก$*����#�#��!���ก.�(/�0���� - �"(�����. 10 ") -                     -                     300,000,000         503,000,000         

�"(�ก$*����#�#��!���ก.�(/�0���� - �"(���:���#�� 10 ") -                     -                     (1,392,000,000)      (854,700,000)        

��F=,-ก�"(� - �"(�����. 23.1 4,295,957             453,383,693         4,295,957             453,383,693         

��F=,-ก�"(� - �"(���:���#�� 23.1 (575,000,000)        (1,053,000,000)      (575,000,000)        (1,053,000,000)      

�"(�ก$*����#�#��!���ก�E�.��ก���"(� - �"(�����. 23.2 -                     500,000,000         -                     500,000,000         

�"(�ก$*����#�#��!���ก�E�.��ก���"(� - �"(���:���#�� 23.2 (500,000,000)        -                     (500,000,000)        -                     

�"(�ก$*����#�#��=��ก�E�.��ก���"(� - �"(�����. 23.3 4,551,464,000       962,000,000         3,812,464,000       892,000,000         

�"(�ก$*����#�#��=��ก�E�.��ก���"(� - �"(���:���#�� 23.3 (5,449,266,000)      (1,209,500,000)      (3,948,669,000)      (1,209,500,000)      

�"(���������?����� ���"(�ก$*��� 23.2, 23.3 (5,571,250)            (3,423,750)            (2,820,000)            (3,423,750)            

�"(�ก$*����#�#��=��กก����ก�2*�ก$* - �"(�����. 23.4 1,500,000,000       3,500,000,000       1,500,000,000       3,500,000,000       

�"(�ก$*����#�#��=��กก����ก�2*�ก$* - �"(���:���#�� 23.4 (2,450,000,000)      (2,571,500,000)      (2,450,000,000)      (2,571,500,000)      

�"(���������):*����0�"��")�ก����ก�2*�ก$* 23.4 (9,627,606)            (16,152,983)          (9,627,606)            (16,152,983)          

�"(�������3G��- 28 (5,522,844,868)      (77,599,930)          (5,522,844,868)      (77,599,930)          

�"(����20?(;�*����ก():*;3)�)ก(�ก���������"(� (8,456,549,767)      484,207,030         (8,784,201,517)      62,507,030           


��	�������-ก��
�-�
�0�
��	��
'�"�12 	(����)�!�%� 103,139,864         640,782,985         (315,190,789)        479,926,472         

�"(���,-#���ก���0 �.�0���"(������"��-���*�3H 1,563,854,797       923,071,812         1,322,536,322       842,609,850         

�"(���,-#���ก���0 �.�0���"(������"��-��3-��3H 1,666,994,661       1,563,854,797       1,007,345,533       1,322,536,322       

��-ก���"3�04�0
��	��

9���*�02�6�7�����"���(�0��6�5;3�3C��(�*�"��-�� 523,060,067         683,140,599         5,161,903             683,140,599         

9���*�02�6�7�����"���(�0��6�5;3�3C����� 19 4,280                  -                     -                     -                     

9�����"���(�0��6�5�6���ก��-"02�;3�3C�0 ��(� 18, 19 547,925               -                     -                     -                     

9��0 ��(� ����,-#�23ก�45;3�3C��*�02�6�7�����"���(�0��6�5 19 240,680,023         125,584               241,923,307         125,584               

���������������?����� ���"(�ก$*������������

0 �.��0Bก�3C��*�02�ก��6�7�����"���(�0��6�5 8,880,202             4,623,993             5,830,928             2,357,369             

���ก��A�!�����,-#�23ก�45�#�=��"3H0 ���";������:���# 19,959,550           21,381,697           777,384               21,298,169           

���ก��@������,-#�23ก�45�#�=��"3H0 ���";��;�*��.:���# 235,346               -                     235,346               -                     

9���"(�������0 ��(�;3�3C��*�02�6�7�����"���(�0��6�5 400,000,000         300,000,000         400,000,000         300,000,000         

9���"(�����������;3�3C�-$ก�� !����.�(/�00 ��ก ��=@*�"ก�� -                     -                     -                     23,982,659           

9���"(�����������;3�3C��*�02�6�7�����"���(�0��6�5 -                     23,982,659           -                     -                     

�"(�)�*ก$*����#�#��!�,-#��ก�. !�*�"��.��ก.�(/�0��������������� -                     8,648,278             -                     8,648,278             
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1 /$��0���%�1� 

 
�����	 
���� ���������	� ��ก�� (�����) (������	�) ���������	�������ก��  !"#���$�%#&!%�'���(�	)*	+ ,(��	�"�+-"$��	�"*�% 
��	(���+�*�%	�" �&	�" 1035 ��1��
���� 2���3����$ ,&�#4�3��� �&$�	4���� ก�4#�	3����1� 
 
�����	���������	��	(���+�'�$����ก	��3+�,�"#��(�	)*	+ �35"���$24��(6#1�ก����+#��&%��- �!#������+ก�����	,( 
�����	+"�+�"� �ก4"�ก��ก��� 
 
74�ก����ก&�# ก4"�ก��ก�� 15� ก��3�8���6�#�����	��3+��35"�&�+ ����%�#ก"�6�%�# '�%��"�,('�%���ก�� ,('�%1���!ก���%��ก��
ก"�6�%�#'���(�	)*	+ 
 
#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��*�%�����4��$���ก1:(ก���ก��&�#�����	��5"����	�" 27 ก4�<�3��7� 3.). 2563 
 

2 	�����ก����2� 
 
�
+��+ก����?��	�"6�1�?	�"'�%'�ก�����	�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก������#$"�*���% 
 
2.1 
ก34�ก���������ก��
��	 

 
#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��*�%���	�&!%�$����$�@��ก����+#��	�#ก���#��&�#*	+,(&%�ก����<�+'$%
3�(�����??�$���ก	��3+�,($����ก	��3+� 
 
#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��*�%���	�&!%�
�+'�%�ก:A���1�	4�����'�ก������-1"�&�#�#1���(ก��&�# 
#�ก���#�� +ก��%���5"�#	�"�7���+'��
+��+ก����?��'�����$"�*�  
 
ก�����	�#�ก���#��'�%6��1%�#ก����กก����?��	�"�����#	�"�*�'���(�	)*	+ก����'�%'�%��(��:ก��	�#��?��	�"6�1�?
,(ก��'�%�4+3����&�#B-%������$��ก�(���ก��'�ก�����
+��+ก����?��&�#ก4"�ก��ก��*�25��C���$� ก4"�ก��ก�������B+
��5"�#ก��'�%�4+3����&�#B-%��������5���+ก��	�"��1��� �� %�� ,(��+ก���ก�"+�ก��&%�6��$�@��,(��(��:ก��	�"��
��+6�1�?$"�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��'����+��$4��(ก��#�ก���#��&%� 4  
 
#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��9���<�����#กE����	�&!%���ก#�ก���#��$��กF���+	�"����<���*	+ '�ก�:�	�"��
��5%�1���&��,+%#ก����5���ก��$�1���'�6�#<���,$ก$"�#ก�� '�%'�%#�ก���#��$��กF���+9���<���*	+������ก 
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2.2 ����5�	ก�������	���ก��
��	!���6��% ��!������������%
ก%��/$�� ���7�ก�����%�	��#�)�2�%�ก��%�ก��ก�� 

 
2.2.1 ����5�	ก�������	���ก��
��	!���6��% ��!������������%89��:�����#������������
�����2��%
��%�6	

��9�������	�% 1 �ก��)� ".+. 2562 
 
ก) ����5�	ก����2�!����% 40 (�������� 2561) 
�9%�� �#����������"��
"9%�ก������	 

 
��$�@��ก����?��9���	�" 40 *�%������4#�35"��7���+'�%������&!%��ก�"+�ก��ก��
����ก��5�
���������6�#�����	��3+�
�35"�ก��#	4� �(	�*�%ก�$"���5"���ก�����"+�,�#ก��'�%#��&�#�6�#�����	��3+� !"#$%�#����ก@��ก�����"+�,�#
ก��'�%#��6���6�4� 
�+ก�����"+�,�#ก��'�%#���(�ก��&!%���5"��6�#�����	��3+���%��&%���+����5�6�%�64�ก������*�
$����+��&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� ก�����"+�,�#1���$�%#'�&�#H"�+�������3�+#�+"�#���+�*�"*�%'�%
��ก@���3�+#3�	�"�(6���6�4�ก�����"+�,�#ก��'�%#�� 
 
B-%������&�#ก4"�ก��ก��*�%��(����,(3����:��"���$�@��	�"������4#'��"��#ก"��&%�#$%�*�"��Bก�(	�	�"����+6�1�?
$"�ก4"�ก��ก�� 
 

2.2.2 ����5�	ก�������	���ก��
��	!���6��% ��!������������%�7����)��6�$#������������
�����2�6	
��9�������	�% 1 �ก��)� ".+. 2563 
 
ก4"�ก��ก����(����Bก�(	�&�#��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���'��",(9���������4#  !"#+�#*�"��B��#1��'�%
'�����(+(�����?��6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ��#��% 
 

ก) 
)�9%���9����ก��
��	 
 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��'��"	�"�ก�"+�&%�#ก���1�5"�#�5�	�#ก���#�� *�%,ก" 
 
��$�@��ก����?��9���	�" 32    ��5"�# ก��,6�#��+ก���1�5"�#�5�	�#ก���#�� 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 7   ��5"�# ก�������B+&%��-�1�5"�#�5�	�#ก���#�� 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 9   ��5"�# �1�5"�#�5�	�#ก���#�� 
ก��$�1�����$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 16  ��5"�# ก���%�#ก��1����6�"+#&�#�#��#	4�64	7�'� 
                   ��"�+#��$"�#��(�	) 
ก��$�1�����$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 19  ��5"�# ก�����(���%6��	�#ก���#���%�+$��6��	4� 
 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#���ก�"+�ก���1�5"�#�5�	�#ก���#��ก4"���%ก"��2!#ก�������(�<	��+ก�� ก������-1"�,(
ก��$����+ก��6��	��3+�	�#ก���#��,(���%6��	�#ก���#�� ก���%�+1"�&�#6��	��3+�	�#ก���#�� ก����?���%�#ก��1����6�"+# 
ก��,6�#��+ก�� ,(ก�������B+&%��-�ก�"+�ก���1�5"�#�5�	�#ก���#�� 
 
B-%������&�#ก4"�ก��ก���+-"�(��"�#ก����(����Bก�(	�&�#ก������$�@��9�����%��'�%����1��%#,�ก  
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/) ����5�	ก�������	���ก��
��	!����% 16 
�9%�� #�22�
�%� 

 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�"  16 ��5"�# 6�??���"� 6"#B'�%ก4"�ก��ก��'�@��(B-% ��"�����-%6�??���"� 
�ก5��	�%#���'�#�,6�#@��(ก���#�� 
�+*�"$%�#�����(�<	����6�??���"�������#��,(6�??���"�ก���#����ก$"�*� 
ก4"�ก��ก��$%�#����-%6��	��3+�6�	7�ก��'�% ,(���%6��$��6�??���"� ��%�,$"����6�??���"��(+(6�%�,(6�??���"� 
 !"#6��	��3+��%�#��#���-1"�$"� 
 
B-%������&�#ก4"�ก��ก���+-"�(��"�#ก����(����Bก�(	�&�#ก������$�@��9�����%��'�%����1��%#,�ก  
 

)) ����5�	ก�������	���ก��
��	!���6��% ��!�����������6��%!����9%	= 
 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���'��",(9���������4#'��" !"#�(��Bก�(	��+"�#��6��(6�1�?$"�ก4"�ก��ก�� 
*�%,ก" 
 
��$�@��ก����?��9���	�" 12 ��5"�# <����#��*�% 
��$�@��ก����?��9���	�" 19 ��5"�# B��(
+���3��ก#�� 
��$�@��ก����?��9���	�" 23 ��5"�# $%�	4�ก��ก-%+5� 
��$�@��ก����?��9���	�" 28 ��5"�# �#��#	4�'������	�"��,(ก���"��1%� 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 3 ��5"�# ก�����74�ก�� 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 9 ��5"�# �1�5"�#�5�	�#ก���#�� 
��$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 11 ��5"�# ก���"��ก��#�� 
ก��$�1�����$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 23 ��5"�# 1���*�",�"����ก�"+�ก����7�ก��	�#<����#��*�% 
 
ก��������������5�	ก����2�!����% 12 
�9%�� >��
��	1�$ *�%�7���+'�%�������"�ก������-%Bก�(	�	�#<����#��*�%
&�#�#�����B��ก$��6��	4� '�%����-%<����#��*�%
�+'�%6��1%�#ก��ก������-%��+ก����5���$4ก��:�'����$	�"	�'�%�ก��ก�*�
	�"�������6���#�����B  
 
ก��������������5�	ก����2�!����% 19 
�9%�� 7�������	�/��"	�ก��	 (ก�� ก$1/�)��ก�� ก����/	��
�)��ก�� ��9�ก���%������7�������	�) *�%�7���+'�%�������ก�"+�ก����7�ก����?��6�����ก�:�	�"��ก��,ก%*&

1�#ก�� ก���&���
1�#ก�� ��5�ก���"�+���(B��(
+���&�#
1�#ก��B��(
+���	�"ก����*�% 
�+��5"�ก��
���"+�,�#
1�#ก��*�%�ก��&!%� ก��ก���($%�#'�%&%�6��$�	�"��������4��� : ���	�"	�"��ก��,ก%*&
1�#ก�� ก���&���

1�#ก�� ��5�ก���"�+���(B��(
+��� '�ก��1���:$%�	4����ก��'�����4���,(��ก���%+64	7�6������(+(��� 
	�"��5�&�#����(+(�����+#��<�+��#ก�����"+�,�#��#ก"�� 
 
ก��������������5�	ก����2�!����% 23 
�9%�� �$	��	ก��ก0$�9� *�%�7���+'�%�������"���ก6��	��3+�	�"�&%��#5"��*&
	�"�ก����ก�#��	�"ก-%��
�+�93�(��%��+-"'�6<�33�%��'�%*�%$����(6#1���5�3�%��	�"�(&�+ +��1#��5�&�#�#��	�"ก-%��

�+�93�(��#ก"�� ก��ก��$%�#�����������6"����!"#&�#�#��ก-%+5�	�"����$24��(6#1�	�"�*��%�+ 
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ก��������������5�	ก����2�!����% 28 
�9%�� 
��	����	6	�������%�� ��ก���%��)$� (#%�	1�$
#��������
6	�������%�� ��ก���%��)$�) *�%�7���+'�%������+�"#&!%��ก�"+�ก��6"��*�%�6�+�(+(+��'������	�"��,(ก���"��1%� 
 !"#
�+��5%���,%�25�����6"����!"#&�#�#��#	4�64	7�'������	�"��,(ก���"��1%���%� ,$"*�"*�%����7�6"��*�%�6�+��25��C���$� 
ก��ก���($%�#25��C���$�$����$�@��ก����+#��	�#ก���#��9���	�" 9 ��5"�# �1�5"�#�5�	�#ก���#�� ก"������-%ก�����6"��
B&��	4�,(ก���%�+1"�$����$�@��ก����?��9���	�" 28 ��5"�# �#��#	4�'������	�"��,(ก���"��1%� 
 

ก��������������5�	ก�������	���ก��
��	 !����% 9 
�9%�� 
)�9%���9����ก��
��	 (�#5"��*&ก�����(ก"��
ก����,(1"�����+	�"$���) ก��������4#	�'�%ก��ก��6����2����-1"�6��	��3+�	�#ก���#����#��+ก��	�"���#5"��*&
ก�����(ก"��ก���� 	�"��1"�����+'��-1"�	�"$��� ��6�	7�	�"�(����-1"��%�+��1�	4�$������"�+,	�ก������-1"��%�+
��7��-1"�+4$�7���B"��ก�*���5�&��	4�  !"#6��	��3+���"���%���2!#�#��'�%ก-%+5���#��(�<	,($��6�����% 
�+ก��	�"�(
����-1"��%�+��7���1�	4�$������"�+*�%��%�1"�����+'��-1"�	�"$����($%�#����������#��	�"6���$46�B6�����ก��
+ก��ก6�??�ก"��ก���� ,($��
���74�ก��ก4"�ก��ก��25�6��	��3+���%��35"����ก�(,6�#��6�$��6�??� 
 

ก��������������5�	ก�������	���ก��
��	 !����% 3 
�9%�� ก�����(��ก�� *�%�7���+'�%�������"� ��5"�ก��ก��*�%��
 !"#ก��1��14�&�#74�ก��	�"����ก��������#���"��ก�� 	�"25�����ก�����74�ก����กก��	+�+ 5%� 6"��*�%�6�+����	�"���+-"
ก"����%��(2-ก����-1"�'��" 
 

ก��������������5�	ก�������	���ก��
��	 !����% 11 
�9%�� ก���%��ก����	 *�%�7���+'�%�������"� ��5"�ก��ก��
*�%�� !"#ก��1��14��"��&�#74�ก��	�"����ก��������#���"��ก�� 6"��*�%�6�+����	�"���+-"ก"����%��($%�#*�"����-1"�'��" 
 

ก���)�������5�	ก�������	���ก��
��	!����% 23 
�9%�� )���1�% 	%	�	
ก%��ก����(ก�����>��
��	1�$  
*�%�7���+��7�ก������-%��+ก��,(ก������-1"�6��	��3+�,(���%6��<����#��*�%��ก��$����?��,(6��	��3+�,(���%6��
<����#��*�%'�#������4���'�ก�:�	�"��1���*�",�"����ก�"+�ก����7�ก��	�#<����#��*�% '���5"�#��#$"�*���% 
 

- ก��ก��$%�#6��$��"���"�+#������ก��<����($���6����7�ก��	�#<���	�"��1���*�",�"���  ,(��1����-%�ก�"+�ก��&%��-
	�"�ก�"+�&%�#	�%#����+"�#1��2%�� 
�+*�"����$4B�"��($���3���5�*�"������&%�'�ก��3����:� 

- ��กก��ก��6�4��"�*�"��1�������*�*�%1"��&%�#,�"	�"��"�+#������ก��<����(+�������7�ก��	�#<���	�"��1���
*�",�"��� ก��ก��$%�#6(	%��Bก�(	�&�#1���*�",�"���'�ก��1���:��?��<����#��*�%�%�+ 

- ก��ก��$%�#��(����ก��'�%�4+3������5���(��:ก��'��" ��5"�&%��	�����#,(62��ก��:�	�"�1+�%�#��#'�ก��
'�%�4+3������5���(��:ก����ก�����"+�,�#*� ��5�&%��-'��"	�"6"#Bก�(	�$"�ก��'�%�4+3������5�
��(��:ก�� 

 

2.3 ก����2�#�������ก��
��	���  ��ก����2������(#%�	1�$
#� 
 

ก) �����	+"�+ 
 

�����	+"�+���+2!#ก��ก��	�%#���	�"ก4"�ก��ก���������1��14� ก4"�ก��ก���������1��14���5"�ก4"�ก��ก�������5���6�	7�
'�B$��,	�B��,����กก���ก�"+�&%�#ก��B-%*�%���ก��#	4� ,(6����2'�%��������5�B-%*�%���ก��#	4��35"�'�%*�%
B$��,	�B��,�� ก4"�ก��ก�����#�ก���#��&�#�����	+"�+*�%'�#�ก���#�����$�%#,$"���	�"ก4"�ก��ก���������'� 
ก��1��14������	+"�+��2!#���	�"ก4"�ก��ก��6-?�6�+�����1��14�'������	+"�+��%�  
 

'�#�ก���#���93�(ก��ก�� �#��#	4�'������	+"�+���	!ก�%�+��7���1�	4� 
�+$%�	4��(���$%�	4�	�#$�#	�"�ก�"+�&%�#
��กก��*�%��&�#�#��#	4� 
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&) �����	�"�� 

 
�����	�"������ก��ก��	�"ก4"�ก��ก������	7�3�+"�#����6��(6�1�?,$"*�"2!#ก���������1��14���5���ก��1��14��"�� 
�#��#	4�'������	�"������-%
�+'�%��7�6"��*�%�6�+'�ก��,6�#'�#�ก���#����� 
 
'�#�ก���#���93�(ก��ก�� �#��#	4�'������	�"�����	!ก�%�+��7���1�	4� 
 

1) ก���"��ก��#�� 
 
�#��#	4�'�ก���"��ก��#���(2-ก�����(�<	����ก��������#���"��ก����5�ก���"��1%� 
�+&!%��+-"ก��6�	7�,(<��(B-ก3��
$��6�??�&�#B-%�&%��"��ก��#����%���กก�"�
1�#6�%�#�-�,��	�#กF���+&�#ก���"��ก��#�� 
 
ก�������	� 
 
ก���"��ก��#�������(�<	����ก���"��1%���5"�ก4"�ก��ก����6�	7�'�6��	��3+�64	7�&�#ก���"��ก��#����%� �#��#	4�'�
ก���"��1%�����-%
�+'�%��7�6"��*�%�6�+ 
 
'�#�ก���#���93�(ก��ก�� �#��#	4�'�ก���"��1%����	!ก�%�+��7���1�	4�  
 

#) ก�����	!ก�#��#	4�$����7�6"��*�%�6�+ 
 
ก4"�ก��ก������-%�#��#	4���5"����"�,�ก�%�+��1�	4�  !"#��(ก���%�+�#��	�"�"�+ 5%����ก��$%�	4�	�#$�#&�#�#��#	4� 
 
ก4"�ก��ก���(����-%�-1"�<�+��#���	�"*�%��&�#�#��#	4�'������	�"��,(ก���"��1%��%�+6"��,�"#ก�*���5�&��	4�
&�#B-%*�%���ก��#	4�$��6��6"��	�"B-%#	4���6"��*�%�6�+�+-"'�ก�*�&��	4�,(ก�*�&��	4������6����5"� B6(6�&�#
ก�����"+�,�#<�+��#ก��*�%����#ก"��&%�#$%��(������4#ก����1�$����?��&�#�#��#	4� 
 
��5"�6"��,�"#&��	4�&�#ก4"�ก��ก��'������	�"��,(ก���"��1%����-1"��	"�ก����5��ก��ก�"��-1"�6"��*�%�6�+&�# 
ก4"�ก��ก��'������	�"��,(ก���"��1%���%� !"#���2!#6"��*�%�6�+�(+(+���5"� ก4"�ก��ก���(*�"����-%6"��,�"#&��	4� 
	�"�ก��ก�"�6"��*�%�6�+'������	�"��,(ก���"��1%���%� ��%�,$"ก4"�ก��ก����<��(B-ก3����5�*�%�"�+�#���35"����( 
<��(B-ก3��,	������	�"����5�ก���"��1%� 
 

�) ก�����"+�,�#6��6"��ก��25�1��#ก��ก�� 
 
'�ก�:�	�"ก4"�ก��ก��+�#1#�������1��14������	+"�+ ก4"�ก��ก���C���$�$"���+ก��ก��6"��*�%�6�+	�"*�"�������1��14�
��"����+�ก��ก����+ก��ก��B-%������%�&�#&�#ก4"�ก��ก�� B$"�#�(��"�#��1��"�+ 5%���5���1�&�+��กก�����"+�,�#
6��6"��'������	+"�+ก����1�$����?��&�#6"��*�%�6�+	�" *�"�������1��14�	�"�#��5��3�"�&!%�$��6��6"�� 
	�"���"+�,�#*��(2-ก����-%'�6"��&�#��%�&�# 
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2%�6��6"��ก��25�1��#'������	�"��,(ก���"��1%��# ,$"ก4"�ก��ก��+�#1#����	7�3�+"�#����+6�1�?��5�+�#1#��ก��
1��14��"�� ก�*���5�&��	4�	�"�1+���	!ก*�%'�ก�*�&��	4������6����5"��93�(6"��	�"�#�(2-ก
��*�+�#ก�*���5�
&��	4� ก�*���5�&��	4���กก���6��6"��ก��25�1��#'������	�"��,(ก���"��1%��(2-ก����-%'�#�ก�*�&��	4� 
 
��5"�ก4"�ก��ก��6-?�6�+�����1��14� ก��1��14��"�� ��5�ก������	7�3�+"�#����+6�1�?'��#��#	4���%� �#��#	4� 
	�"��5��+-"�(2-ก����-1"�'��"�%�+�-1"�+4$�7��� 6"��$"�#	�"�ก��&!%��(2-ก����-%'�ก�*���5�&��	4� �-1"�+4$�7���&�#�#��#	4�
�(ก�+�����-1"����"�,�ก'�ก�����	!ก��?���#��#	4�,(�(�����(�<	'��"$��6��6"��ก��25�1��#	�"��5��+-"�����#��#	4�
'������	�"��, ก���"��1%� ��5�6��	��3+�	�#ก���#�� 
 

9) ��+ก���(��"�#ก��'�#�ก���#����� 
 
��+ก�� +��1#��5� ,(ก�*�	�"+�#*�"�ก��&!%����#�(��"�#ก��'�ก4"�ก��ก���(2-ก$����ก ก�*�	�"+�#*�"�ก��&!%����#'���+ก��
�(��"�#ก4"�ก��ก��ก�������	�"��,(ก���"��1%��(2-ก$����ก$��6��6"��	�"ก4"�ก��ก����6"��*�%�6�+'������	�"��,(
ก���"��1%� &��	4�	�"+�#*�"�ก��&!%����#'���+ก���(��"�#ก4"�ก��ก���(2-ก$����ก��"����+�ก�� +ก��%���+ก����%��(��
��ก@���"��ก����กก���%�+1"�&�#6��	��3+�	�"
�� 
 

2.4 ก�� ���)%�
��	����%�����
�+ 
 

ก) 6ก4�#��	�"'�%'�ก��������#��,(6ก4�#��	�"'�%���6��#�ก���#�� 
 
#�ก���#��,6�#'�6ก4�#����	  !"#����6ก4�#��	�"'�%'�ก��������#��&�#ก��ก��,(����6ก4�#��	�"'�%���6�� 
#�ก���#��&�#ก��ก��,(ก4"�ก��ก�� 
 

&) ��+ก��,(+��1#��5� 
 
��+ก��	�"����6ก4�#��$��$"�#��(�	),�#1"�����6ก4�#��	�"'�%'�ก��������#��
�+'�%��$��,ก���"+� : ���	�"�ก����+ก�� 
  
��+ก��ก�*�,(��+ก��&��	4�	�"�ก����กก�������5��"�+���(	�"�����#��$��$"�#��(�	) ,(	�"�ก����กก��,�#1"�6��	��3+�
,(���%6��	�#ก���#��*�%���	!ก*�%'�ก�*���5�&��	4� 
 
��5"���ก������-%��+ก��ก�*���5�&��	4�&�#��+ก��	�"*�"����$���#��*�%'�ก�*�&��	4������6����5"� �#1���(ก��&�#
��$��,ก���"+�	�%#���&�#ก�*���5�&��	4���%��(����-%*�%'�ก�*�&��	4������6����5"��%�+ '�	�#$�#&%��ก������-%
ก�*���5�&��	4�&�#��+ก��	�"*�"����$���#��*�%'�ก�*���5�&��	4� �#1���(ก��&�#��$��,ก���"+�	�%#���&�#ก�*�
��5�&��	4���%��(����-%*�%'�ก�*���5�&��	4��%�+ 
 

2.5 
��	#� �����ก��
���
�%�
��	#� 
 
'�#�ก�(,6�#��6����,(#�ก�(,6�#��6��93�(�����	 �#��6�,(��+ก���	�+��	"��#��6����2!#�#��6�'��5� �#��H�ก
7��1����(�<	�"�+15���5"�	�#2�� ,(�#��#	4��(+(6�%��5"�	�"��6<�31"�#6-# !"#����+4*�"�ก��6����5�������ก���	�"*�%�� 
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2.6 �0ก�	$ก��)$� 

 
-ก���%ก��1%�����-%���"�,�ก�%�+�-1"�$��'�,�%#���% ,(�(����-1"�$"����%�+������#��	�"��5��+-"��ก�%�+1"��B5"����%6#6�+�(6-?
 !"#��(��:��กก��6��	��+��1#��5� : ���6�%�#�� 1"��B5"����%6#6�+�(6-?���+2!#B$"�#�(��"�#��1�$����?��&�#
-ก���%ก��1%�����+��	�+�ก���-1"�	�"1���"��(*�%�����ก-ก���%ก��1%� ���%6-?	�"�ก��&!%��(����-%*�%'�ก�*���5�&��	4�
�+25�����
6"����!"#&�#1"�'�%�"�+'�ก�������� 

 
2.7 #�	)$�)�
��9� 

 
6��1%�1#��5�&�#ก4"�ก��ก����(ก���%�+�%�#�4��35"�&�+ 	�"���,(�%���+-"��)�+	�"ก��ก"�6�%�#�6���6��-�:�,%� �����,(
�1�5"�#�5"� ,(�4�ก�:�$ก,$"#<�+'��35"�&�+ 6��1%�1#��5�,6�#�%�+��1�	4���5��-1"�64	7�	�"�(*�%���,%�,$"��1�'��($"�ก�"� 
��1�	4�&�#6��1%�1#��5�1���:
�+��7���#$"�*���% 
 
- ��1�	4�&�#�%�#�4��35"�&�+ 	�"��� �%���+-"��)�+	�"ก��ก"�6�%�#�6���6��-�:�,%�1���:
�+��7��93�(���(�#  
- ��1�	4�&�#�����,(�1�5"�#�5"� ,(��6�46�%���5�#1���:
�+��7�2���9�"+2"�#�%����ก 
- ��1�	4�&�#�4�ก�:�$ก,$"#<�+'��35"�&�+ 1���:
�+��7��93�(���(�#  
 
$%�	4�'�ก�� 5%���(ก���%�+��1� 5%� $%�	4�ก��ก"�6�%�# ,(1"�'�%�"�+	�#$�#	�"�ก�"+�&%�#ก��ก�� 5%�6��1%�,(ก��ก"�6�%�#��%� 
�-1"�64	7�	�"�(*�%�����(��:��ก��1��ก$�	�"1���"��(&�+*�%&�#74�ก����ก�%�+1"�'�%�"�+	�"�������35"�'�%6��1%���%�6������-�
���2!#1"�'�%�"�+'�ก��&�+ ก4"�ก��ก�����	!ก1"��B5"�ก����-1"� 6�����6��1%�1#��5�	�"��ก���%�+1"�,(%�6��+�	"�	�"������ 
 

2.8 �$	��	ก��"�B	��#����������"�� 
 
$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+�,6�#$����1�	4���ก�%�+1"��B5"�B&��	4�&�#
1�#ก�� ��1�	4���(ก���%�+$%�	4�'�ก��
*�%�� !"#	�"��� ก��3�8��	�"��� $%�	4�ก��ก"�6�%�#
1�#ก��,(�(��6�7��:-�
<1 ,($%�	4�ก��ก-%+5�	�"�ก�"+�&%�# 
 
ก4"�ก��ก�����	!ก$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+�����$%�	4�&�+��5"���ก��
��ก���6�	7��'�%ก��B-% 5%�,%� 
 

2.9 
��	����	 
 
�#��#	4�	�"�*�15��#��#	4�'�$��6��	4�	�"*�"��$�� 5%�&�+1"�#��#��� �#��#	4�	�"�*�,6�#'�#�,6�#@��(ก���#���%�+
��1�	4���ก1"��B5"�ก���%�+1"�  
 
ก4"�ก��ก���(	�6��1"��B5"�ก���%�+1"�&�#�#��#	4���5"���&%��"#��%�"��#��#	4���%������1"��B5"�ก���%�+1"��ก��&!%�  
��ก��1�$����?��&�#�#��#	4�6-#ก�"��-1"�	�"1���"��(*�%���15� ก4"�ก��ก���(���	!ก��+ก��&��	4���ก1"��B5"�ก���%�+1"�
���*�%'�ก�*���5�&��	4� 
 
'�ก������"�+�#��#	4� B$"�#�(��"�#�-1"�+4$�7���&�#B$��,	�64	7�	�"*�%�����กก������"�+��5"�����+��	�+�ก����1�
$����?��&�#�#��#	4���%��(���	!ก����+-"'�ก�*���5�&��	4�  
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2.10 �#����������"��
"9%�ก������	 

 
�6�#�����	��3+�	�"25�1��#
�+ก4"�ก��ก���35"�����(
+�����ก��+*�%1"���"� ��5���กก���3�"�&!%�&�#�-1"�&�#6��	��3+���5�
	�%#6�#�+"�# ,(*�"*�%��*�%'�%#��
�+ก��ก��'�ก4"�ก��ก�� �(2-ก�����(�<	�����6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� ���2!#
�6�#�����	��3+�	�"�+-"�(��"�#ก"�6�%�#��5�3�8���35"������6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�'����1$ 
 
ก4"�ก��ก�������(�<	��1���4�'�%��"�	�"25�*�%<�+'$%6�??���"�������#�������6�#�����	��3+��35"�ก��#	4���5"��6�#�����	��3+�
��%�����*�$��1���+��&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�  
 
ก������-%��+ก����5"����"�,�ก&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4��%�+��7���1�	4� ���2!#$%�	4�'�ก��	���+ก��,($%�	4�ก��ก-%+5� 
$%�	4�ก��ก-%+5�	�"�ก��&!%��35"���$24��(6#1�&�#ก��*�%�� ก��ก"�6�%�#��5�B�$�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4���%��(�������6"����!"#
&�#$%�	4�&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� $%�	4�ก��ก-%+5��(2-ก���'�&:(	�"ก�� 5%���5�ก��ก"�6�%�#,(�(�+4�3�ก	��	�
��5"�6��	��3+���%�ก"�6�%�#�6����+"�#����+6�1�? ��5��(��"�#	�"ก��������ก��3�8��6��	��3+�	�"�&%��#5"��*&�+4��(#�ก# 
 
�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4��(����-1"�<�+��#��กก������-%��+ก���%�+�-1"�+4$�7��� 
�+ก�����"+�,�#'��-1"�+4$�7���
&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4��(2-ก����-%'�ก�*���5�&��	4� 
 

2.11 �%��	 ��)�� �����ก�3�  
 
	�"��� ��1��,(�4�ก�:�6"��'�?"��(ก���%�+	�"��� !"#����	�"$�%#6
�6�&�#
1�#ก�� 6
�6� ��1��'�%��"� ,(6"��������4#
��1��'�%��"� (74�ก��
�#,��) ��1��6���ก#�� 6���ก#��&�+,(6"��������4# �1�5"�#$ก,$"#,($��$�%# �4�ก�:� ,(
+��3���( 6
�6���(ก���%�+��1�� 6�(�%�,()-�+�ก�L� 	�"��� !"#����	�"$�%#&�#6
�6�&�#
1�#ก��,6�#�%�+��1�	4�,(
��ก�%�+1"��B5"�ก���%�+1"�&�#6��	��3+� 6
�6� ��1��'�%��"�,(6"��������4#��1��'�%��"� ��1��6���ก#�� 6���ก#��&�+
,(6"��������4#,(�4�ก�:�,6�#�%�+��1�	4���ก�%�+1"��65"����1�6(6�,(1"��B5"�ก���%�+1"�&�#6��	��3+� $%�	4����"�,�ก
�(���$%�	4�	�#$�#�5"� M 	�"�ก�"+�&%�#ก��ก�� 5%�6��	��3+���%� 
 
$%�	4�	�"�ก��&!%�<�+��#�(����+-"'��-1"�$����?��&�#6��	��3+���5�����-%,+ก������ก6��	��3+���!"#$��1�������(6�  
��5"�$%�	4���%��ก��&!%�,(1���"��('�%��(
+������#�)��@ก��'����1$,ก"ก4"�ก��ก��,($%�	4���#ก"��6����2����-1"�*�%
�+"�#�"���5"�25� ,(�($���-1"�$����?��&�#��%�6"��	�"2-ก���"+�,	���ก 6�����1"� "��, �,(���4#��ก���5"� M  
ก4"�ก��ก���(����-%$%�	4���#ก"������1"�'�%�"�+'�ก�*���5�&��	4���5"��ก��&!%� 
 
	�"���*�"��ก��1��1"��65"����1� 1"��65"����1�&�#6��	��3+��5"�1���:
�+'�%��7��6%�$�# +ก��%��1�5"�#$ก,$"# $��$�%#,(�4�ก�:�
	�" 5%���$�%#,$"���	�" 1 �ก��1� 3.). 2553 ����$%�*� '�%��7�+��1#��5��#	��1-: �35"����1�	4�,$"(����$����+4ก��
'�%��(
+���	�"��(��:ก��*�%&�#6��	��3+���#$"�*���% 
 
6
�6� 5 - 20 �� 
��1�� 20 �� 
6"��������4#��1�� 3 - 10 �� 
��1��6���ก#��,(6���ก#��&�+ 20 �� 
6"��������4#��1��6���ก#��,(6���ก#��&�+ 3 - 5 �� 
�1�5"�#$ก,$"#,($��$�%# ,(�4�ก�:� 5 �� 
+��3���( 5 �� 
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	4ก6�%�����(+(�����+#��ก4"�ก��ก���(��ก��	�	��,(������4#�-1"�1#��5� ,(��+4ก��'�%��(
+���&�#6��	��3+� 
'�%����(6� 
 
'�ก�:�	�"�-1"�$����?��&�#6��	��3+�6-#ก�"��-1"�	�"1���"��(*�%���15� �-1"�$����?���(2-ก�����'�%�	"�ก���-1"�	�"1���"� 
�(*�%���15�	��	� (�-���+��$4&%� 2.13) 
 
Bก�*���5�&��	4�	�"�ก����กก������"�+	�"��� ��1��,(�4�ก�:� 1���:
�+����+��	�+�6�"#$��,	�64	7�	�"*�%�����กก��
����"�+6��	��3+�ก���-1"�$����?��&�#6��	��3+� ,(,6�#'�ก�*���5�&��	4��5"� 
 

2.12 #�	���"��1�%�����	 
 

��,ก��1��3���$��� 
 
$%�	4�	�"'�%'�ก�����4#��ก��
��,ก��1��3���$���'�%���	!ก����1"�'�%�"�+��5"��ก��&!%� 1"�'�%�"�+	�"�ก����กก��3�8��	�"�ก�"+�&%�#

�+$�#'�ก����ก,��,(	�6��
��,ก��1��3���$���	�"���ก�:(�93�(���(�# !"#ก4"�ก��ก������B-%�-, �(����-%����
6��	��3+�*�"��$��$���5"�����*�$��&%�ก����	4ก&%���#��% 
 
 ��1�������*�*�%	�#�	1��1	�"ก��ก���(	�
��,ก��1��3���$���'�%�6���6��-�:��35"�����'�%��(
+��� 
 B-%��������1���$�%#'�	�"�(	�6��	��3+�*�"��$��$�'�%�6���6��-�:�,(����'�%��(
+��� 
 ก��ก����1���6����2	�"�(��6��	��3+�*�"��$��$���%���'�%��(
+��� 
 6����2,6�#�"�
��,ก��1��3���$�����%�'�%B��(
+���	�#�)��@ก��'����1$�+"�#*� 
 ��1���6����2'�ก�������	��3+�ก��%���	1��1 �%��ก���#�� ,(�%���5"�*�%�3�+#3�	�"�(����'�%�35"�	�'�%ก��3�8��

�6���6�%�6��-�:� ,(��6��	��3+�*�"��$��$���'�%��(
+��� 
 ก��ก����1���6����2	�"�(����-1"�&�#��+�"�+	�"�ก�"+�&%�#ก��6��	��3+�*�"��$��$�	�"�ก��&!%�'��(��"�#ก��3�8�� 

*�%�+"�#�"���5"�25� 
 
$%�	4�
�+$�#	�"����-%����6"����!"#&�#
��,ก��1��3���$��� �(���2!#$%�	4�3��ก#��	�"	�#��'�	��3�8��
��,ก��
1��3���$���,(1"�'�%�"�+	�"�ก�"+�&%�#'�������#��	�"����(6� 
 
$%�	4�ก��3�8���5"�	�"*�"�&%��#5"��*&��"���%�(����-%����1"�'�%�"�+��5"��ก��&!%� 1"�'�%�"�+'�ก��3�8����กก"����%���%����-%����
1"�'�%�"�+*�,%� �(*�"����-%����6��	��3+�*�"��$��$�'����<�+��# 
 
$%�	4�'�ก��3�8��
��,ก��1��3���$����(����-%����6��	��3+�,($������"�+
�+'�%��7��6%�$�# $����+4ก��'�%��(
+��� 
$����(��:ก��,$"*�"�ก�� 3 �� 
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2.13 ก���$��)%�/��#�	���"�� 

 
6��	��3+�	�"����+4ก��'�%��(
+���*�"	���,�"��� ��"� 1"�1�����+�  !"#*�"��ก��$������"�+�(2-ก	�6��ก���%�+1"�������(��
	4ก�� 6��	��3+��5"�	�"��ก��$������"�+�(��ก��	�	��ก���%�+1"� ��5"�����$4ก��:���5�62��ก��:��"#��%�"���1�$����?����� 
6-#ก�"��-1"�	�"1���"��(*�%���15� ��+ก��&��	4���กก���%�+1"��(����-%��5"���1�$����?��&�#6��	��3+�6-#ก�"��-1"�	�"1���"�
�(*�%���15�  !"#���+2!#�����	�"6-#ก�"��(��"�#�-1"�+4$�7�����ก$%�	4�'�ก��&�+�	�+�ก���-1"���กก��'�% 6��	��3+��(2-ก
���������"�+	�"��ก	�"64�	�"6����2,+ก��ก��*�% �35"���$24��(6#1�&�#ก����(����ก���%�+1"� 6��	��3+�	�"*�"'�"6��	��3+�
	�#ก���#����ก���5���ก1"�1�����+� !"#����-%��+ก��&��	4���กก���%�+1"�*�,%� �(2-ก��(����1�������*�*�%	�"�(ก��
��+ก��&��	4���กก���%�+1"� : ���6�%�����(+(�����+#�� 
 

2.14 >��
��	1�$����������	 ��>��
��	1�$��ก�������2� 
 
1"�'�%�"�+<����#��*�%6�����#����(ก���%�+ <����#��*�%&�##������4���,(<����#��*�%��ก��$����?�� <����#��*�%�(����-%'�
ก�*���5�&��	4� +ก��%�6"��	�"����-%'�ก�*�&��	4������6����5"� ��5�����-%
�+$�#*�+�#6"��&�#��%�&�# '�ก�:���% <����#��*�%
$%�#����-%'�ก�*�&��	4������6����5"� ��5�
�+$�#*�+�#6"��&�#��%�&�#$������ 
 

��������	�������������� 
 
<����#��*�%&�##������4���1���:��ก��$��<���$��กF���+<���	�"��B��#1��'�%�+-" ��5�	�"1��*�%1"��&%�#,�"�"��(�� 
B��#1��'�%<�+'�6�%�����(+(���	�"��+#��'���(�	)	�"�����	,(�����	+"�+������#���+-",(�ก����+*�%�35"��6�+<��� 
B-%�������(��(����62��(&�#ก��+5"�,��,6�#��+ก��<�������#��M '�ก�:�	�"��62��ก��:�	�"ก����กF���+<���*��C���$�
&!%��+-"ก��ก��$�1��� ,(�($�%#��(��:ก��1"�'�%�"�+<���	�"����(6���ก�����	�"1���"��($%�#�"�+���(<���,ก"��"�+#������ก�� 
 

��������	��ก���������� 
 
<����#��*�%��ก��$����?������-%��5"��ก��B$"�#��"�1����(��"�#@��<���&�#6��	��3+�,(���%6�� ,(��1�$����?��	�",6�#�+-"
'�#�ก���#�� �+"�#*�ก�$��ก4"�ก��ก���(*�"����-%<����#��*�%��ก��$����?��	�"�ก����กก������-%���"�,�ก&�#��+ก��6��	��3+���5�
��+ก�����%6��	�"�ก����ก��+ก��	�"*�"'�"ก�����74�ก�� ,( : ���	�"�ก����+ก�� ��+ก����%�*�"��Bก�(	�$"�ก�*�	�#��?��,(ก�*�
(&��	4�)	�#<��� <����#��*�%��ก��$����?��1���:��ก��$��<��� (,(กF���+<�����ก�) 	�"��B��#1��'�%�+-" ��5� 	�"1��*�%
1"��&%�#,�"�"��(��B��#1��'�%<�+'�6�%�����(+(���	�"��+#�� ,(1���"���$��<�����#ก"���(��*�'�%��5"�6��	��3+�<����#��*�%
��ก��$����?��	�"�ก�"+�&%�#*�%'�%��(
+��� ��5����%6��<����#��*�%��ก��$����?��*�%��ก���"�+���( 
 
6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?���(����-%��ก��1�������*�*�%1"��&%�#,�"�"�ก4"�ก��ก���(��ก�*�	�#<����3�+#3�	�"�(��
�����B$"�#��"�1�����%���'�%��(
+��� ก4"�ก��ก��*�%$�%#<����#��*�%��ก��$����?��
�+3����:���กB$"�#��"�1���&�#�#��#	4�
'������	+"�+,(�����	�"��	�"$%�#�6�+<�����%�,$"ก4"�ก��ก��6����21��14���#��(���&�#ก��ก����+ก��B$"�#��"�1���
,(ก��ก����+ก��B$"�#��"�1�����1�������*�*�%1"��&%�#,�"�"��(*�"�ก��&!%�*�%<�+'��(+(���	�"1��ก��:�*�%'����1$ 
 
6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?��,(���%6��<����#��*�%��ก��$����?���(,6�#��กก�ก��ก�$"���5"�ก��ก����6�	7� 
$��กF���+	�"�(��6��	��3+�<����#��*�%&�##������4�������กก�ก�����%6��<����#��*�%&�##������4��� ,(	�%#6��	��3+�
<����#��*�%��ก��$����?��,(���%6��<����#��*�%��ก��$����?���ก�"+�&%�#ก��<����#��*�%	�"��(����
�+��"�+#������ก��<���
��"�+#�����+�ก��
�+ก�����+ก�ก��������"�+<������+�ก����5���"�+<���$"�#ก�� !"#$�%#'��(�"�+���%6��,(6��	��3+�<����#��*�%
&�##������4����%�++��64	7� 
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2.15 #�22�
�%�������� - ก�3�%ก��%�ก��ก��
�D	70$
�%� 

 
6�??���"�������#�� 
 
6�??��(+(+���35"���"�6��	��3+� !"#B-%'�%��"�����B-%���1����6�"+#,(B$��,	�&�#1���������%�&�#����6"��'�?" 6�??���"���%� 
25�����6�??���"�������#�� �#��	�"$%�#�"�+<�+'$%6�??���"���#ก"�� (64	7���ก6�"#$��,	��-#'�	�"*�%�����กB-%'�%��"�) �(���	!ก'�
ก�*���5�&��	4�
�+'�%��7��6%�$�#$����+4&�#6�??���"���%� 
 
#�22�
�%�������� - ก�3�%ก��%�ก��ก��
�D	70$6�$
�%� 
 
6�??���"�������#�� 
 
6��	��3+�	�"'�%��"�$��6�??���"�������#�����,6�#�+-"'�#�,6�#@��(ก���#��'�6"��&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�,(
$��1"��65"����1�$����+4ก��'�%��(
+���&�#6��	��3+��%�+�ก:A����+�ก��ก����+ก���6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�&�# 
ก4"�ก��ก�� !"#���ก�:(1%�+1!#ก�� ��+*�%1"���"� (64	7���ก6�"#$��,	��-#'�	�"*�%�"�+'�%,ก"B-%'�%��"�) ����-%�%�+��7��6%�$�#
$���"�#���ก��'�%��"� 
 

2.16 
��	ก0$�9�  
 
�#��ก-%+5�����-%���"�,�ก�%�+�-1"�+4$�7���&�#6�"#$��,	�	�"*�%�����ก�%�+$%�	4�ก�����	���+ก��	�"�ก��&!%� �#��ก-%+5�����-1"� 
'����$"����%�+��7���1�	4�$������"�+$����7���$����ก���%+	�",	%���# B$"�#�(��"�#6�"#$��,	� (��ก�%�+$%�	4�ก�����	�
��+ก��	�"�ก��&!%�) ��5"��	�+�ก���-1"�	�"�"�+15��35"����(���%��%��(����-%'�ก�*���5�&��	4�$���"�#���ก��ก-%+5� 
 
1"�7������+�	�"�"�+*��35"�'�%*�%�#��ก-%���(����-%����$%�	4�ก�����	���+ก���#��ก-%'�ก�:�	�"��1�������*�*�%	�"�('�%�#�#��ก-%
��#6"����5�	�%#��� '�ก�:���%1"�7������+��(��ก������-%��ก�(	�"#��ก��2���#�� ��ก*�"����ก@��	�"��1�������*�*�%	�"�('�%
�#�#����#6"����5�	�%#��� 1"�7������+��(����-%����1"�'�%�"�+�"�+"�#��%�6�����ก��'�%���ก��6<�31"�#,(�($������"�+
$���(+(���&�#�#�#��ก-%	�"�ก�"+�&%�# 
 
�#��ก-%+5������(�<	�������%6����4����+���5"�ก4"�ก��ก��*�"��6�	7�������)��ก�#5"��*&'�%�5"�����(���%��ก*���ก������� 
*�"�%�+ก�"� 12 ��5�� �����ก���6�%�����(+(�����+#�� 
 
$%�	4�ก��ก-%+5� 
 
$%�	4�ก��ก-%+5�	�"�ก�"+�&%�#
�+$�#ก��ก��*�%�� ก��ก"�6�%�# ��5�ก��B�$6��	��3+�	�"�&%��#5"��*&$%�#�����������6"����!"#&�#
��1�	4�&�#6��	��3+���%� 
�+6��	��3+�	�"�&%��#5"��*&15�6��	��3+�	�"������$%�#'�%�(+(������'�ก���$��+�6��	��3+���%�'�%�+-"
'�6<�33�%��	�"�('�%*�%$����(6#1���5�3�%��	�"�(&�+ ก�����$%�	4�ก��ก-%+5�������1�	4�&�#6��	��3+�$%�#6�%�64�#��5"�
ก��������ก��6"��'�?"	�"������'�ก���$��+�6��	��3+�	�"�&%��#5"��*&'�%�+-"'�6<�33�%��	�"�('�%*�%$����(6#1���5�3�%��	�"�(
&�+*�%�6���6�%�# 
 
��+*�%��กก��#	4�	�"�ก����กก�����#��ก-%+5�	�"ก-%��
�+�93�(	�"+�#*�"*�%��*�������+�"�+&�#6��	��3+�	�" �&%��#5"��*& 
*�#	4�����ก����"�1���ก"�� $%�#������ก��ก$%�	4�ก��ก-%+5�	�"6����2$�%#&!%�����$%�	4�&�#6��	��3+�  
 
$%�	4�ก��ก-%+5��5"�M $%�#25�����1"�'�%�"�+'�#��	�"�ก��&!%� 
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2.17 7�������	�"	�ก��	 

 
ก4"�ก��ก��*�%ก����
1�#ก��B��(
+�����5"��ก��+:��+4'���+�-�,�� ก4"�ก��ก����	�%#
1�#ก��6�	��#��,(
1�#ก��
B��(
+���  
 
6�����
1�#ก��6�	��#��ก4"�ก��ก���(�"�+�#��6�	�'�%ก�#	4�'�������#��	�"1#	�" 
�+����ก���"�+���(B"��B-%������ก�#	4� 
�����	*�"��<��(B-ก3��	�#กF���+��5�<��(B-ก3����กก����4���	�"�($%�#�"�+�#���3�"� 2!#,�%ก�#	4�*�"��6��	��3+��3�+#3�	�"�(
�"�+'�%3��ก#��	�%#���6�����ก��'�%���ก����ก3��ก#��	�%#'����$,(����4��� ก4"�ก��ก���(�"�+6�	�'�%ก��ก�#	4�6���#��%+#��3
 !"#������
�+B-%���ก��ก�#	4�<�+��ก$���ก:A�,(&%�ก����&�#3�(�����??�$�ก�#	4�6���#��%+#��3 3.). 2530 ก4"�ก��ก��
*�"��<��(B-ก3��	�"�(�"�+�#���3�"���ก��5"�*�%�"�+�#��6�	�*�,%� �#��6�	��(2-ก����-%����1"�'�%�"�+B��(
+���3��ก#����5"�2!#
ก�������( 6������#��6�	��"�+"�#��%��(2-ก����-%����6��	��3+���ก�"��(��ก��*�%����#��15���5���ก��ก��5"�1��ก�����"�+ 
 
6�����
1�#ก��B��(
+���15�
1�#ก�������������?	�"*�"'�"
1�#ก��6�	��#�� !"#�(ก����������#��B��(
+��� 
	�"3��ก#���(*�%�����5"��ก��+:��+4 
�+6"��'�?"�(&!%��+-"ก����+�����+ ��"� ��+4 �������	�"'�%���ก�� ,(1"�$��,	�  
 
���%6��6�����
1�#ก��B��(
+����(����-%'�#�,6�#@��(ก���#���%�+�-1"�����4���&�#<��(B-ก3�� : ���	�"6�%�����(+(���
��+#����ก�%�+�-1"�+4$�7���&�#6��	��3+�
1�#ก�� <��(B-ก3����%1���:
�+��ก1:�$)�6$����(ก��<�+��6�(	4ก�� �%�+��7�1���
,$"(��"�+	�"��(��:ก��*�%  !"#�-1"�����4���&�#
1�#ก��B��(
+����(��(��:
�+ก��1���ก�(,6�#��6���ก'����1$ 

�+'�%��$��B$��,	�'�$��&�#3��7��$���@��  !"#����6ก4�#�����+�ก��6ก4�#��	�"�(�"�+<��(B-ก3�� ,(���1��ก����
&�#3��7��$���@��'ก%�1�+#ก���(+(���	�"$%�#���(<��(B-ก3��
1�#ก��B��(
+�����5"��ก��+:��+4 
 
ก�*�,(&��	4���กก������-1"�'��"�(����-%'�6"��&�#��%�&�#B"��ก�*�&��	4������6����5"�'�#��	�"�ก��&!%� 
 
$%�	4����ก��'����$�(2-ก����-%	��	�'�ก�*���5�&��	4�  
 

2.18 �����3ก���	$#�	 - ��%�1� 
 
��(��:ก�����%6���(����-%ก�$"���5"� ก4"�ก��ก����<��(B-ก3��'�����4���$��กF���+��5�$��&%�$ก# !"#���	�*�%������� 
B65���5"�#����ก��$4ก��:�'����$  !"#ก�����(<��(B-ก3����%���1�������*�*�%1"��&%�#,�"�"��(6"#B'�%ก4"�ก��ก��$%�#6-?�6�+
	��3+�ก���ก*�,($����(��:ก�������	�"$%�#�"�+*�%�+"�#�"���5"�25�  
 
'�ก�:�	�"��<��(B-ก3��	�"1%�+1!#ก����+��+ก�� ก4"�ก��ก��ก����1����"��(����	�"ก��ก���(6-?�6�+	��3+�ก��35"��"�+
���(<��(B-ก3����"���%� 
�+3����:���ก1����"��(����
�+���&�#<��(B-ก3��	4ก��(�<	 ,�%�"�1�������*�*�%1"��&%�#,�"
	�"ก4"�ก��ก���(6-?�6�+	��3+�ก��35"����(<��(B-ก3����#��+ก��	�"����+-"'���(�<	���+�ก���(���(���$"� 
 
ก4"�ก��ก���(����-1"�&�#�������(��:ก�����%6�� 
�+'�%�-1"�����4���&�#��+�"�+	�"1���"��($%�#�����"�+���(<��(B-ก3�� 

�+'�%��$��ก"��<��� !"#6(	%��2!#ก����(����62��ก��:�$��'�����4���&�#�-1"�&�#�#��$�����,(1����6�"+#�93�(&�#
���%6��	�"ก��#3����:��+-" ก���3�"�&!%�&�#��(��:ก�����%6����5"�#��ก�-1"�&�#�#��$����� �(����-%������ก���%+�"�+ 
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2.19 ก������0$���1�$ 

 
��+*�%��ก74�ก��3�8���6�#�����	��3+� 
 
��+*�%��กก��&�+	�"��� �%��3�%��	�"��� ,(�%�#�4�'���1���4�����-%��5"�ก��1��14�'�6��1%�*�%
��*�+�#-ก1%� ก4"�ก��ก��
ก�����"�ก��
��ก���6�	7������&%��"#��%ก������-%��+*�% : ���'� �����!"#	�"������	�"64�&�#ก��
��ก��1��14�'�6��1%� 
 
�#��1"�#��	�"���($��6�??��(,6�#*�%���� ��#�������,(�#�����"�#��%���ก-ก1%�� 
 
$%�	4�	�"�ก�"+�&%�#
�+$�#�35"�'�%*�%�� !"#6�??�	�"	�ก��-ก1%� (6�??�&�+�%�#�4�'���1���4�) 
�+$%�	4���#ก"���(*�"�ก��&!%�
��กก��ก��*�"*�%	�6�??�ก��-ก1%�,(1���"�6����2*�%���15�$%�	4���#ก"�� 
�+,6�#*�%���� �6��	��3+���ก$%�	4�'�%*�%��
 !"#6�??�� ,(�(����-%6��	��3+���#ก"������1"�'�%�"�+	��	���5"���+*�%��ก6�??���#ก"���ก��&!%� �+"�#*�ก�$�� $%�	4���#ก"��
6����2����-%����1"�'�%�"�+*�%�+ '�ก�:�	�"���(+(���*�"�ก����!"#�� 
 
��+*�%�5"� 
 
��+*�%�5"���(ก���%�+�-1"�+4$�7���	�"*�%�����กก��&�+,('�%���ก�� !"#�ก��&!%���กก��ก���$���ก$�&�#ก4"�ก��ก�� ��+*�%
�(,6�#�%�+������#��64	7���ก<���&�+ ก�����15��#�� �#��15�,(6"��� ��+*�%��กก��&�+6��1%�����-%��5"�B-% 5%����
��1����6�"+#
,(B$��,	�	�"����6��(6�1�?&�#1���������%�&�#6��1%� ��+*�%��กก��'�%���ก������-%������+*�%'������+�ก��	�"ก��'�%���ก��
�6���6�%�# 
 
��+*�%1"���"� (64	7���ก6�"#$��,	��-#'�	�"*�%�"�+'�%ก��B-%��"�) ����-%�%�+��7��6%�$�#$���"�#���ก��'�%��"� 
 
��+*�%��กก��+ก��ก6�??�����-%��5"�ก4"�ก��ก����6�	7�'��#���������ก-ก1%���(��1�������*�*�%1"��&%�#6-#	�"�(*�"��ก��ก��
��+ก���+"�#����+6�1�? 
 
��+*�%��ก���%+����-%$���ก:A�6��6"��&�#���
�+1��!#2!#��$����ก���%+	�",	%���#&�#�"�#�����2!#���1����+4,(1��!#2!#
������#��$%�	�"����+��1#��5�'���?��6�����ก�����	!ก1%�#���&�#ก4"�ก��ก�� 
 

2.20 ก���%��
��	��	7� 
 
�#�����B,(�#�����B�(��"�#ก�	�"�"�+*�+�#B-%25��4%�&�#ก4"�ก��ก���(����-%'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��'����
�(+(�����?�� !"#	�"��(�4�B-%25��4%�,(ก���ก��&�#ก4"�ก��ก��	�"�ก�"+�&%�#*�%��4��$�ก���"�+�#�����B$������ 
 

2.21 /$��0��� 	ก���#%�	��	 
 
6"��#��������#��*�%2-ก��+#��'��ก�:(���+�ก����+#��<�+'�	�"���6��'�%B-%�������$��6��'�6-#64��%��ก��������#��  
B-%�������$��6��'�6-#64��%��ก��������#�����+2!#�411	�"����%�	�"'�ก�����6��	��3+�ก�,(��(����Bก���C���$�#��&�#
6"��#��������#��  !"#3����:��"�15� ��(7����%���%�	�"������ 	�"	�ก��$��6��'����#ก+4	7� 
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3 ก�����ก��)���
#%�����ก��
��	 

 
3.1 ������)���
#%�����ก��
��	 

 
ก��ก���&�#ก4"�ก��ก��+"����1����6�"+#	�#ก���#��	�"��ก��+ !"#*�%,ก" 1����6�"+#��ก$�� (���2!#1����6�"+#��ก��$��
,ก���"+� 1����6�"+#�%���-1"�+4$�7�������ก����กก�����"+�,�#'���$����ก���%+ 1����6�"+#�%��ก�(,6�#��6�����ก����ก
ก�����"+�,�#��$����ก���%+ ,(1����6�"+#�%����1�) 1����6�"+#�%��ก��'�%6����5"� ,(1����6�"+#�%��6<�31"�# ,B�ก��
���ก��1����6�"+#
�+���&�#ก4"�ก��ก���!#�4"#��%�1���B��B��&�#$��ก���#��,(,6�#����7�ก���Bก�(	�	�"	�'�%
�6�+��+$"�Bก��������#��	�#ก���#��&�#ก4"�ก��ก��'�%��5��%�+	�"64��	"�	�"����*�*�%  
 
ก�����ก��1����6�"+#������#��
�+H"�+�������#��6"��ก�# ����*�$���
+��+	�"��4��$�
�+1:(ก���ก�������	  
6"��#���������#��&�#ก4"�ก��ก���(��%��(���� ��(���� ,(�%�#ก��1����6�"+#	�#ก���#���%�+ก���"���5�ก��	�#���+"�#'ก%���
ก����"�+�C���$�#��$"�#M <�+'�ก4"�ก��ก�� 1:(ก���ก�����ก��1����6�"+#�(ก������กก��
�+<�3����35"����ก��1����6�"+#
,(�
+��+	�"�ก�"+�&%�#*�%�����+�ก�:���ก���35"�1���14�1����6�"+#�+"�#�93�(���(�# ��"� 1����6�"+#��ก��$��,ก���"+�
�#��$��$"�#��(�	) 1����6�"+#��$����ก���%+ 1����6�"+#ก��'�%6����5"� ,('�%$��6����43��7�	�#ก���#��,('�%ก��#	4�
�+'�%
6<�31"�#6"���ก��'�ก�����ก��1����6�"+# 
 
3.1.1 )���
#%����ก����� �ก
��%�	  

 
ก4"�ก��ก��*�"��1����6�"+#��ก��$��,ก���"+�	�"����+6�1�? ��5"�#��ก*�"��6��	��3+�,(���%6��	�#ก���#��	�"����
�#��$��$"�#��(�	)	�"����6��(6�1�?,(ก4"�ก��ก��3����:��"�*�"��1���������$%�#'�%$��6����43��7�	�#ก���#��
6�����ก�� 5%�6��1%��35"��%�#ก��1����6�"+#��#ก"�� ��5"�#��กH"�+��������5"��"�1���B��B��&�#��$��,ก���"+� 
'�$��'����1$�(*�"��Bก�(	�$"�Bก��������#��&�#ก4"�ก��ก���+"�#����+6�1�? 
 

3.1.2 )���
#%����ก�������ก
�$� 
 
��+*�%,(ก�(,6�#��6���กก��������#��&�#ก4"�ก��ก��6"��'�?"*�"&!%�ก��ก�����"+�,�#��$����ก���%+'�$�� 
74�ก���	�%#���	�"'�%��43��7��%����$����ก���%+$%�#*�%�����4��$���กB-%���������4��$�&�#H"�+ก���#��ก"���&%�	���+ก�� 
ก4"�ก��ก��*�"��6��	��3+�	�"$%�#�%�#��#��$����ก���%+�+"�#����+6�1�? �+"�#*�ก�$�� ก4"�ก��ก����ก��	�6�??��#��ก-%+5�
�(+(+��ก��62����ก���#�� ,����$����ก���%+�+$�� ก4"�ก��ก��*�"*�%	�6�??�,ก���"+���$����ก���%+'�ก���%�#ก��
1����6�"+#��ก��$����ก���%+��5"�#��กH"�+��������5"��"�Bก�(	���กก��B��B��&�#��$����ก���%+��#ก"���(*�"��
Bก�(	�$"�ก4"�ก��ก���+"�#����+6�1�? 
 

3.1.3 )���
#%���$�	ก��6�$#�	
�9%�  
 
ก4"�ก��ก��*�"��1����6�"+#��กก��ก�(�4ก$��&�#6����5"�	�"����+6�1�? ,(ก4"�ก��ก��*�%H�ก�#��6�*�%ก��62����
ก���#��	�"�"���5"�25� 6"��1����6�"+#��กก��ก�(�4ก$��&�#ก��'�%6����5"�	�"����B��ก-ก���%ก��1%����%�+ ��5"�#��กก4"�ก��ก��
��-ก1%��������ก��+,(��ก��ก��+74�ก�� �%�+��$4B��"���% 	�'�%H"�+��������5"��"�*�"��1����6�"+#��กก��'�%
6����5"��3�"��$���ก��ก�"������	�"*�%���	!ก1"��B5"����%6#6�+�(6-?6��������%	�"���+ก�ก��*�"*�%*�%,%� 
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3.1.4 )���
#%���$�	#>�")�%�� 

 
������#��6�	�"���+"�#�3�+#3�,(�#��#	4�'���ก	��3+�	�"��$����#���+"��,6�#2!#ก�����ก��1����6�"+#&�#
6<�31"�#�+"�#���1�� 1���6����2'�ก����,�"#�#��	4�,6�#'�%����*�%��กก��	�"���#�#������+1���6(��ก 
'�ก��ก-%+5�	�"*�%��ก��$ก#*�%,%��+"�#�3�+#3� 6"��#���������#��&�#ก4"�ก��ก��*�%$�%#��%����+�"��('�%1���+5��+4"� 
'�ก���(���#��	4�
�+ก����ก���#�#��6����5"�	�"$ก#*�%'�%�3�+#3�	�"�(����*�%��5"�#��ก�ก�:(7�����$�&�#74�ก�� 
	�"����@��&�#ก4"�ก��ก����3��$���"+�,�#*�%  

 
3.2 ก�������3�0�)%�����(��� 

 
�-1"�+4$�7���,�"#��ก��������&�%�$��&%��-	�"'�%��#��% 
 &%��-�(���	�" 1 :��1��6�� 5%�&�+ (*�"$%�#������4#) '�$��	�"��6<�31"�#6�����6��	��3+���5����%6���+"�#���+�ก�� 
 &%��-�(���	�" 2 :&%��-�5"���ก���5���ก��1��6�� 5%�&�+ !"#����+-"'�&%��-�(��� 1 	�%#	�"6����26�#�ก$*�%
�+$�# 

 (*�%,ก" &%��-��1�$��) ��5�
�+�%�� (*�%,ก" &%��-	�"1���:����ก��1�$��) 6�����6��	��3+���%�
 ��5����%6����%� 

 &%��-�(���	�" 3 :&%��-6�����6��	��3+���5����%6�� !"#*�"*�%����ก&%��-	�"6����26�#�ก$*�%��ก$�� (&%��-	�"*�"6����2 
  6�#�ก$*�%) 

 
&%��-�ก�"+�ก���-1"�+4$�7���&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�,(�#��ก-%+5� ,6�#�+-"'����+��$4��(ก��#�ก���#��&%� 18 
,( 23.5 $������ 
 

4 �����3ก�������2��%#�)�2 /$�#����5�	 ��ก��6�$����"�	�� 
 
ก����(��:ก�� &%�6��$�@��,(ก��'�%�4+3���� *�%��ก����(����	�	���+"�#$"���5"�# ,(�+-"��35%�@��&�#��(6�ก��:� 
'����$,(�����+�5"�M  !"#���2!#ก��1��ก��:�2!#��$4ก��:�'����1$	�"��5"��"�����$4B'�62��ก��:�&:(��%� 
 

��������	��ก���������� 
 
6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?���ก����กB,$ก$"�#��"�1�����#��+ก�� !"#��1�������*�*�%1"��&%�#,�"	�"�('�%6�	7���(
+���	�#<��� 

�+ก����(��:ก��&�#B-%������  !"#��&%�6��$�@����กก��1��ก��:�Bก�*�	�"1���"��(�ก��&!%�'����1$ ,(������4#�%�+�����+
1���B��B��<�+��ก�+"�#�5"�	�"1���"��(ก�(	�$"���(��:ก��Bก�*�	�"1���"��(�ก��&!%� ���	�%#ก��3����:�ก��'�%B&��	4�	�#<���
'����$  !"#B-%������*�%3����:��%�+��ก1����(����(��#���1�� 
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�����ก ���!���"#��$ ��ก��� 
 
�-1"�����4���&�#<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#��&!%��+-"ก����+�����+	�"'�%'�ก��1���:$����ก1:�$)�6$����(ก��<�+
�+�� 
&%�6��$�@����+$�� ���2!#&%�6��$�@���ก�"+�ก����$��1��� ก�����"+�,�#&�#&%�6��$�@����"���%�(6"#Bก�(	�$"��-1"�&�#
<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� 
 
ก4"�ก��ก��*�%3����:���$��1���	�"����(6�'�,$"(��  !"#*�%,ก"��$����ก���%+	�"1���('�%'�ก��ก�����-1"�����4���&�#��(��:
ก��ก�(,6�#��6�	�"1���"��($%�#�"�+<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� '�ก��3����:���$��1���	�"����(6� ก4"�ก��ก��3����:�'�%
��$��B$��,	�'�$��&�#3��7��$���@��  !"#����6ก4�#�����+�ก��6ก4�#��	�"$%�#�"�+���(B��(
+�����5"��ก��+:��+4 ,(����+4
1��ก����'ก%�1�+#ก���(+(���	�"$%�#�"�+���(<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#��	�"�ก�"+�&%�# 
 
&%�6��$�@����ก�5"�M6�����<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#���%�#��#ก��62��ก��:�����4���'�$�� &%��-�3�"��$�������B+ 
'����+��$4 27 
 
�%��&����'�� #$ (��ก��!�'�� 
 
�-1"�+4$�7���&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�  !"#��(����
�+B-%��(������6�( 1���:�-1"�+4$�7����%�+��7�ก������+��	�+���1�
$������6�1�?<�+'$%�#5"��*&&�#$��	�"���+-"'�����4���  !"#������7�ก��	�"6��1%�#ก��6<��($������4���&�#6��	��3+���(�<	��% 
��5"�#��ก��&%��-��ก$��ก�� 5%�&�+6��	��3+������1��(������+��	�+�*�%�+"�#�3�+#3� 
 

5 ก�����ก��)���
#%��6	#%�	/����	 
 

��$24��(6#1�&�#ก4"�ก��ก��'�ก��������	4�&�#�����	��%��35"����#*�% !"#1���6����2'�ก��������#���+"�#$"���5"�#&�# 
ก4"�ก��ก���35"�6�%�#B$��,	�$"�B-%25��4%�,(������(
+���$"�B-%	�"��6"��*�%�6�+�5"� ,(�35"����#*�% !"#
1�#6�%�#&�#	4�	�"����(6�
�35"��$%�	4�&�#�#��	4� 
 

'�ก�����#*�%��5�����
1�#6�%�#&�#	4� ก4"�ก��ก����������
+��+ก���"�+�#�����B'�%ก��B-%25��4%� ก��15�	4�'�%,ก"B-%25��4%�  
ก����ก�4%�'��" ��5�ก��&�+	��3+�6���35"��<��(���%6�� 
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6 /$��0��� 	ก���#%�	��	 

 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ก4"�ก��ก����(����Bก���C���$�#��&�#,$"(6"��#��
�+3����:���กก�*���5�&��	4���กก��������#��  !"#����-1"�
�+'�%�ก:A����+�ก��	�"'�%'�ก�����ก�*���5�
&��	4���กก��ก��������#��'�&%��-	�#ก���#��+����+*�%,($%�	4���กก��������#��*�%$����+ก���(��"�#ก����ก,%� 6"��<����#��*�%*�"*�%2-ก���6"��'�%,$"(6"��#�� 
 
&%��-	�#ก���#����,�ก$��6"��#��74�ก�� 
 
 3 ��	�% 31 (�	��)� 
 )�	�� �$�	 ���%��	 (��ก��6�$
�%� ��6�$���ก�� �9%	 = ��ก��
��	��� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	��� 
           

6��	��3+�$��6"��#�� 17,605,737 19,526,456 898,792 3,198,844 761,572 1,183,532 340 199 19,266,441 23,909,031 
6��	��3+�	�"*�"*�%���6"��         2,364,668 2,043,669 
6��	��3+�	�%#6�%�$��#�ก���#�����         21,631,109 25,952,700 
           
���%6��$��6"��#�� 9,810,419 9,986,906 267,974 645,021 12,345 11,976 185 185 10,090,923 10,644,088 
���%6��	�"*�"*�%���6"��         6,060,705 7,360,159 
���%6��	�%#6�%�$��#�ก���#�����         16,151,628 18,004,247 
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 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 )�	�� �$�	 ���%��	 (��ก��6�$
�%� ��6�$���ก�� �9%	= ��ก��
��	��� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	���  "�	��� 
           

��+*�% 10,606,153 4,773,249 4,211,310 200,925 98,557 104,287 -       -       14,916,020 5,078,461 
 

       -        
 

������ก������0$���1�$           
��5"��C���$�$��<��(	�"$%�#�C���$��6���6�%� 10,606,153 4,773,249 4,211,310 200,925 -       -       -       -       14,817,463 4,974,174 
$���"�#���	�"�C���$�$��<��( -       -       -       -       98,557 104,287 -       -       98,557 104,287 
�����+*�% 10,606,153 4,773,249 4,211,310 200,925 98,557 104,287 -       -       14,916,020 5,078,461 
 

          
Bก��������#��$��6"��#��  3,913,406 2,119,321 1,572,276 39,045 26,247 60,894 -       -       5,511,929 2,219,260 
��+*�%�5"� (���+��$4 33) - ���6"��*�% 87,995 56,833 504 604 2,450 4,833 -       -       90,949 62,270 
 - ���6"��*�"*�% -       -       -       -       -       -       -       -       31,563 12,197 
ก�*�(&��	4�)�5"� (���+��$4 34) - ���6"��*�% 291,141 (16,115) (6,720) 6,482 141 375,236 -       -       284,562 365,603 
 - ���6"��*�"*�% -       -       -       -       -       -       -       -       (43,980) (27,000) 
1"�'�%�"�+'�ก��&�+,(���ก�� - ���6"��*�% (946,259) (452,421) (49,761) (55,665) (181) (276) -       -       (996,201) (508,362) 
 - ���6"��*�"*�% -       -       -       -       -       -       -       -       (136,651) (30,353) 
1"�'�%�"�+'�ก�������� - ���6"��*�% (230,900) (161,456) (53,779) (22,824) (8,221) (130,081) (109) (109) (293,009) (314,470) 
 - ���6"��*�"*�% -       -       -       -       -       -       -       -       (348,411) (323,392) 
$%�	4�	�#ก���#�� (���+��$4 35) - ���6"��*�% (87,214) (60,182) (33,078) (38,836) 7,301 (12,597) -       -       (112,991) (111,615) 
 - ���6"��*�"*�% -       -       -       -       -       -       -       -       (161,391) (109,560) 
ก�*�(&��	4�)ก"��<����#��*�% 3,028,169 1,485,980 1,429,442 (71,194) 27,737 298,009 (109) (109) 3,826,369 1,234,578 
           

1"�'�%�"�+<����#��*�% (���+��$4 36)         (755,095) (247,571) 
ก�*�6�������         3,071,274 987,007 
ก�*�(&��	4�)�����6����5"�6������� - 64	7�	�#<���         (17,401) 25 
ก�*�(&��	4�)�����6������6"��	�"����&�#6"��           
   *�%�6�+	�"*�"�������1��14�         (56) (28) 
ก�*�(&��	4�)�����6������6"��	�"����&�#�����	'�?"         3,053,817 987,004 
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7 
��	#� �����ก��
���
�%�
��	#� (#��(�) 

 
�#��6�,(��+ก���	�+��	"��#��6� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     

�#��6�'��5� 37,254 218,088 440 158,901 
���17��1��'��5� 16,396,650 28,386,690 -       28,386,690 
�#��H�ก7��1����(�<	�"�+15���5"�	�#2��     
   ��?���#��H�ก��(��,($�O�,ก�#����(�<	1��ก����      
   *2"2��<�+'� 3 ��5����5��%�+ก�"� (64	7�) 1,650,560,757 1,535,250,019 1,007,345,093 1,293,990,731 
����#��6�,(��+ก���	�+��	"��#��6� (64	7�) 1,666,994,661 1,563,854,797 1,007,345,533 1,322,536,322 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 �#��H�ก7��1����(�<	�"�+15���5"�	�#2�� ��?���#��H�ก��(��,($�O�,ก�#�� ��(�<	1��ก���� 
*2"2��<�+'� 3 ��5����5��%�+ก�"� (64	7�)  !"#��ก
�+62����ก���#��<�+'���(�	)��+,�"#'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก�� 
����$����ก���%+�%�+( 0.10 2!#�%�+( 1.55 $"��� (3.). 2561 : �%�+( 0.10 2!#�%�+( 1.30 $"���)  
 

8 
��	����	��%�)���ก��#8���	ก��
��	 (#��(�) 
 
�#��#	4���"�1���ก��62����ก���#�� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��?���#��H�ก���	��3+� -       120,390,000 -       120,390,000 
��?���#��H�ก��(�� 35,141,736 36,754,244 32,366,736 36,562,244 
����#��#	4���"�1���ก��62����ก���#�� (64	7�) 35,141,736 157,144,244 32,366,736 156,952,244 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �#��#	4���"�1���ก��62����ก���#�� (64	7�) '�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��
��(ก���%�+��?���#��H�กก��62����ก���#��<�+'���(�	)��+,�"#����$����ก���%+��#��% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  �$�����%��  �$�����%��  �$�����%��  �$�����%�� 
     
��?���#��H�ก���	��3+� -         0.37 -         0.37 
��?���#��H�ก��(��  0.60 - 1.10  0.80 - 1.30  0.60 - 1.10  0.80 - 1.30 
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: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ��?���#��H�ก��(��'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก������� 35.14 %����	 ,(  
32.37 %����	 (3.). 2561 : ��?���#��H�ก���	��3+�'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก������� 120.39 %����	 �����#��H�ก
���	��3+�6���#*�%ก��7��1��,�"#��!"# ,(��?���#��H�ก��(��'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก������� 36.75 %��
��	 ,( 36.56 %����	) $������ *�%'�%������ก	��3+�1%���(ก��ก��7��1���35"�'�%7��1����#ก"����ก���#65�1%���(ก��ก��'�%
*PP%� ,(��(ก��ก�����4#��ก��6�7��:-�
<1 (���+��$4 39) 
 

9 �0ก�	$ก��)$� ���0ก�	$�9%	 (#��(�) 
 

-ก���%ก��1%�,(-ก���%�5"� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��%  
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     

-ก���%ก��1%��(+(6�%� - 74�ก��'�%��"�,(���ก�� 917,326 2,722,519 652,453 2,383,048 
�#���"�+"�#��%�1"�ก"�6�%�# 284,157,253 458,194,127 92,137,271 31,912,438 
1"�������#��1%�#���     
   - �����		�"�ก�"+�&%�#ก�� (���+��$4 10 &)) -       -       2,274,114 2,274,114 
   - �����	�5"� -       446,693 -       446,693 
1"���"�,(1"����ก��1%�#��� - �����	�5"� 4,326,098 2,411,989 298,955 331,236 
��ก���%+1%�#��� - �����	�5"� -       19,726,806 -       19,726,806 
��ก���%+1%�#��� - �����		�"�ก�"+�&%�#ก�� (���+��$4 10 &)) 8,518,130 -       8,518,130 -       
�#��	���#�"�+��$��411��-"�%�� -       10,681 -       10,681 
1"�'�%�"�+�"�+"�#��%� 11,061,601 54,664,875 4,666,744 54,557,773 
-ก���%�5"� - �����		�"�ก�"+�&%�#ก�� (���+��$4 10 &)) -       -       49,404,598 43,758,276 
 - �����	�5"� 7,739,921 3,378,273 6,866,276 3,358,313 
��� 316,720,329 541,555,963 164,818,541 158,759,378 
     

��ก 1"��B5"����%6#6�+�(6-?��ก1"�������#��1%�#���     
    - �����		�"�ก�"+�&%�#ก�� (���+��$4 10 &)) -       -       (2,274,114) (2,274,114) 
    - �����	�5"� -       (446,693) -       (446,693) 
 1"��B5"����%6#6�+�(6-?��ก��ก���%+1%�#���     
    - �����	�5"� -       (19,726,806) -       (19,726,806) 
 1"��B5"����%6#6�+�(6-?��ก-ก���%�5"� - �����	�5"� -       (1,640,656) -       (1,640,656) 
���-ก���%ก��1%�,(-ก���%�5"� (64	7�) 316,720,329 519,741,808 162,544,427 134,671,109 
 
'��(��"�#�� 3.). 2562 �����	*�%$������"�+1"��B5"����%6#6�+�(6-?&�#1"�������#��,(��ก���%+1%�#���,(-ก���%�5"������ 
21,814,155 ��	 
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10 ���ก��ก����))���9�ก��ก���%
ก%��/$��ก�	 

 
ก��ก��,(�411	�"��1���6��3��7�ก�������	 *�"�"�	�#$�#��5�	�#�%�� 
�+B"��ก��ก���5"�,�"#��!"#��5���กก�"���!"#,�"# 
�+	�"�411��5�
ก��ก����%��������1��14������	 ��5�2-ก1��14�
�+�����	 ��5��+-"<�+'$%ก��1��14����+�ก��ก�������	 ���2!#�����		�"������74�ก��
ก��#	4� �����	+"�+ ,(�����	+"�+'��1�5����+�ก�� 25�����ก��ก��	�"�ก�"+�&%�#ก�������	  �����	�"��,(�411	�"������%�&�#6"��*�%�6�+'�
6�	7���ก�6�+#&�#�����	 !"#����	7�3�+"�#����6��(6�1�?���5�ก��ก�� B-%������6�1�?���	�%#ก���ก��,(3��ก#��&�#�����	$����
6����ก'�1���1���	�"'ก%���ก���411��"���%� ก��ก��,(�411	�%#���25������411��5�ก��ก��	�"�ก�"+�&%�#ก�������	 
 
'�ก��3����:�1���6��3��7��(��"�#�411��5�ก��ก��	�"�ก� "+�&%�#ก�� !"#�����&!%�*�%$%�#1��!#2!#��+(���+�&�#1���6��3��7�
��กก�"��-�,��	�#1���6��3��7�$��กF���+ 
 
1���6��3��7��(��"�#�����	,(�����		�"�ก�"+�&%�#ก������#��% 
 

�������%
ก%��/$��ก�	 )���#��"�	(�ก�������� 
  

�����	 �%��64&6��+ ��ก�� ���������	+"�+ 
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก�� ���������	+"�+ 
�����	 ��6,����3� 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� ���������	+"�+ 
Noble SG Pte. Ltd. ���������	+"�+ 
Noble Singapore Hold Pte. Ltd. ���������	+"�+ 
Noble Furano Godo Kaisha (GK) ���������	+"�+&�# Noble Singapore Hold Pte. Ltd. 
�����	 ����1,� 
���� 
h��%# ��ก�� ����ก���"��1%� 
�����	 ����1,� 
���� (*����6) ��ก�� ����ก���"��1%� 
Noble Development International Limited ���������		�"�ก�"+�&%�#ก�� 
�����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� ���������		�"�ก�"+�&%�#ก�� 
 
�4%�&�#�����	6"��'�?"25�
�+B-%25��4%�	�"�*�'�$����ก	��3+�,�"#��(�	)*	+ 
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ก) ��+ก��	�"6�1�?$"�*���%������+ก��ก�������		�"�ก�"+�&%�#ก��	�"6�1�?6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,(  

3.). 2561 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
 ��� ��� ��� ��� 
     

/��)�	����
	��     
�411	�"�ก�"+�&%�#ก�� 32,766,553 -       32,766,553 -       
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก�� -       -       -       1,718,000 
 32,766,553 -       32,766,553 1,718,000 
     

/���%��	     
�����	 ����1,� 
���� (*����6) ��ก�� 3,199,200,000 -       3,199,200,000 -       
�����	 �%��64&6��+ ��ก�� -       -       2,436,000 -       
�411 !"#�1+�����411	�"�ก�"+�&%�#ก�� -       25,936,380 -       25,936,380 
 3,199,200,000 25,936,380 3,201,636,000 25,936,380 
     

���1�$)%�
�%� ��)%����ก��     
�����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� 408,572 -       408,572 -       
     
E9$�)�	����
	��     
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก�� -       -       1,718,000 -       
     

E9$�#�	)$�     
�����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� 712,000 -       712,000 -       
     

)%�	���	$�     
Noble Development International Limited 101,976,726 2,288,653 84,244,110 2,288,653 
�����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� 713,306 -       713,306 -       
 102,690,032 2,288,653 84,957,416 2,288,653 
     

��ก
�$����      
�����	 ����1,� 
���� (*����6) ��ก��  8,518,130 -       8,518,130 -       
�����	 ��6,����3� 3���3�3���$�%  
  ,�������	� ��ก�� (���+��$4 10 1)) -       -       740,945 733,278 
 8,518,130 -       9,259,075 733,278 
     

��ก
�$��%�� (���+��$4 10 #))     
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก�� -       -       45,284,824 68,438,916 
�����	 �%��64&6��+ ��ก�� -       -       54,189,616 54,522,904 
 -       -       99,474,440 122,961,820 
     

)%���� �	70$������     
- B��(
+����(+(6�%� 57,135,909 46,969,670 57,135,909 46,969,670 
- B��(
+�����#��ก��ก#�� 8,025,104 1,563,340 8,025,104 1,563,340 
 65,161,013 48,533,010 65,161,013 48,533,010 
     

)%���� �	ก���ก��     
- B��(
+����(+(6�%� 3,123,904 3,145,000 3,123,904 3,145,000 
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��+ก�� 5%�,(&�+ก���411��5�ก��ก��	�"�ก�"+�&%�#ก��������+ก��$���ก$�74�ก��ก��1%� ,(����*�$���#5"��*&	�#ก��1%�	�"�*� 
 
�����	���+ก�ก����ก���%+��ก�����	+"�+'���$���%�+( 5.46 $"��� (3.). 2561 : �%�+( 5.46 $"���) 
 
�����	���+ก�ก����ก���%+��กก���"��1%�'���$���%�+( 5.96 $"��� 
 
�����	�"�+��ก���%+,ก"�����	+"�+'���$���%�+( 3.00 2!#�%�+( 5.46 $"��� (3.). 2561 : �%�+( 3.00 2!#�%�+( 5.46 $"���) 
 
1"�$��,	�B-%������*�%,ก" 1"�$��,	�	�"B-%������*�%�����กก��ก��
�+1������+&�#1��"� �B-%������� ����*�$��กF���+�"�
�%�+��ก	��3+�,($����ก	��3+� 
 
B��(
+�����#��ก��ก#��&�#B-%����������B��(
+���	�"�(*�%�����5"��ก��+:��+4  !"#1���:
�+��ก1:�$)�6$����(ก��<�+��6�( 
 
1"�$��,	�ก���ก������1"�$��,	�	�"*�%�����4��$���กB-%25��4%�'�ก����(�4�6���?��(����&�#B-%25��4%�&�#�����	 
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&) +��1%�#���( : ���	�"  31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 	�" �ก����กก��'�%���ก�� 1"�'�%�"�+�5"�,(�#��	���#�"�+

��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
 ��� ��� ��� ��� 
     

�0ก�	$��กก��/���%��	     
�����	 ����1,� 
���� (*����6) ��ก�� 1,119,720,000 -       1,119,720,000 -       
     

)%�������)$����� (���+��$4 9)     
�����	 ��6,����3� 3���3�3���$�%  
  ,�������	� ��ก�� -       -       2,274,114 2,274,114 
��ก 1"��B5"����%6#6�+�(6-? (���+��$4 9) -       -       (2,274,114) (2,274,114) 
���1"�������1%�#��� (64	7�) -       -       -       -       
     

��ก
�$�)$����� (���+��$4 9)     
�����	 ����1,� 
���� (*����6) ��ก�� 8,518,130 -       8,518,130 -       
     

�0ก�	$�9%	 (���+��$4 9)     
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก�� -       -       117,726 127,022 
Noble SG Pte. Ltd. -       -       913,519 481,962 
Noble Singapore Hold Pte. Ltd. -       -       48,373,353 43,149,292 
 -       -       49,404,598 43,758,276 
     

#�	���"����ก�$	��	6�$1�$��EF%�#�22�     
Noble Development International Limited 277,087,970 -       19,677,633 -       
     


�$��	$ก��)$� - �9%	= (���+��$4 24)     
Noble Development International Limited 13,461,742 -       8,852,250 -       
     


�$��	$�9%	 (���+��$4 24)     
�411	�"�ก�"+�&%�#ก�� 29,717 29,717 -       -       
     
)%�6�$�%��)$���%�� (���+��$4 24)     
Noble Development International Limited 20,654,443 7,736,894 9,456,841 7,736,894 
     

)%���� �	ก���ก��)$���%�� 
 (���+��$4 24)     
- B��(
+����(+(6�%� 1,082,096 3,145,000 1,082,096 3,145,000 
     


��	����� ��
��	����%���	$���ก�0ก)$�     
�411	�"�ก�"+�&%�#ก�� 577,000 100,000 577,000 100,000 
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1) �#��'�%ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�����ก�����	+"�+ (64	7�) 

 
�#��'�%ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�����ก�����	+"�+ (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+
��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562 (���) 
 �������ก
�$�  
��	6�$ก0$�9�   ��ก )%�
79%��	$  

��	6�$ก0$�9�����#�$	 ����ก
�$�)$�������ก�������%�� (#��(�)  �$�����%��  ����#�$	 ��ก
�$�)$�����  #�#����#02  ��� (#��(�) 
      

�����	 ��6,����3� 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก��       5.46 13,680,000 8,903,668 (22,583,668) -         

 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2561 (���) 
 �������ก
�$�  
��	6�$ก0$�9�   ��ก )%�
79%��	$  

��	6�$ก0$�9�����#�$	 ����ก
�$�)$�������ก�������%�� (#��(�)  �$�����%��  ����#�$	 ��ก
�$�)$�����  #�#����#02  ��� (#��(�) 
      

�����	 ��6,����3� 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก��       5.46 13,430,000 8,162,723 (21,592,723) -         

 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �#��'�%ก-%+5��(+(6�%�,ก"�����	+"�+�����#��'�%ก-%+5�*�"����ก��(ก��'�6ก4�#����	 
,(��ก�������(15���5"�	�#2�� 
 
��+ก���15"��*��6������#��'�%ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�����ก�����	+"�+ (64	7�) 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 
,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+� ��#��% 
 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   

��1�$����?��64	7�$%��� -       -       
'�%�#��ก-%+5��3�"� 250,000 -       
��ก���%+1%�#����3�"�&!%� (���+��$4 10 ก)) 740,945 733,278 
1"��B5"����%6#6�+�(6-?�3�"�&!%� (���+��$4 32) (990,945) (733,278) 
��1�$����?��64	7���+�� -       -       

 



������ �	
��� �
�����
�	�� ��ก�� (����	) 
����
������ก����ก��
��	��� ����ก��
��	
!"��ก��ก�� 
#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2562 

42 

 
#) �#��ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�"�+,ก"�����	+"�+ 

 
�#��ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�"�+,ก"�����	+"�+ : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+� 
��#��% 
 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562 (���) 

��	ก0$�9�����#�$	 �� �������ก
�$�  
��	ก0$�9�  ��ก
�$�  
��ก
�$�)$���%�� ก%�������%��  �$�����%��  ����#�$	  )$���%��  ��� 
     

�����	 �%��64&6��+ ��ก��  3.00 1,798,000,000 162,795,041 1,960,795,041 
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก��  5.46 -       -       -       
  1,798,000,000 162,795,041 1,960,795,041 

 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2561 (���) 

��	ก0$�9�����#�$	 �� �������ก
�$�  
��	ก0$�9�  ��ก
�$�  
��ก
�$�)$���%�� ก%�������%��  �$�����%��  ����#�$	  )$���%��  ��� 
     

�����	 �%��64&6��+ ��ก��  3.00 1,814,000,000 110,029,397 1,924,029,397 
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก��  5.46 1,076,000,000 62,043,860 1,138,043,860 
  2,890,000,000 172,073,257 3,062,073,257 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �#��ก-%+5��(+(6�%���ก�����	+"�+�����#��ก-%+5�*�"����ก��(ก��'�6ก4�#����	 ,( 
��ก�������(15���5"�	�#2�� 
 
��+ก���15"��*���#��ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�"�+,ก"�����	+"�+6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 
��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   

��1�$����?��64	7�$%��� 3,062,073,257 3,401,434,406 
�3�"�&!%� - �#��ก-%+5��(+(6�%� 300,000,000 503,000,000 
 - ��ก���%+1%�#�"�+ (���+��$4 10 ก)) 99,474,440 122,961,820 
���(15� - �#��ก-%+5��(+(6�%� (1,392,000,000) (854,700,000) 
 - ��ก���%+1%�#�"�+ (108,752,656) (110,622,969) 
��1�$����?��64	7���+�� 1,960,795,041 3,062,073,257 
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�) �#��'�%ก-%+5��(+(+��,ก"ก���"��1%�  

 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 �#��'�%ก-%+5��(+(+��,ก"ก���"��1%������#��'�%ก-%+5�*�"����ก��(ก��'�6ก4�#����	 ����$����ก���%+
�%�+( 5.96 $"��� ,(��ก�������(15�<�+'� 5 �������ก���	�"��ก�����ก����#��ก-%+5���#ก"�� �+"�#*�ก�$�� �����	�(*�"���+ก�ก��
�#��ก-%+5��(+(+����กก���"��1%�<�+'��"�#�(+(��� 1 �� �����ก���	�" 1 �ก��1� 3.). 2563 2!# 31 7����1� 3.). 2563 
 
��+ก���15"��*��6������#��'�%ก-%+5��(+(+����กก���"��1%� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ��(ก���%�+
��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� �� 

��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
 ��� 
  
��1�$����?��64	7�$%��� -       
'�%�#��ก-%+5��3�"� 543,400,000 
��1�$����?��64	7���+�� 543,400,000 

 
11 #�	)$�)�
��9� (#��(�) 

 
6��1%�1#��5� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     

	�"����35"�&�+ -       234,510,315 -       234,510,315 
�%��6�%�#�6����35"�&�+ 472,211,088 601,593,385 473,757,164 603,768,546 
�%�#�4��35"�&�+ 2,492,500,357 4,357,535,524 1,954,143,346 4,351,805,468 
�����,(�1�5"�#�5"� -       1,119,850 -       1,119,850 
�4�ก�:�$ก,$"#<�+'��35"�&�+ -       5,178,633 -       5,178,633 
 2,964,711,445 5,199,937,707 2,427,900,510 5,196,382,812 
��ก 1"��B5"�6��1%��65"��6<�3&�#�%�#�4��35"�&�+ (39,628,901) (39,628,901) (39,628,901) (39,628,901) 
���6��1%�1#��5� (64	7�) 2,925,082,544 5,160,308,806 2,388,271,609 5,156,753,911 
 
$%�	4�&�#6��1%�1#��5�	�"����-%����1"�'�%�"�+,(����+-"'�$%�	4�&�+6�����74�ก��3�8���6�#�����	��3+� '�#�ก���#�����,( 
#�ก���#���93�(ก��ก����������� 2,712,228,053 ��	 ,( 2,701,294,477 ��	 (3.). 2561 : 866,679,339 ��	 ,( 867,786,138 ��	) 
$������  
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 6��1%�1#��5�'�#�ก���#�����������#�� 384 %����	 *�%��*�1%���(ก���#��ก-%+5�&�#ก4"�ก��ก��
��ก7��1��<�+'���(�	)������#�� 213 %����	 (���+��$4 23.3) 
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12 #�	���"����ก�$	��	6�$1�$��EF%�#�22� 

 

��+ก���15"��*��6�����6��	��3+���ก$%�	4�	�" '�%*�%�� !"#6�??� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 
��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     

��1�$����?�� : ���	�" 1 �ก��1� 392,885,887 134,181,702 100,402,189 41,005,296 
�3�"�&!%��(��"�#�� 403,091,849 298,227,865 111,515,299 98,920,573 
����-%����1"�'�%�"�+'��� (115,398,783) (39,523,680) (94,883,839) (39,523,680) 
��1�$����?�� : ���	�" 31 7����1� 680,578,953 392,885,887 117,033,649 100,402,189 
��ก 6��	��3+���ก$%�	4�'�%*�%�� !"#6�??�	�"�(����-%     
        ����1"�'�%�"�+<�+'���!"#��  (359,122,342) (1,481,616) -       (1,481,616) 
 321,456,611 391,404,271 117,033,649 98,920,573 
 

13 �$	��	ก��"�B	��#����������"�� 
 

$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
	�"����(��"�#3�8�� 8,929,458,831 12,221,544,809 4,451,082,198 7,743,862,518 
#���(��"�#ก"�6�%�#,(     
   $%�	4��5"�	�"�ก�"+�ก��
1�#ก�� 3,156,934,804 2,103,845,180 413,119,977 313,997,290 
��ก���%+	�"25�����$%�	4� 1,073,495,643 1,257,469,717 409,559,761 694,123,937 
��ก 1"��B5"��%�+1"�	�"����(��"�#3�8�� (36,583,247) -       (36,583,247) -       
���$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� 13,123,306,031 15,582,859,706 5,237,178,689 8,751,983,745 
     
��ก���%+	�"25�����$%�	4�
1�#ก���(��"�#�� 376,602,669 401,742,360 259,519,650 301,738,275 

     
���������#��$��	�"*�%	�6�??��( 5%��(&�+,%� 19,159,775,925 16,284,549,260 2,333,266,082 2,041,100,362 

 

�(��"�#�� 3.). 2562 $%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+�	�"����-%����1"�'�%�"�+,(����+-"'�$%�	4�&�+6�����74�ก��3�8���6�#�����	��3+�  
'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก����������� 6,436,182,681 ��	 ,( 5,427,282,864 ��	 $������ (3.). 2561 : 
1,955,305,736 ��	 ,( 1,969,653,039 ��	 $������) 
 

: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 $%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+�'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก��������#��  
10,311 %����	 ,( 3,759 %����	 (3.). 2561 : 9,716 %����	 ,( 6,305 %����	) $������ *�%��*�1%���(ก���#��ก-%+5�
&�#ก4"�ก��ก����ก7��1��<�+'���(�	)������#�� 4,771 %����	 ,(������#�� 2,363 %����	 (3.). 2561 : 6,169 %����	 
,(������#�� 2,999 %����	) $������ (���+��$4 23.2 ,( 23.3)  
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14 #�	���"�����	
��	�9%	 

 
6��	��3+���4����+��5"� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
�#�������1"�	�"���,(6�"#�-ก6�%�# 52,326,200 400,000,000 -       400,000,000 
<����#��*�%�"�+"�#��%� 25,786,271 5,019,228 -       -       
<����-1"��3�"���&�15� 9,163,506 1,995,238 1,320,123 7,158 
���6��	��3+���4����+��5"� 87,275,977 407,014,466 1,320,123 400,007,158 
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15 
��	����	6	�������%�� (#��(�) 

 
�#��#	4�'������	+"�+ (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��%  
 

  ��ก��
��	
!"��ก��ก��  ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ��	�%
��ก���� �$� #��#%�	ก��89���$	 (��(��)���	) 
  ".+. 2562 ".+. 2561 ".+. 2562 ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
 (��ก�����ก �$�	��� �$�	��� �$���� �$����  ���  ��� 
        

��	����	6	�������%��        
�����	 �%��64&6��+ ��ก�� �6�#�����	��3+�  1,700.0  1,700.0  99.9  99.9 1,698,850,600 1,698,850,600 
�����	 1��$����$�  �$�% ��ก�� �6�#�����	��3+�  3,000.0  3,000.0  99.9  99.9 3,002,779,906 3,002,779,906 
�����	 ��6,����3� 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� ������#��  2.0  2.0  100.0  100.0 5,000 5,000 
Noble SG Pte. Ltd. #	4�'������	�5"� - - - - 29 29 
Noble Singapore Hold Pte. Ltd. #	4�'������	�5"� - - - - 29 29 
Noble Furano Godo Kaisha (GK) �6�#�����	��3+� - - - - -       -       
      4,701,635,564 4,701,635,564 
��ก  1"��B5"�ก���%�+1"�&�#�#��#	4�'������	+"�+      (5,000) (5,000) 
�#��#	4�'������	+"�+ (64	7�)      4,701,630,564 4,701,630,564 
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16 
��	����	6	�������%�� ��ก���%��)$� (#��(�) 

 
16.1 
��	����	6	�������%�� (#��(�) 

 
�#��#	4�'������	�"�� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��%  
 
  ��ก��
��	
!"��ก��ก��     
   ����ก��
��	���   ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ��	�%
��ก���� �$� #��#%�	ก��89���$	 (��(#%�	1�$
#�) (��(��)���	) 
  ".+. 2562 ".+. 2561 ".+. 2562 ".+. 2561 ".+. 2562 ".+. 2561 ".+. 2562 ".+. 2561 
 (��ก�����ก �$�	��� �$�	��� �$���� �$���� ��� ��� ��� ��� 
          

��	����	6	�������%��*          
�����	 ����.�1.���������+�" 1��� �������"� ��ก�� B�$B��#6������-� -        6.5 -        49.9 -       3,247,400 -       3,247,400 
��ก  1"��B5"�ก���%�+1"�&�#�#��#	4�'������	�"��      -       (3,247,400) -       (3,247,400) 
�#��#	4�'������	�"�� (64	7�)      -       -       -       -       
 
	�"��(�4�1:(ก���ก����5"����	�" 6 6�#��1� 3.). 2562 ���$�������ก9��	���4��$�'�%��กก��ก��,(���(��?��&�#�����	 ����.�1.���������+�"1��� �������"� ��ก�� 
�+�($%�#������ก����������	'�%,%�
�6���<�+'���5��$4�1� 3.). 2562  !"#�����	�"����#ก"��*�%������ก����	(���+���กก��ก�����+��%�+,%���5"����	�" 5 ก��+�+� 3.). 2562 ,(���(��?��,%��6�����5"����	�" 20 7����1� 3.). 2562 
 

* $���
+��+��?��&�#ก4"�ก��ก�� �#��#	4�'������	�"��,6�#'�#�ก���#�����
�+'�%��7�6"��*�%�6�+ ,$"��5"�#��ก�����	�"����#ก"��*�"��ก��������74�ก��	�"����6��(6�1�?$"�ก4"�ก��ก�� ��ก	�%#
ก4"������	*�%���	!ก1"��B5"�ก���%�+1"�&�#�#��#	4�'������	�"����#ก"���$�������,%� ��#��%�ก4"�ก��ก���!#*�%,6�#��+ก����#ก"��'�#�ก���#�����
�+��7���1�	4� 
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16.2 
��	����	6	ก���%��)$� 

 

�#��#	4�'�ก���"��1%� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��%  
 

    ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ��	�%
��ก���� �$� ������$����/����$	�%89� (��(#%�	1�$
#�) (��(��)���	) 
  ".+. 2562 ".+. 2561 ".+. 2562 ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 ".+. 2562  ".+. 2561 
 (��ก�����ก  ���  ��� �$���� �$����  ���  ���  ���  ��� 
 

  
     

  

�����	 ����1,� 
���� 
h��%# ��ก�� #	4�'������	�5"� 100,000 -       51.0 -       -       -       51,000 -       
 

	�"��(�4�1:(ก���ก�������	 ��5"����	�" 10 ก��+�+� 3.). 2562 ���$�������ก9��	�'�%�����	 
���� ���������	� ��ก�� (�����) �&%��"��#	4�ก�������	 ����1,� (*	+ ��������%�	�) ��ก�� 
���$�%#ก��ก���"��1%��5"� �����	 ����1,� 
���� 
h��%# ��ก�� 
�+��	4���	(���+� 100,000 ��	 �-1"��4%�( 100 ��	 ����� 1,000 �4%�  !"#����ก��25��4%��"��ก���(��"�#�����	 
���� ���������	� 
��ก�� (�����) 25��%�+( 51 ,(�����	 ����1,� (*	+ ��������%�	�) ��ก�� 25��%�+( 49 �35"���(ก��74�ก��ก��#	4�'������	 ����1,� 
���� (*����6) ��ก�� ก4"�ก��ก����ก��1��14��"��
'�ก���"��1%���% ��5"�#��ก<�+'$%6�??�	�"$ก#�"��ก��*�%ก�����"�ก��$��6��'�'���5"�#	�"6�1�?	�"�(�4*�%'�6�??��($%�#*�%���1������������กB-%	�"�"��ก��1��14�ก��#��,%��	"���%� 
 

           	�"��(�4�1:(ก���ก�������	 ��5"����	�" 19 7����1� 3.). 2562 ���$�������ก9��	�'�%�����	 
���� ���������	� ��ก�� (�����) �&%��"��#	4�ก�������	 +- �$�% ��ก�� (�����) (���+��$4 40) 
 

��+ก���15"��*��&�#6"��*�%�6�+'�ก���"��1%�6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562  ����#$"�*���% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
 ��� ��� 
   
��1�$����?��64	7�$%��� -       -       
�#��#	4��3�"�&!%� 51,000 51,000 
��ก ��+ก���(��"�#ก�� (51,000) -       
��1�$����?��64	7���+�� -       51,000 
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17 
��	����	��������9%	 (#��(�) 

 

�#��#	4��(+(+���5"� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 

  ��	�%
��ก���� �$� #��#%�	ก��89���$	 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
   ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
 (��ก�����ก  �$�	���  �$�	���  �$����  �$����  ���  ���  ���  ��� 
          


��	����	��������9%	           
�����	 &��,ก"�,��� ���������	�ก�4n� ��ก�� �6�#�����	��3+�  265.0  265.0  1.9  1.9 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
          

�����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� 
 

'�%���ก��$ก,$"#
<�+'�1��
������+� 

 
 2.5 

 
-       

 
 15.0 

 
-       

 
375,000 

 
-       375,000 

 
-      

          

FEEDER ESTATES LLP 
 
 

�6�#�����	��3+� 
 
 

 15.51 %������� 
 ��5��	�+��	"� 
 668.2 %����	 

 12.22 %������� 
 ��5��	�+��	"� 
 540.6 %����	 

 
 
 3.2 

 
 
 3.2 

 
 

21,542,031 

 
 

17,413,825 

 
 

-       

 
 

-      
      26,917,031 22,413,825 5,375,000 5,000,000 
��ก  1"��B5"�ก���%�+1"�&�#�#��#	4��5"�      (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) 
�#��#	4��(+(+���5"� (64	7�)      21,917,031 17,413,825 375,000 -       
 

ก�����"+�,�#&�#�#��#	4��(+(+���5"� (64	7�) '��(��"�#������#$"�*���% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     

��1�$����?��64	7�$%��� 17,413,825 -      -       -      
�#��#	4��3�"�&!%� - �����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� ��ก�� 375,000 -      375,000 -      
 - FEEDER ESTATES LLP 4,128,206 17,413,825 -       -      
��1�$����?��64	7���+�� 21,917,031 17,413,825 375,000 -      
 

	�"��(�4�1:(ก���ก����5"����	�" 6 6�#��1� 3.). 2562 ���$�������ก9��	���4��$�'�%�����	�&%�#	4�'� �����	 � ���P 3���3�3���$�% ,�������	� �s�ก�� 
�+��	4���	(���+� 10,000,000 ��	 �-1"�	�"$��*�%�4%�( 100 ��	 
����� 100,000 �4%� �����	25��4%��%�+( 15 &�#�4%�	�%#��� �����	��#ก"��*�%���+ก���(�#��1"��#��#	4�'���$���%�+( 25 &�#�-1"�	�"$��*�%  !"#�����	*�%���(�#��,%� ����������#�� 375,000 ��	 (���+��$4 39) 
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18 �#����������"��
"9%�ก������	 

 
�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�&�#ก4"�ก��ก�����1"��%�+��7��-1"�+4$�7��� 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
   ��)�� ��    ��)�� ��  
   #%�	��������    #%�	��������  
  �%��	  ��)��  ���  �%��	  ��)��  ��� 
  ���  ���  ���  ���  ���  ��� 
       

����&�%��-1"�+4$�7��� 2 2  2 2  
       

�-1"�+4$�7��� : ���	�" 1 �ก��1� 3.). 2561 159,322,300 814,551,180 973,873,480 153,047,800 391,981,114 545,028,914 
 5%�6��	��3+� -       1,440,150 1,440,150 -       1,440,150 1,440,150 
ก�*�(&��	4�)��กก�������-1"�+4$�7���&�#�6�#�����	��3+�       
   �35"�ก��#	4� (���+��$4 34) (26,623,500) 381,199,351 354,575,851 (34,777,800) 123,835,417 89,057,617 
�-1"�+4$�7��� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2561 132,698,800 1,197,190,681 1,329,889,481 118,270,000 517,256,681 635,526,681 
����"�+6��	��3+� (2,941,000) (435,731,121) (438,672,121) -       (435,731,121) (435,731,121) 
ก�*�(&��	4�)��กก�������-1"�+4$�7���&�#�6�#�����	��3+�       
   �35"�ก��#	4� (���+��$4 34) (7,903,875) 16,500,440 8,596,565 -       16,500,440 16,500,440 

��*�	�"��� ��1��,(�4�ก�:� (547,925) -       (547,925) -       -       -       
�-1"�+4$�7��� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 121,306,000 777,960,000 899,266,000 118,270,000 98,026,000 216,296,000 
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&�%�$��ก����(�����-1"�+4$�7��� 
 
ก4"�ก��ก��*�%���'�%��ก����(�����-1"��6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�
�+B-%���"+���?ก����(�����-1"���6�( (�B-%��(������6�(�)  
'��� 3.). 2562 
�+B-%��(������6�(����B-%	�"*�%���ก�������#$����$�@��������3,(����B-%����(6�ก��:�'�ก����(�����-1"� 
'��6�#�����	��3+���(�<	���+�ก��,(�+-"'�	��	�"$�%#���+�ก����5�'ก%�1�+#ก���6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�	�"*�%���ก����(����
�-1"���#ก"�� ก��'�%#���6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�&�#ก4"�ก��ก��	4ก6��	��3+�����ก��'�%��(
+���'��ก�:(	�"����ก��'�%
��(
+���	�"��	�"64�,(ก"�'�%�ก����(
+���6-#64�,ก"ก4"�ก��ก�� �35"���$24��(6#1�'�ก����+#��	�#ก���#�� 1:(	�#��'�H"�+ก���#��
&�#ก4"�ก��ก���(	�ก��6��	���-1"�	�"��(����
�+B-%��(������6�( 
�+1:(	�#����#ก"���(��+#��*�+�#B-%����+ก��H"�+ก���#�� 
(CFO) &�#ก4"�ก��ก��
�+$�# ,(B-%����+ก��H"�+ก���#�� 1:(	�#���%��ก����(�����-1"� ,(B-%��(������6�(�(��ก����(�4����5�
�ก�"+�ก��&�%�$��ก����(�����-1"�,(Bก����(�����-1"�	4ก���*$���6�����+"�#�%�+  !"#���ก����(�4����5���#ก"�� 
�(6��1%�#ก������(+(�����+#����(��*$���6&�#ก4"�ก��ก�� 
�+	4ก���6�%��� H"�+ก���#���(�C���$���#��% 
 
• $���6��&%��-���	�"6�1�?	�"�(��*�'�%'���+#��ก����(�����-1"�&�#B-%��(������6�( 
• ��(����ก�����"+�,�#'��-1"��6�#�����	��3+�
�+����+��	�+�ก����+ก��ก����(�����-1"�'���ก"�� 
• �����(�4��35"��<����+ก��B-%��(������6�( 
 
'��(��"�#ก����(�4��<����+�(��"�#B-%����+ก��H"�+ก���#�� 1:(	�#���%��ก����(�����-1"� ,(B-%��(������6�( ก4"�ก��ก�� 
�(	�ก�����1��(��ก�����"+�,�#'�������%��-1"�+4$�7����(��"�#&%��-�(��� 2 : ���6�%�����(+(�����+#�� 6"����!"#&�# 
ก���<����+	��#���(��ก��	��6����+#��	�"�7���+2!#��$4B&�#ก�����"+�,�#�-1"�+4$�7��� 
 
ก4"�ก��ก��*�"��ก�����"+��	1��1ก����(�����-1"�'��(��"�#�� 
 
B-%������&�#ก4"�ก��ก��*�%��ก����(�����-1"�+4$�7���&�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,(  
3.). 2561 
�+��7�ก����#��% 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 
 
 - 	�"�����"� ● ��1���(������กB-%��(������6�(<�+��ก (&%��-�(��� 2) 
 - ��1���4�'�%��"� ● ��1���(������กB-%��(������6�(<�+��ก (&%��-�(��� 2) 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2561 
 
 - 	�"�����"� ● ��1���(������กB-%��(������6�(<�+��ก (&%��-�(��� 2) 
 - ��1���4�'�%��"� ● ��1���(������กB-%��(������6�(<�+��ก (&%��-�(��� 2) 
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������#��	�"�ก�"+�&%�#ก���6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� 	�"*�%����-%'�ก�*���5�&��	4�6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 
3.). 2561 *�%,ก" 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��+*�%1"���"� 28,846,728 40,884,126 13,299,924 14,109,614 
1"�'�%�"�+'�ก��������#��
�+$�#     
   	�"�ก����ก�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�     
    !"#ก"�'�%�ก����+*�%1"���"�6������� 3,630,014 451,556 52,238 52,238 
1"�'�%�"�+'�ก��������#��
�+$�#     
   	�"�ก����ก�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4�     
    !"#*�"*�%ก"�'�%�ก����+*�%1"���"�6������� 1,112,282 5,119,127 719,258 1,547,645 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ��1���4�'�%��"� '�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก�� !"#���-1"�+4$�7�������� 171 %����	 
,( 22 %����	 (3.). 2561 : 291 %����	 ,( 189 %����	) $������ �+-"<�+'$%6�??���"�������#��ก�������	<�+��ก  
 !"#���(+(��� 3 �� 
�+�����	<�+��ก��#ก"����6�	7�	�"�($"���+4&�#6�??���"�������#����%$"�*�*�%��ก�����(+(��� 3 ��  

 



������ �	
��� �
�����
�	�� ��ก�� (����	) 
����
������ก����ก��
��	��� ����ก��
��	
!"��ก��ก�� 
#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2562 

53 

 
19 �%��	 ��)�� �����ก�3� (#��(�) 

 

��+ก���15"��*��6�����	�"��� ��1��,(�4�ก�:� (64	7�) 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 

 ��ก��
��	��� (���) 
  ��)��#�	�ก��	  
)�9%���ก �%� ��       #�	���"��  
   #�	�ก��	/��  �����$� ���ก�3�  (��ก����� ��  ����%��  
    ��  #�	�ก��	     #%�	��������  ���ก�3�  
)�9%���ก �%�  ก%�#�$�� ��  
  �%��	  #%�	��������   ���8�	��  #��#�  ��)��  ��)��  6�$6	��)��   �������$� 
��	�%���%���	$�  ��� 
3 ��	�% 1 �ก��)� ".+. 2561           
��1�	4� 334,124,751 468,594,706 62,481,289 31,644,034 171,491,143 64,749,036 10,818,582 76,409,290 4,363,400 1,224,676,231 
��ก 1"��65"����1�6(6� -       (94,925,192) (46,956,757) (16,088,036) (81,400,098) (61,513,415) (9,698,227) (75,956,442) -      (386,538,167) 
 1"��B5"�ก���%�+1"�6��	��3+� (13,740,000) -       -       (12,466,894) -       -       -       -       -      (26,206,894) 
��1�$����?��64	7� 320,384,751 373,669,514 15,524,532 3,089,104 90,091,045 3,235,621 1,120,355 452,848 4,363,400 811,931,170 
 

          
#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2561           
��1�$����?��64	7�$%���  320,384,751 373,669,514 15,524,532 3,089,104 90,091,045 3,235,621 1,120,355 452,848 4,363,400 811,931,170 
 5%�6��	��3+� -       87,646,037 8,368,648 4,800 1,757,528 -       178,145 191,539 1,348,007 99,494,704 

��6��	��3+��&%�(��ก) -       231,000 406,389 -       -       -       -       -       (637,389) -       

��*�����$%�	4�3�8���6�#�����	��3+� - ��1�	4� -       -       (385,200) -       -       -       -       -       -      (385,200) 

- 1"��65"����1�6(6� -       -       259,616 -       -       -       -       -       -      259,616 
����"�+6��	��3+� - ��1�	4� -       -       (1,314,387) -       -       -       -       -       -      (1,314,387) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       -       1,305,124 -       -       -       -       -       -      1,305,124 
$������"�+6��	��3+� - ��1�	4� -       (36,915,345) (1,088,350) (17,655) -       -       -       -       -      (38,021,350) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       20,806,889 1,078,810 17,654 -       -       -       -       -      21,903,353 
1"��65"����1� (���+��$4 32) -       (54,463,709) (10,662,931) (22,134) (8,598,800) (3,232,379) (544,226) (233,092) -      (77,757,271) 
��1�$����?��64	7���+�� 320,384,751 390,974,386 13,492,251 3,071,769 83,249,773 3,242 754,274 411,295 5,074,018 817,415,759 
 

          
3 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2561           
��1�	4� 334,124,751 519,556,398 68,468,389 31,631,179 173,248,671 64,749,036 10,996,727 76,600,829 5,074,018 1,284,449,998 
��ก 1"��65"����1�6(6� -       (128,582,012) (54,976,138) (16,092,516) (89,998,898) (64,745,794) (10,242,453) (76,189,534) -       (440,827,345) 
 1"��B5"�ก���%�+1"�6��	��3+� (13,740,000) -       -       (12,466,894) -       -       -       -       -       (26,206,894) 
��1�$����?��64	7� 320,384,751 390,974,386 13,492,251 3,071,769 83,249,773 3,242 754,274 411,295 5,074,018 817,415,759 
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 ��ก��
��	��� (���) 
  ��)��#�	�ก��	  
)�9%���ก �%� ��       #�	���"��  
   #�	�ก��	/��  �����$� ���ก�3�  (��ก����� ��  ����%��  
    ��  #�	�ก��	     #%�	��������  ���ก�3�  
)�9%���ก �%�  ก%�#�$�� ��  
  �%��	  #%�	��������   ���8�	��  #��#�  ��)��  ��)��  6�$6	��)��   �������$� 
��	�%���%���	$� ��� 
           

#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2562           
��1�$����?��64	7�$%���  320,384,751 390,974,386 13,492,251 3,071,769 83,249,773 3,242 754,274 411,295 5,074,018 817,415,759 
 5%�6��	��3+� 2,435,599 37,992,416  9,573,869 4,190 -       -       -       116,974 17,396,880 67,519,928 

��6��	��3+��&%�(��ก) -       3,313,833 53,500 -       -       -       -       -       (3,367,333) -       
���
����ก$%�	4�3�8���6�#�����	��3+� -       4,280 -       -       -       -       -       -       -       4,280 
���
����ก�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� 547,925 -       -       -       -       -       -       -       -       547,925 

��*�����$%�	4�3�8���6�#�����	��3+� - ��1�	4� (160,157,067) -       -       -       (173,248,671) -       -       -       (119,359) (333,525,097) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       -       -       -       92,845,074 -       -       -       -       92,845,074 
����"�+6��	��3+� - ��1�	4� (145,872,262) (402,331,346) (1,216,529) -       -       (64,749,036) (10,996,727) (76,455,598) -       (701,621,498) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       87,254,464 1,071,641 -       -       64,749,026 10,242,453 76,044,305 -       239,361,889 
$������"�+6��	��3+� - ��1�	4� -       (2,682,871) (997,175) (4,800) -       -       -        -       (1,536,656) (5,221,502) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       2,141,912 997,160 1,562 -       -       -        -       -       3,140,634 
1"��65"����1� (���+��$4 32) -       (42,192,663) (9,026,521) (14,204) (2,846,176) (3,232) -        (98,851) -       (54,181,647) 
ก���%�+1"�&�#6��	��3+� (4,547,385) -       -       -       -       -       -        -       -       (4,547,385) 
��1�$����?��64	7���+�� 12,791,561 74,474,411 13,948,196 3,058,517 -       -        -        18,125 17,447,550 121,738,360 
           

3 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2562           
��1�	4� 31,078,946 155,852,710 75,882,054 31,630,569 -       -       -        262,205 17,447,550 312,154,034 
��ก 1"��65"����1�6(6� -       (81,378,299) (61,933,858) (16,105,158) -       -       -        (244,080) -       (159,661,395) 
 1"��B5"�ก���%�+1"�6��	��3+� (18,287,385) -        -        (12,466,894) -       -       -        -       -       (30,754,279) 
��1�$����?��64	7� 12,791,561 74,474,411 13,948,196 3,058,517 -       -       -        18,125 17,447,550 121,738,360 
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 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� (���) 
   ��)��#�	�ก��	  
)�9%���ก �%� ��       #�	���"��  
   #�	�ก��	/��  �����$� ���ก�3�  (��ก����� ��  ����%��  
    ��  #�	�ก��	     #%�	��������  ���ก�3� 
)�9%���ก �%�  ก%�#�$�� ��  
  �%��	  #%�	��������   ���8�	��  #��#�  ��)��  ��)��  6�$6	��)��   �������$� 
��	�%���%���	$�  ��� 
3 ��	�% 1 �ก��)� ".+. 2561           
��1�	4� 333,804,614 403,521,372 55,824,918 31,644,034 171,491,143 64,749,036 10,818,582 76,409,290 4,363,400 1,152,626,389 
��ก 1"��65"����1�6(6� -       (60,915,733) (42,299,548) (16,088,036) (81,400,098) (61,513,415) (9,698,227) (75,956,442) -       (347,871,499) 
 1"��B5"�ก���%�+1"�6��	��3+� (13,740,000) -       -       (12,466,894) -       -       -       -       -       (26,206,894) 

��1�$����?��64	7� 320,064,614 342,605,639 13,525,370 3,089,104 90,091,045 3,235,621 1,120,355 452,848 4,363,400 778,547,996 
#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2561           
��1�$����?��64	7�$%���  320,064,614 342,605,639 13,525,370 3,089,104 90,091,045 3,235,621 1,120,355 452,848 4,363,400 778,547,996 
 5%�6��	��3+� -       76,212,038 7,229,825 4,800 1,757,528 -       178,145 191,539 1,348,007 86,921,882 

��6��	��3+��&%� (��ก) -       231,000 406,389 -       -       -       -       -       (637,389) -       

��*�����$%�	4�3�8���6�#�����	��3+� - ��1�	4� -       -       (385,200) -       -       -       -       -       -       (385,200) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       -       259,616 -       -       -       -       -       -       259,616 
����"�+6��	��3+� - ��1�	4� -       -       (1,314,387) -       -       -       -       -       -       (1,314,387) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       -       1,305,124 -       -       -       -       -       -       1,305,124 
$������"�+6��	��3+� - ��1�	4� -       (23,269,182) (900,672) (17,655) -       -       -       -       -       (24,187,509) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       12,330,616 895,034 17,654 -       -       -       -       -       13,243,304 
1"��65"����1� (���+��$4 32) -       (37,970,405) (9,454,841) (22,134) (8,598,800) (3,232,379) (544,226) (233,092) -       (60,055,877) 
��1�$����?��64	7���+�� 320,064,614 370,139,706 11,566,258 3,071,769 83,249,773 3,242 754,274 411,295 5,074,018 794,334,949 
           

3 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2561           
��1�	4� 333,804,614 456,695,228 60,860,873 31,631,179 173,248,671 64,749,036 10,996,727 76,600,829 5,074,018 1,213,661,175 
��ก 1"��65"����1�6(6� -       (86,555,522) (49,294,615) (16,092,516) (89,998,898) (64,745,794) (10,242,453) (76,189,534) -       (393,119,332) 
 1"��B5"�ก���%�+1"�6��	��3+� (13,740,000) -       -       (12,466,894) -       -       -       -       -       (26,206,894) 
��1�$����?��64	7� 320,064,614 370,139,706 11,566,258 3,071,769 83,249,773 3,242 754,274 411,295 5,074,018 794,334,949 
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 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� (���) 
   ��)��#�	�ก��	  
)�9%���ก �%� ��       #�	���"��  
   #�	�ก��	/��  �����$� ���ก�3�  (��ก����� ��  ����%��ก%�#�$��  
    ��  #�	�ก��	     #%�	��������  ���ก�3�  
)�9%���ก �%�   ��
��	�%��  
  �%��	  #%�	��������   ���8�	��  #��#�  ��)��  ��)��  6�$6	��)��   �������$�  �%���	$�  ��� 
#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2562           
��1�$����?��64	7�$%���  320,064,614 370,139,706 11,566,258 3,071,769 83,249,773 3,242 754,274 411,295 5,074,018 794,334,949 
 5%�6��	��3+� -       8,086,832 7,561,555 4,190 -       -       -       116,974 11,995,646 27,765,197 

��6��	��3+��&%� (��ก) -       2,603,632 -       -       -       -       -       -       (2,603,632) -       

��*�����$%�	4�3�8���6�#�����	��3+� - ��1�	4� (161,400,351) -       -       -       (173,248,671) -       -       -       (119,359) (334,768,381) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       -       -       -       92,845,074 -       -       -       -       92,845,074 
����"�+6��	��3+� - ��1�	4� (145,872,262) (402,727,222) -       -       -       (64,749,036) (10,996,727) (76,455,598) (763,701) (701,564,546) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       87,308,395 -       -       -       64,749,027 10,242,453 76,044,305 -       238,344,180 
$������"�+6��	��3+� - ��1�	4� -       (945,638) (997,175) (4,800) -       -       -       -       (1,536,656) (3,484,269) 
 - 1"��65"����1�6(6� -       554,535 997,160 1,562 -       -       -       -       -       1,553,257 
1"��65"����1� (���+��$4 32) -       (30,920,790) (7,626,613) (14,204) (2,846,176) (3,233) -       (98,851) -       (41,509,867) 
��1�$����?��64	7���+�� 12,792,001 34,099,450 11,501,185 3,058,517 -       -       -       18,125 12,046,316 73,515,594 
           

3 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2562           
��1�	4� 26,532,001 63,712,832 67,425,253 31,630,569 -       -       -       262,205 12,046,316 201,609,176 
��ก 1"��65"����1�6(6� -       (29,613,382) (55,924,068) (16,105,158) -       -       -       (244,080) -       (101,886,688) 
 1"��B5"�ก���%�+1"�6��	��3+� (13,740,000) -        -      (12,466,894) -       -       -       -       -       (26,206,894) 
��1�$����?��64	7� 12,792,001 34,099,450 11,501,185 3,058,517 -       -        -       18,125 12,046,316 73,515,594 
 

1"��65"����1�'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก������� 54,181,647 ��	 ,( 41,509,867 ��	 $������ 2-ก���	!ก�+-"'�1"�'�%�"�+'�ก��&�+,(������ (3.). 2561 : 1"��65"����1�'�#�ก���#�����,( 
#�ก���#���93�(ก��ก�� 2-ก���	!ก�+-"'�$%�	4���กก��'�%��"�,(ก��'�%���ก�� ����� 12,608,497 ��	 ,( 12,608,497 ��	$������ ,(2-ก���	!ก�+-"'�1"�'�%�"�+'�ก��&�+,(����������� 65,148,774 ��	 ,( 
47,447,380 ��	 $������) 
 

: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ��1�$����?��ก"����ก1"��65"����1�6(6�&�#��1�� ,(�4�ก�:� !"#��ก1"��65"����1�	�%#�����,%�,$"+�#1#'�%#���+-" '�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก����������#��	�%#6�%� 80 %����	 
,( 51 %����	 (3.). 2561 : 128 %����	 ,( 125 %����	) $������  
 

'��(��"�#�� 2562 �����	&�+��1��'�%,ก"�����	�5"�,�"#��!"# ,(*�%	�6�??���"���1����#ก"�������(+(��� 15 �� ��ก��ก��% �����	��ก��
��	�"���,(��1��'�6"��#��74�ก��'�%��"�  *�����$%�	4�3�8���6�#�����	��3+� 
�35"���$24��(6#1�'�ก��3�8��,(����"�+'����1$
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20 #�	���"��1�%�����	 (#��(�) 

 
��+ก���15"��*��6�����6��	��3+�*�"��$��$� (64	7�) 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+
��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
 ��� ก��)��"��
���� ��� ก��)��"��
���� 
 ��� ��� 
3 ��	�% 1 �ก��)� ".+. 2561   
��1�	4� 17,885,952 17,464,609 
��ก  1"�$������"�+6(6� (15,626,987) (15,256,200) 
��1�$����?��64	7� 2,258,965 2,208,409 
   

#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2561   
��1�$����?��64	7�$%���  2,258,965 2,208,409 
 5%�6��	��3+�*�"��$��$� 361,540 361,540 
1"�$������"�+ (���+��$4 32) (2,050,028) (2,002,295) 
��1�$����?��64	7���+�� 570,477 567,654 
   

3 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2561   
��1�	4� 18,247,492 17,826,149 
��ก  1"�$������"�+6(6� (17,677,015) (17,258,495) 
��1�$����?��64	7� 570,477 567,654 
   

#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2562   
��1�$����?��64	7�$%���  570,477 567,654 
 5%�6��	��3+�*�"��$��$� 401,481 387,090 
$������"�+	��3+�6��   
- ��1�	4� (5,974,520) (5,974,520) 
- 1"�$������"�+6(6� 5,974,333 5,974,333 

1"�$������"�+ (���+��$4 32) (450,663) (446,100) 
��1�$����?��64	7���+�� 521,108 508,457 
   

3 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2562   
��1�	4� 12,674,453 12,238,719 
��ก  1"�$������"�+6(6� (12,153,345) (11,730,262) 
��1�$����?��64	7� 521,108 508,457 
 

1"�$������"�+'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก�� ����� 450,663 ��	 ,( 446,100 ��	 (3.). 2561 : 2,050,028 ��	 ,( 
2,002,295 ��	) $������ 2-ก���	!ก�+-"'�1"�'�%�"�+������	�%#�����  
 

: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ��1�$����?��ก"����ก1"�$������"�+6(6�&�#6��	��3+�*�"��$��$� !"#��ก1"�$������"�+	�%#�����,%� 
,$"+�#1#'�%�+-"'�#�ก���#�����,(#�ก���#���93�(ก��ก�� ��������#��	�%#6�%� 11 %����	 (3.). 2561 : 17 %����	) 
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21 >��
��	1�$��ก�������2� (#��(�) 

 

<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
#�	���"��>��
��	1�$��ก�������2�     
   6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?��	�"�('�%��(
+���     
     - <�+'� 12 ��5�� 133,461,083 40,749,287 42,204,889 20,401,820 
     - �ก��ก�"� 12 ��5�� 77,675,609 200,608,685 54,515,502 36,261,573 
���6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?�� 211,136,692 241,357,972 96,720,391 56,663,393 
     
�	$#�	>��
��	1�$��ก�������2�     
   ���%6��<����#��*�%��ก��$����?��	�"�(�"�+���(     
      - <�+'� 12 ��5�� (71,824,468) (377,985) -       (302,779) 
      - �ก��ก�"� 12 ��5�� (207,009,795) (278,471,221) (38,522,455) (92,323,623) 
������%6��<����#��*�%��ก��$����?�� (278,834,263) (278,849,206) (38,522,455) (92,626,402) 
     
>��
��	1�$��ก�������2� (#��(�) (67,697,571) (37,491,234) 58,197,936 (35,963,009) 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
: ���	�" 1 �ก��1� (37,491,234) (367,499) (35,963,009) (24,706,158) 
(�3�"�) / �<����#��*�%'�#�ก�*�&��	4������6���     
   (���+��$4 36) (34,556,602) (37,117,365) 89,810,680 (11,256,851) 
(�3�"�) / �'�ก�*�&��	4������6����5"� 4,350,265 (6,370) 4,350,265 -       
: ���	�" 31 7����1� (67,697,571) (37,491,234) 58,197,936 (35,963,009) 

 

6��	��3+�,(���%6��<����#��*�%��ก��$����?��,6�#��+ก��64	7�$����"�+<���'�#�,6�#@��(ก���#�� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 
,( 3.). 2561 ��#��% 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) 71,062,850 -       58,197,936 -       
���%6��<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) (138,760,421) (37,491,234) -       (35,963,009) 
 (67,697,571) (37,491,234) 58,197,936 (35,963,009) 
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 ��ก��
��	��� 
  (
"�%�)/��6	   
  1 �ก��)�  ก�1���9�  ก�1�/����	  31 (�	��)� 
  ".+. 2562  /����	  
�D�
#�D��9%	  ".+. 2562 
  ���  ���  ���  ��� 
 
#�	���"��>��
��	1�$��ก�������2�     
1"��B5"�6��1%��65"��6<�3&�#6��1%�1#��5� 7,925,780 -       -       7,925,780 
��+*�%��กก��'�%���ก����ก������-% -       28,420,172 -       28,420,172 
��%����%1"��6�+��+,(1"�'�%�"�+1%�#�"�+��ก1��1��� 19,325,328 (10,311,325) -       9,014,003       
<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� 5,891,816 175,534 4,350,265 10,417,615 
1���,$ก$"�#&�#��+4ก��'�%#��&�#��1��,(�4�ก�:� 1,932,547 1,224,484 -       3,157,031 
$%�	4�ก��ก-%+5�&�#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� 53,889,032 (2,011,677) -       51,877,355 
1"��B5"�ก���%�+1"�	�"����(��"�#3�8�� -       7,316,649 -       7,316,649 
&��	4�6(6�	�#<��� 147,764,547 (57,108,354) -       90,656,193 
�5"�M 4,628,922 (2,277,028) -       2,351,894 
 241,357,972 (34,571,545) 4,350,265 211,136,692 
     
�	$#�	>��
��	1�$��ก�������2�     
�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� (179,042,114) 55,796,931 -       (123,245,183) 
6��	��3+���ก$%�	4�'�%*�%�� !"#6�??� (78,577,177) (57,538,614) -       (136,115,791) 
$%�	4�ก��ก-%+5�&�#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� (21,148,253) 1,674,964 -       (19,473,289) 
1"���"�,(1"����ก��1%�#��� (81,662) 81,662 -       -       
 (278,849,206) 14,943 -       (278,834,263) 
<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) (37,491,234) (34,556,602) 4,350,265 (67,697,571) 
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 ��ก��
��	��� 
  (
"�%�)/��6	  
  1 �ก��)�  ก�1���9�  ก�1�/����	  31 (�	��)� 
  ".+. 2561  /����	  
�D�
#�D��9%	  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
 
#�	���"��>��
��	1�$��ก�������2�     
1"��B5"����%6#6�+�(6-?&�#�#��'�%ก-%+5��(+(6�%�     
   ,(��ก���%+1%�#�����ก�����	�5"� 1,643,327 (1,643,327) -       -       
1"��B5"�6��1%��65"��6<�3&�#6��1%�1#��5� 7,925,780 -       -       7,925,780 
�#�������,(�#�����"�#��%���ก-ก1%� 2,780,548 (2,780,548) -       -       
��%����%1"��6�+��+��ก1��1��� -       19,325,328 -       19,325,328 
<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� 7,039,721 (1,141,535) (6,370) 5,891,816 
1���,$ก$"�#&�#��+4ก��'�%#��&�#��1��,(�4�ก�:� 2,089,902 (157,355) -       1,932,547 
$%�	4�ก��ก-%+5�&�#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� 38,081,178 15,807,854 -       53,889,032 
&��	4�6(6�	�#<��� 86,523,919 61,240,628 -       147,764,547 
�5"�M 4,204,472 424,450 -       4,628,922 
 150,288,847 91,075,495 (6,370) 241,357,972 
     
�	$#�	>��
��	1�$��ก�������2�     
�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� (102,361,831) (76,680,283) -       (179,042,114) 
6��	��3+���ก$%�	4�'�%*�%�� !"#6�??� (26,836,340) (51,740,837) -       (78,577,177) 
$%�	4�ก��ก-%+5�&�#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� (21,148,253) -       -       (21,148,253) 
1"���"�,(1"����ก��1%�#��� (309,922) 228,260 -       (81,662) 
 (150,656,346) (128,192,860) -       (278,849,206) 
<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) (367,499) (37,117,365) (6,370) (37,491,234) 
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 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  (
"�%�)/��6	   
  1 �ก��)�  ก�1���9�  ก�1�/����	  31 (�	��)� 
  ".+. 2562  /����	 
�D�
#�D����  ".+. 2562 
  ���  ���  ���  ��� 
     
#�	���"��>��
��	1�$��ก�������2�     
1"��B5"�6��1%��65"��6<�3&�#6��1%�1#��5� 7,925,780 -       -       7,925,780 
��+*�%��กก��'�%���ก����ก������-% -       28,420,172 -       28,420,172 
��%����%1"��6�+��+,(1"�'�%�"�+1%�#�"�+��ก1��1��� 19,325,328 (10,311,325) -       9,014,003  
<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� 5,871,384 154,060 4,350,265 10,375,709 
1���,$ก$"�#&�#��+4ก��'�%#��&�#��1��,(�4�ก�:� 19,552 887,977 -       907,529 
$%�	4�ก��ก-%+5�&�#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� 18,892,427 12,116,228 -       31,008,655 
1"��B5"�ก���%�+1"�	�"����(��"�#3�8�� -       7,316,649 -       7,316,649 
�5"�M 4,628,922 (2,877,028) -       1,751,894 
 56,663,393 35,706,733 4,350,265 96,720,391 
     
�	$#�	>��
��	1�$��ก�������2�     
�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� (72,539,508) 57,423,783 -       (15,115,725) 
6��	��3+���ก$%�	4�'�%*�%�� !"#6�??� (20,080,438) (3,326,292) -       (23,406,730) 
1"���"�,(1"����ก��1%�#��� (6,456) 6,456 -       -       
 (92,626,402) 54,103,947 -       (38,522,455) 
<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) (35,963,009) 89,810,680 4,350,265 58,197,936 
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 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  (
"�%�)/��6	   
  1 �ก��)�  ก�1���9�  ก�1�/����	  31 (�	��)� 
  ".+. 2561  /����	 
�D�
#�D����  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
#�	���"��>��
��	1�$��ก�������2�     
1"��B5"����%6#6�+�(6-?&�#�#��'�%ก-%+5��(+(6�%�     
   ,(��ก���%+1%�#�����ก�����	�5"� 1,643,327 (1,643,327) -       -       
1"��B5"�6��1%��65"��6<�3&�#6��1%�1#��5� 7,925,780 -       -       7,925,780 
�#�������,(�#�����"�#��%���ก-ก1%� 2,780,548 (2,780,548) -       -       
��%����%1"��6�+��+��ก1��1��� -       19,325,328 -       19,325,328 
<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� 7,021,377 (1,149,993) -       5,871,384 
1���,$ก$"�#&�#��+4ก��'�%#��&�#��1��,(�4�ก�:� 46,847 (27,295) -       19,552 
$%�	4�ก��ก-%+5�&�#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+� 12,164,467 6,727,960 -       18,892,427 
�5"�M 4,204,472 424,450 -       4,628,922 
 35,786,818 20,876,575 -       56,663,393 
     
�	$#�	>��
��	1�$��ก�������2�     
�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� (52,266,091) (20,273,417) -       (72,539,508) 
6��	��3+���ก$%�	4�'�%*�%�� !"#6�??� (8,201,059) (11,879,379) -       (20,080,438) 
1"���"�,(1"����ก��1%�#��� (25,826) 19,370 -       (6,456) 
 (60,492,976) (32,133,426) -       (92,626,402) 
<����#��*�%��ก��$����?�� (64	7�) (24,706,158) (11,256,851) -       (35,963,009) 
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22 #�	���"��1�%���	
��	�9%	 (#��(�) 

 
6��	��3+�*�"��4����+��5"� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
�#�������	�"�*� 18,383,330 3,620,582 16,470,378 2,038,469 
�#��������35"�ก��#	4� -       4,000,000 -       4,000,000 
 18,383,330 7,620,582 16,470,378 6,038,469 
��ก  1"��B5"����%6#6�+�(6-? - �#�������	�"�*� -       (20,000) -       (20,000) 
 - �#��������35"�ก��#	4� -       (4,000,000) -       (4,000,000) 
���6��	��3+�*�"��4����+��5"� (64	7�) 18,383,330 3,600,582 16,470,378 2,018,469 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2561 �#��������35"�ก��#	4������ 4 %����	 �����#�������	�"�����	�"�+'�%ก��ก�#	4�,�"#��!"#�35"��"��#	4�
'�ก����(�-6����5"�ก���#1�ก���35"�ก���C��-��(��62����ก���#�� 
�+�����	��6�	7��"��#	4��%�+( 10 &�#��1���(�-6����5"� ��5�
����������#��&�%�$"� 37.5 %����	  !"#����4���ก��������6����5"���#ก"��+�#*�",%��6��� �+"�#*�ก�$�� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2561 
�����	*�%���	!ก1"��B5"�	�"����(*�"*�%���15��#��������35"�ก��#	4���%,%�	�%#����� 
 
'��(��"�#�� 3.). 2562 �����	*�%$������"�+1"��B5"����%6#6�+�(6-?&�#�#�������	�"�*�,(�#��������35"�ก��#	4�	�%#����� 
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23 
��	ก0$�9���ก#8���	ก��
��	 ��	�ก����	�9%	 (#��(�) 

 
�#��ก-%+5���ก62����ก���#��,(��ก#	4��5"� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
6"��&�#��4����+�     
$�O�,ก�#�� -       570,704,043 -       570,704,043 
�#��ก-%+5��(+(6�%���ก62����ก���#�� (64	7�) -       499,020,719 -       499,020,719 
 -       1,069,724,762 -       1,069,724,762 
     

�#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#��	�"2!#ก����     
   ���(<�+'���!"#�� 520,425,549 625,600,000 307,626,074 -       
�4%�ก-%	�"2!#ก�������(<�+'���!"#�� (64	7�) 2,546,374,915 2,447,086,565 2,546,374,915 2,447,086,565 
 3,066,800,464 3,072,686,565 2,854,000,989 2,447,086,565 
     

6"��&�#*�"��4����+�     
�#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#�� (64	7�) 4,242,167,920 5,032,465,798 2,051,495,810 2,493,295,237 
�4%�ก-% (64	7�) 2,990,435,453 4,038,315,532 2,990,435,453 4,038,315,532 
 7,232,603,373 9,070,781,330 5,041,931,263 6,531,610,769 
     

����#��ก-%+5� (64	7�) 10,299,403,837 13,213,192,657 7,895,932,252 10,048,422,096 
 
23.1 ��+ก���15"��*��6�����$�O�,ก�#�� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 

 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��1�$����?��$%��� 570,704,043 1,170,320,350 570,704,043 1,170,320,350 
$�O�,ก�#���3�"�&!%� 4,295,957 453,383,693 4,295,957 453,383,693 
�"�+���(15�$�O�,ก�#�� (575,000,000) (1,053,000,000) (575,000,000) (1,053,000,000) 
��1�$����?����+�� -       570,704,043 -       570,704,043 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2561 $�O�,ก�#�� !"#2!#ก�������(<�+'� 1 ��	�"�����	��ก'�%ก��62����ก���#��<�+'���(�	) 
����$����ก���%+�%�+( 3.80 2!#�%�+( 4.75 $"��� 
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23.2 ��+ก���15"��*��6������#��ก-%+5��(+(6�%���ก62����ก���#�� (64	7�) 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 

3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��1�$����?��$%��� 499,020,719 -       499,020,719 -       
�3�"�&!%� - �#��ก-%+5� -       500,000,000 -       500,000,000 
 - 1"�7������+��#��ก-%+5���$���"�+ -       (1,662,500) -       (1,662,500) 
$������"�+1"�7������+��#��ก-%+5���$���"�+ 979,281 683,219 979,281 683,219 
�"�+���(15��#��ก-%+5��(+(6�%� (500,000,000) -       (500,000,000) -       
��1�$����?��64	7���+�� -       499,020,719 -       499,020,719 
 
�#��ก-%+5��(+(6�%���ก62����ก���#�� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
   
�#��ก-%+5��(+(6�%� -       500,000,000 -       500,000,000 
��ก  1"�7������+��#��ก-%+5���$���"�+ -       (979,281) -       (979,281) 
�#��ก-%+5��(+(6�%� (64	7�) -       499,020,719 -       499,020,719 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2561 �#��ก-%+5��(+(6�%���ก62����ก���#�������#��ก-%+5���ก7��1��3�:��+�'���(�	),�"#��!"#  
����$����ก���%+ MLR - 1.60 $"���  !"#��ก���%+��ก�����"�+������+��5�� �#��ก-%+5���#ก"����ก�������(15�'���5��6�#��1� 
3.). 2562 �����	*�%��
9��	�"���,(6�"#�-ก6�%�#&�#
1�#ก��	�"�ก�"+�&%�#*�������ก��(ก�� (���+��$4 13) �+"�#*�ก�$��  
��5"����	�" 26 ��24��+� 3.). 2562 �����	*�%�"�+���(15��#��ก-%+5�	�%#���,%�,(�����	*�%*2"2����ก��(ก����#ก"��,%� 
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23.3 ��+ก���15"��*��6������#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#�� (64	7�) 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 

3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��1�$����?��$%��� 5,658,065,798 5,903,161,547 2,493,295,237 2,810,657,610 
�3�"�&!%� - �#��ก-%+5� 4,551,464,000 962,000,000 3,812,464,000 892,000,000 
 - 1"�7������+��#��ก-%+5���$���"�+ (5,571,250) (1,761,250) (2,820,000) (1,761,250) 

�"�+���(15��#��ก-%+5� (5,449,266,000) (1,209,500,000) (3,948,669,000) (1,209,500,000) 
$������"�+1"�7������+��#��ก-%+5���$���"�+ 7,900,921 4,165,501 4,851,647 1,898,877 
��1�$����?��64	7���+�� 4,762,593,469 5,658,065,798 2,359,121,884 2,493,295,237 
��ก  �#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#��     
    	�"2!#ก�������(<�+'���!"#�� (64	7�) (520,425,549) (625,600,000) (307,626,074) -       
 4,242,167,920 5,032,465,798 2,051,495,810 2,493,295,237 
 
�#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#�� (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
�#��ก-%+5��(+(+�� 4,770,798,000 5,668,600,000 2,362,795,000 2,499,000,000 
��ก  1"�7������+��#��ก-%+5���$���"�+ (8,204,531) (10,534,202) (3,673,116) (5,704,763) 
�#��ก-%+5��(+(+�� (64	7�) 4,762,593,469 5,658,065,798 2,359,121,884 2,493,295,237 
��ก  �#��ก-%+5��(+(+��	�"2!#ก����     
    ���(<�+'���!"#�� (64	7�) (520,425,549) (625,600,000) (307,626,074) -       
 4,242,167,920 5,032,465,798 2,051,495,810 2,493,295,237 
 

     �ก��/��� 
  �������ก
�$� (�$�����%��)  ���ก���ก�	 ����
��� 

���
>� ��	)��ก��	�  ".+. 2562  ".+. 2561 ก��������ก
�$�  ".+. 2562  ".+. 2561 ก�������	$ 
        
������        
�#��ก-%+5��(+(+�� 25 ก��+�+� 3.). 2563*  MLR - 1.85  MLR - 1.85 ��+��5�� ก ก *�"�� 
�#��ก-%+5��(+(+�� 23 6�#��1� 3.). 2565*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 ��+��5�� ก ก *�"�� 
�#��ก-%+5��(+(+�� 19 ����1� 3.). 2566*  MLR - 2.90 -       ��+��5�� ก -       *�"�� 
        
�������%��        
�#��ก-%+5��(+(+�� 30 7����1� 3.). 2565*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 ��+��5�� ก, 1 ก, 1 �� 
�#��ก-%+5��(+(+�� 1 3E�<�1� 3.). 2564*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 ��+��5�� ก, 1 ก, 1 �� 
�#��ก-%+5��(+(+�� 25 6�#��1� 3.). 2563*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 ��+��5�� ก, & ก *�"�� 
�#��ก-%+5��(+(+�� 25 ก4�<�3��7� 3.). 2565*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 ��+��5�� ก ก *�"�� 
�#��ก-%+5��(+(+�� 28 ก4�<�3��7� 3.). 2566*  MLR - 1.50 -       ��+��5�� ก, 1 -       *�"�� 
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���+��$4 
 
ก) 
9��	�"���&�#
1�#ก��	�"�ก�"+�&%�#  !"#���	�%#$%�	4�ก��3�8���6�#�����	��3+�������ก��(ก�� (���+��$4 13) 
&) ���#65�ก���6�	7���%�#�4�&�#
1�#ก��	�"�ก�"+�&%�#������ก��(ก�� (���+��$4 11 ,( 13) 
1)  �#�#��6����5"�&�#�����	+"�+1%���(ก��
�+�����	 
* �����	�(���#��$��6"�����%6��64	7�$"�6"��&�#B-%25��4%�$����+(���+�	�"�(�4*�%'�6�??��#��ก-%+5�,$"(6�??� 
 
: ���	�"  31 7����1� 3.). 2561 �����	���#�#��	�"�(���ก'�%$�%#,$"���	�"  1 ����1� 3.). 2562 ����� 2,880 %����	  
ก��62����ก���#��'���(�	),�"#��!"# ��$����ก���%+�%�+( MLR - 1.25 $"��� �����	*�%���#��H�ก 
9��	�"���3�%��6�"#�-ก6�%�# 
,(���#65�ก���6�	7���%�#�4��-1"�$����+#��ก����(����*�"$"�ก�"� 4,400 %����	 ������ก��(ก�� $"��� ��5"����	�"  
19 ����1� 3.). 2562 �����	*�%���ก'�%�#��ก-%����� 2,457 %����	 ,(*�%���(15��#��ก-%+5�	�%#�����,(*2"2����ก��(ก��
��#ก"��,%� ��5"����	�" 20 ����1� 3.). 2562 
 

23.4 �4%�ก-% (64	7�) : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561  !"#��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� �� 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   
�4%�ก-% - �-1"�	�"$��*�% 5,550,000,000 6,500,000,000 
��ก  1"�'�%�"�+	�#$�#'�ก����ก�4%�ก-%��$���"�+  (13,189,632) (14,597,903) 
�4%�ก-% (64	7�) 5,536,810,368 6,485,402,097 
��ก  �4%�ก-%	�"2!#ก�������(<�+'���!"#�� (64	7�) (2,546,374,915) (2,447,086,565) 
 2,990,435,453 4,038,315,532 
 
��+ก���15"��*��6������4%�ก-% (64	7�) 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� �� 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   
��1�$����?��64	7�$%��� 6,485,402,097 5,563,177,225 
�4%�ก-%�3�"�&!%� 1,500,000,000 3,500,000,000 
1"�'�%�"�+	�#$�#'�ก����ก�4%�ก-%��$���"�+�3�"�&!%� (9,627,606) (16,152,983) 
�"�+���(15��4%�ก-% (2,450,000,000) (2,571,500,000) 
$������"�+1"�'�%�"�+	�#$�#'�ก����ก�4%�ก-%��$���"�+ (���+��$4 35) 11,035,877 9,877,855 
��1�$����?��64	7���+�� 5,536,810,368 6,485,402,097 
��ก �4%�ก-%	�"2!#ก�������(<�+'���!"#�� (64	7�) (2,546,374,915) (2,447,086,565) 
 2,990,435,453 4,038,315,532 
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	�"��(�4�1:(ก���ก�������	 ��5"����	�" 20 ����1� 3.). 2560 ���$�������ก9��	���4��$�'�%�����	��ก,(�6��&�+�4%�ก-%����
�(�4�5"�B-%25���(�<	*�"�%�+6�	7� *�"����(ก�� ,(��B-%,	�B-%25��4%�ก-% ��+4 3 �� �-1"�*�"�ก�� 1,500 %����	 
�+�6��&�+,ก" 
B-%#	4�	�"�*� ,(/��5�B-%#	4�62���� ��5"����	�" 28 ����+� 3.). 2560 ,(���	�" 2 - 3 3E�<�1� 3.). 2560 �����	*�%
�6��&�+�4%�ก-%����� 1,500,000 ��"�+ �-1"�	�"$��*�%��"�+( 1,000 ��	 ���	�%#6�%� 1,500 %����	
�+����$����ก���%+
1#	�"'���$���%�+( 4.35 $"��� $����+46�??�,(���(��ก���%+	4ก 3 ��5�� 
�+�4%�ก-%��#ก"������+4 3 �� 1��ก����*2"
2�����	�" 4 3E�<�1� 3.). 2563 
 
	�"��(�4�1:(ก���ก�������	 ��5"����	�" 8 �ก��1� 3.). 2561 ���$�������ก9��	���4��$�'�%�����	��ก,(�6��&�+�4%�ก-%����
�(�4�5"�B-%25���(�<	*�"�%�+6�	7� *�"����(ก�� ,(��B-%,	�B-%25��4%�ก-% ��+4 3 �� �-1"�*�"�ก�� 1,500 %����	 
�+�6��&�+,ก" 
B-%#	4�	�"�*� ,(/��5� B-%#	4�62���� 
�+�(��"�#���	�" 19-21 ก4�<�3��7� 3.). 2561 �����	*�%�6��&�+�4%�ก-%����� 1,500,000 ��"�+ 
�-1"�	�"$��*�%��"�+( 1,000 ��	 ���	�%#6�%� 1,500 %����	 
�+����$����ก���%+1#	�"'���$���%�+( 4.30 $"��� $����+46�??�
,(���(��ก���%+	4ก 3 ��5�� 
�+�4%�ก-%��#ก"������+4 3 �� 1��ก����*2"2�����	�" 22 ก4�<�3��7� 3.). 2564 
 
	�"��(�4�1:(ก���ก�������	 ��5"����	�" 2 3E)��ก�+� 3.). 2561 ���$�������ก9��	���4��$�'�%�����	��ก,(�6��&�+�4%�ก-%
�����(�4�5"�B-%25���(�<	*�"�%�+6�	7� *�"����(ก�� ,(��B-%,	�B-%25��4%�ก-% ��+4 2 �� �-1"�*�"�ก�� 1,100 %����	 
�+�6��&�+,ก"
B-%#	4�	�"�*� ,(/��5� B-%#	4�62���� 
�+�(��"�#���	�" 27-29 3E)��ก�+� 3.). 2561 �����	*�%�6��&�+�4%�ก-%����� 1,100,000 ��"�+ 
�-1"�	�"$��*�%��"�+( 1,000 ��	 ���	�%#6�%� 1,100 %����	 
�+����$����ก���%+1#	�"'���$���%�+( 4.25 $"��� $����+46�??�
,(���(��ก���%+	4ก 3 ��5�� 
�+�4%�ก-%��#ก"������+4 2 �� 1��ก����*2"2�����	�" 30 3E)��ก�+� 3.). 2563 	�%#��% �����	*�%����#��
����� 1,050 %����	 ��กก����ก�4%�ก-%����� 1,050,000 ��"�+ �-1"�	�"$��*�%�4%���"�+( 1,000 ��	 '����	�" 30 3E)��ก�+� 3.). 2561 
 
	�"��(�4�1:(ก���ก�������	 ��5"����	�" 15 3E�<�1� 3.). 2562 ���$�������ก9��	���4��$�'�%�����	��ก,(�6��&�+�4%�ก-%
�����(�4�5"�B-%25���(�<	*�"�%�+6�	7� *�"����(ก�� ,(��B-%,	�B-%25��4%�ก-% ��+4 3 �� �-1"�*�"�ก�� 1,500 %����	 
�+�6��&�+,ก" 
B-%#	4�	�"�*� ,(/��5� B-%#	4�62���� 
�+�(��"�#���	�" 17-19 ��24��+� 3.). 2562 �����	*�%�6��&�+�4%�ก-%����� 1,500,000 ��"�+ 
�-1"�	�"$��*�%��"�+( 1,000 ��	 ���	�%#6�%� 1,500 %����	 
�+����$����ก���%+1#	�"'���$���%�+( 4.50 $"��� $����+46�??�
,(���(��ก���%+	4ก 3 ��5�� 
�+�4%�ก-%��#ก"������+4 3 �� 1��ก����*2"2�����	�" 20 ��24��+� 3.). 2565 	�%#��%�����	*�%����#��
����� 1,500 %����	 ��กก����ก�4%�ก-%����� 1,500,000 ��"�+ �-1"�	�"$��*�%��"�+( 1,000 ��	 '����	�" 20 ��24��+� 3.). 2562 
 
	�%#��%�����	����%�	�"$%�#�C���$�$���#5"��*&	�"ก����*�%'�&%�ก�����"��%�+6�	7�,(��%�	�"&�#B-%��ก�4%�ก-%,(B-%25��4%�ก-%$��	�"�(�4*�%
'����#65���%����6��&�+�4%�ก-% 
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23.5 : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �-1"�+4$�7���&�#�#��ก-%+5��(+(+�� ��(ก���%�+��+(���+���#��% 

 

 �0�)%�����(��� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
�#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#�� (64	7�) 4,770,798,000 5,668,600,000 2,362,795,000 2,499,000,000 
�4%�ก-% (64	7�) 5,586,393,140 6,498,439,813 5,586,393,140 6,498,439,813 
����-1"�+4$�7���&�#�#��ก-%+5��(+(+�� 10,357,191,140 12,167,039,813 7,949,188,140 8,997,439,813 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �-1"�+4$�7���&�#�#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#��1���:��กก�(,6�#��6� 
'����1$1����%�+��$����ก���%+�#��ก-%+5�'���$����ก���%+'�$�� (�(��� 2 &�#����&�%��-1"�+4$�7���)  !"#*�"��ก��
���"+�,�#��7�ก������-1"�'��(��"�#�� �+"�#*�ก�$�� �-1"�+4$�7���&�#�#��ก-%+5��(+(+����ก62����ก���#���	"�ก����1�
$����?����5"�#��ก��$����ก���%+	�"�����	*�%���'ก%�1�+#ก����$����ก���%+'�$�� 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �-1"�+4$�7���&�#�4%�ก-%�%�#��#��ก��1�$��&�#�4%�ก-% : ���	�"'�#�,6�#@��(
ก���#�� (�(��� 1 &�#����&�%��-1"�+4$�7���)  
 

23.6 : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 �#�#��6����5"�	�"+�#*�"*�%���ก'�%��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  �$�	���  �$�	���  �$�	���  �$�	��� 
     
��
��	#�	
�9%��%���1�%1�$
��ก6�$     
�#��ก-%+5�	�"����$����ก���%+�+$��     
�#��ก-%+5��(+(6�%� -       830 -       830 
�#��ก-%+5��(+(+��     
   - 1��ก����<�+'� 1 �� 630 309 252 -       
   - 1��ก�����ก�� 1 �� 5,391 7,283 1,610 3,466 
����#�#��6����5"�	�"+�#*�"*�%���ก'�% 6,021 8,422 1,862 4,296 
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24 
�$��	$ก��)$� ��
�$��	$�9%	 

 
��%����%ก��1%�,(��%����%�5"� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 

 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��%����%ก��1%� - 1"�ก"�6�%�# 478,920,342 486,036,535 104,405,062 172,899,107 
 - �5"�M - �����	�5"� 22,421,697 22,787,360 6,515,391 15,025,451 
                           - �����		�"�ก�"+�&%�#ก��     
                                (���+��$4 10 &)) 13,461,742 -       8,852,250 -       
�#����(ก��B#�� 338,132,762 230,498,294 113,611,617 167,105,496 
��%����%�5"�     
   - �411	�"�ก�"+�&%�#ก�� (���+��$4 10 &)) 29,717 29,717 -       -       
   - �����	�5"� 52,910,600 89,177,168 10,182,151 81,652,745 
��%����%1"��6�+��+��ก1��1��� 20,000,000 96,626,641 20,000,000 96,626,641 
1"�'�%�"�+1%�#�"�+     
   - �����		�"�ก�"+�&%�#ก�� (���+��$4 10 &)) 20,654,443 7,736,894 9,456,841 7,736,894 
   - �����	�5"� 126,785,087 147,673,316 102,017,353 117,957,000 
��ก���%+1%�#�"�+ - 62����ก���#��,(��ก#	4��5"� 30,242,191 41,261,074 28,331,952 39,836,537 
1"�$��,	�ก���ก��1%�#�"�+ (���+��$4 10 &)) 1,082,096 3,145,000 1,082,096 3,145,000 
�5"�M  911,987 32,752 30,164 32,752 
�����%����%ก��1%�,(��%����%�5"� 1,105,552,664 1,125,004,751 404,484,877 702,017,623 
 

25 ���1�$��กก��6�$���ก��������0$ 
 
��+ก���15"��*��6�������+*�%��กก��'�%���ก��������-%6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+
��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� �� 

��ก��
��	
!"��ก��ก��  
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   
��1�$����?��$%��� -       -       
�3�"�&!%��(��"�#�� 268,508,252 -       
����-%������+*�%'��� (67,284,006) -       
��1�$����?����+�� 201,224,246 -       
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26 �	$#�	���	
��	�9%	 

 
���%6����4����+��5"� : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
<�����ก : 	�"�"�+1%�#�"�+ 14,805,131 7,638,131 11,909,150 4,712,214 
������%6����4����+��5"� 14,805,131 7,638,131 11,909,150 4,712,214 
 

27 >���70ก"�	7�������	�"	�ก��	 
 
��+ก���15"��*��6�����<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#��6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+
��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��1�$����?�� : ���	�" 1 �ก��1� 29,459,077 35,198,605 29,356,923 35,106,885 
�3�"�&!%��(��"�#��     
   - $%�	4����ก��'����$$��3�(�����??�$�     
         14%�1��#,�##��9���,ก%*& (���+��$4 32) 9,345,236 -       9,320,991 -       
   - $%�	4����ก������4��� (���+��$4 32) 2,305,490 1,927,827 2,226,531 1,888,848 
   - $%�	4���ก���%+ (���+��$4 32) 1,076,277 877,924 1,072,107 874,619 
   - ก������-1"�'��"��กก�����"+�,�#     
         &%�6��$�	�#ก���#�� 21,751,326 (31,850) 21,751,326 -       
�"�+B��(
+���3��ก#���(��"�#�� (11,849,333) (3,799,790) (11,849,333) (3,799,790) 
ก����+ก��B��(
+���3��ก#��	�"*�"$%�#���( -       (4,713,639) -       (4,713,639) 
��1�$����?�� : ���	�" 31 7����1� 52,088,073 29,459,077 51,878,545 29,356,923 
 
&%�6��$���ก'�ก����(��:ก��$����ก1:�$)�6$����(ก��<�+	�"'�%������#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  �$�����%��  �$�����%��  �$�����%��  �$�����%�� 
     
��$��1���  1.5 - 3.3  3.1 - 3.3  1.5  3.1 
��$��ก���3�"�&!%�&�#�#����5��	�"1��*�%   5.0 - 8.0  5.0 - 8.0  5.0 - 8.0  5.0 - 8.0 
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ก�����1��(��1����"��*��&�#&%�6��$���ก'�ก����(��:ก��$����ก1:�$)�6$����(ก��<�+ 
 

  7�ก�����%�>���70ก"�	7�������	�"	�ก��	 
  ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
   ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
 ก��
��%�	 ���6	/$�#����  ���  ���  ���  ��� 
      
��$��1��� �3�"�&!%��%�+( 1 (3,375,204) (2,105,632) (3,331,732) (2,084,437) 
��$��1��� �#�%�+( 1 3,844,425 2,394,714 3,787,898 2,367,155 
��$��ก���3�"�&!%�&�#�#����5�� �3�"�&!%��%�+( 1 3,669,645 2,323,684 3,614,897 2,296,992 
��$��ก���3�"�&!%�&�#�#����5�� �#�%�+( 1 (3,298,395) (2,087,723) (3,255,266) (2,066,696) 
 
ก�����1��(��1����"��*���%�#��#��กก�����"+�,�#&%�6��$�&:(	�"'�%&%�6��$��5"�1#	�" '�	�#�C���$�62��ก��:���#ก"��+�ก	�"�(
�ก��&!%� ,(ก�����"+�,�#'�&%�6��$������1���6��3��7�ก�� '�ก��1���:ก�����1��(��1����"��*��&�#<��(B-ก3��B��(
+���
3��ก#��	�"��$"�ก�����"+�,�#'�&%�6��$���ก*�%'�%��7�1���,$"(��"�+	�"��(��:ก��*�% 
 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 �(+(���2���9�"+2"�#�%����ก&�#<��(B-ก3��$��
1�#ก��B��(
+���'�#�ก���#�����,( 
#�ก���#���93�(ก��ก�� 15� 25 �� ,( 9 �� $������ (3.). 2561 : 26 �� ,( 10 �� $������) 
 
ก�����1��(��ก��1��ก����&�#ก���"�+���(B��(
+���3��ก#��	�"*�"��ก��1��� ����#��% 
 

 ��ก��
��	��� �� 
��ก��
��	
!"��ก��ก�� 

  ".+. 2562  ".+. 2561 
1��ก�������(<�+'�  ���  ��� 
   
1 �� 15,094,100 5,382,460 
1 �� 2!# 4 �� 4,934,812 8,117,451 
�ก��ก�"� 4 �� 26,237,257 6,278,882 
 46,266,169 19,778,793 
 
���	�" 5 ����+� 3.). 2562 3�(�����??�$�14%�1��#,�##��9���,ก%*&*�%2-ก��(ก�)'����ก�����4��ก�� 
�+�(��B��#1��'�% 
��5"�3%�ก���� 30 ������,$"�����(ก�)'�%���ก�����4��ก�� ก�����"+�,�#	�"6�1�?*�%,ก"1"�����+6�����3��ก#��	�"�ก��+:��+4
,(����+4#����กก�"���5��	"�ก�� 20 �� �(���"+���ก����� 300 ���&�#1"��%�#��$��64�	%�+���� 400 ���&�#1"��%�#��$��64�	%�+ 
ก4"�ก��ก��*�%����-%Bก�(	���#ก"��	�%#�����,%�'�#�ก�*�&��	4������6��� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 
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28 ก���%��
��	��	7� 

 
	�"��(�4�1:(ก���ก�������	��5"����	�" 22 ก4�<�3��7� 3.). 2562 ���$���4��$��"�+�#�����B�(��"�#ก�'�%,ก"B-%25��4%�'���$���4%�( 
6.90 ��	 ��������#������� 3,149.64 %����	 ,(�#�����B��#ก"��*�%�"�+'�%,ก"B-%25�,%�'����	�" 22 ����1� 3.). 2562 
 
	�"��(�4�1:(ก���ก�������	��5"����	�" 12 ก��+�+� 3.). 2562 ���$���4��$��"�+�#�����B�(��"�#ก�'�%,ก"B-%25��4%�'���$���4%�(  
5.20 ��	 ��������#������� 2,373.20 %����	 ,(�#�����B��#ก"��*�%�"�+'�%,ก"B-%25�,%�'����	�" 10 $4�1� 3.). 2562 
 
	�"��(�4�6���?B-%25��4%���(���� 3.). 2561 ��5"����	�" 27 ����+� 3.). 2561 ���$���4��$�'�%�����	�"�+�#�����B6�����B ก��������#��
��(���� 3.). 2560 '���$���4%�( 0.17 ��	 '�%,ก"B-%25��4%�����������#�� 77.6 %����	 �#�����B��#ก"��*�%�"�+'�%,ก" B-%25��4%�,%�
��5"����	�" 21 3E�<�1� 3.). 2561 
 

29 ��	#�������กI���� 
 
��+ก���15"��*��6�����	4�6���#$��กF���+ 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+�
��#��% 
 ��ก��
��	��� �� 
 ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   
+��1#��5�$%��� 145,228,172 145,228,172 
���6���3�"��(��"�#�� -       -       
+��1#��5���+�� 145,228,172 145,228,172 
 
$��3�(�����??�$������	�������ก�� �����	�($%�#���6��ก�*�64	7���(����6"����!"#*�%����	4�6���#*�"�%�+ก�"��%�+( 5 &�#ก�*�64	7�
��(������ก�%�+&��	4�6(6�+ก�� (2%���) ��ก�"�	4�6���#��%�(�������*�"�%�+ก�"��%�+( 10 &�#	4���	(���+�  !"#6���#$��กF���+��%
�(*�"6����2��*��"�+�#�����B*�%  
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30 #%�	1�$
#��%1�%���	��)��)�� 

 
��+ก���15"��*��6�����6"��*�%�6�+	�"*�"�������1��14� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+
��+(���+���#��% 
 ��ก��
��	��� 
  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ��� 
   
+��1#��5�$%��� 603,406 575,221 
6"��,�"#ก�*�64	7�'������	+"�+  55,720 28,185 
+��1#��5���+��  659,126 603,406 
 

31 ���1�$��กก��/��#�	)$� 6�$
�%� �����ก�� 
 
��+*�%��กก��&�+6��1%� '�%��"�,(���ก��6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��+*�%��กก��&�+6��1%� 238,463 14,806,505 83,435 12,066,832 
��+*�%��กก��'�%��"� 31,034,798 89,480,127 15,037,995 62,705,614 
��+*�%��กก��'�%���ก��2�	�" 67,284,006 -       67,284,006 -       
�����+*�%��กก��&�+6��1%� '�%��"�,(���ก�� 98,557,267 104,286,632 82,405,436 74,772,446 
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32 )%�6�$�%�������ก�3� 

 
1"�'�%�"�+	�"6�1�?	�"2-ก�����(�<	$���ก�:(6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��#$"�*���%  !"#,6�#���*�%
'�ก�*�ก"��$%�	4�	�#ก���#��,(<����#��*�% 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
$%�	4�3�8���6�#�����	��3+�	�"&�+�(��"�#��  9,331,781,173 2,815,808,538 8,311,947,781 2,831,262,640 
1"�'�%�"�+�ก�"+�ก��3��ก#�� 300,162,747 311,273,321 270,672,943 287,588,756 
�#���"�+6�	�ก�#	4�6���#��%+#��3 9,720,978 10,405,267 9,360,032 10,180,265 
<��(B-ก3��B��(
+���3��ก#�� (���+��$4 27) 12,727,003 2,805,751 12,619,629 2,763,467 
1"�'�%�"�+6"#�6���ก��&�+ 507,991,378 245,802,563 419,744,265 165,752,977 
1"�������#��ก"�6�%�# 54,634,407 58,785,165 4,895,250 19,623,672 
<���74�ก���93�( 523,504,157 164,763,473 460,898,959 164,763,473 
1"��B5"����%6#6�+�(6-?     
   - �#��'�%ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#�����ก     
        �����	�5"�  -       431,641 -       431,641 
   - �#��'�%ก-%+5��(+(6�%�,(��ก���%+1%�#���     
        ��ก�����	+"�+ (���+��$4 10 1)) -       -       990,945 733,278 
1"��65"����1� (���+��$4 19) 54,181,647 77,757,271 41,509,867 60,055,877 
1"�$������"�+ (���+��$4 20) 450,663 2,050,028 446,100 2,002,295 
 

33 ���1�$�9%	 
 
��+*�%�5"� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��ก���%+��� 30,116,261 12,700,015 27,145,513 11,143,185 
��+*�%��กก��+ก��ก6�??� 84,301,556 45,807,769 4,261,614 33,930,200 
�5"� M 8,094,554 15,959,063 5,395,563 12,107,923 
�����+*�%�5"� 122,512,371 74,466,847 36,802,690 57,181,308 
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34 ก�1�(/����	)�9%	 

 
ก�*�(&��	4�)�5"� 6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
ก�*�64	7���กก����(������1�	��3+�6��     
   &�#�6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� (���+��$4 18) 8,596,565 354,575,851 16,500,440 89,057,617 
ก�*�64	7���กก������"�+	�"���     
   ��1��,(�4�ก�:� 262,846,255 144,940 262,536,969 144,940 
&��	4���กก������"�+     
   �6�#�����	��3+��35"�ก��#	4� (28,779,614) -       (28,538,614) -       
&��	4���กก��$������"�+��1��,(�4�ก�:� (2,080,868) (16,117,997) (1,931,012) (10,944,205) 
&��	4���กก��$������"�+6��	��3+�*�"��$��$� (187) -       (187) -       
���ก�*�(&��	4�)�5"� 240,582,151 338,602,794 248,567,596 78,258,352 
 

35 �$	��	���ก��
��	 
 
$%�	4�	�#ก���#��6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
��ก���%+�"�+ 213,068,682 211,072,626 253,750,899 275,966,452 
1"�$������"�+1"�'�%�"�+	�#$�#'�ก����ก�4%�ก-%     
   (���+��$4 23.4) 11,035,877 9,877,855 11,035,877 9,877,855 
$������"�+1"�7������+��#��ก-%+5� 50,277,498 224,727 50,277,498 224,727 
���$%�	4�	�#ก���#�� 274,382,057 221,175,208 315,064,274 286,069,034 
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36 >��
��	1�$ 

 
��+ก��ก�(	�+��<����#��*�%6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ��(ก���%�+��+(���+���#��% 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
>��
��	1�$��������	:     
<����#��*�%'�������4��� (721,254,160) (211,329,667) (710,450,143) (200,458,982) 
<����#��*�%���	!ก6-#*�6�������ก"�� (64	7�) 715,399 875,689 714,615 875,187 
���<����#��*�%������4��� (720,538,761) (210,453,978) (709,735,528) (199,583,795) 
     
>��
��	1�$��ก�������2�:     
��+ก��	�"�ก����กB,$ก$"�#��"�1��� (���+��$4 21) (34,556,602) (37,117,365) 89,810,680 (11,256,851) 
     
���1"�'�%�"�+<����#��*�% (755,095,363) (247,571,343) (619,924,848) (210,840,646) 
 
 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
  ���  ���  ���  ��� 
     
ก�*�ก"��<���	�#��?�� 3,826,369,384 1,234,577,821 3,153,258,975 1,049,304,758 
     
<���1���:��ก��$��<����%�+( 20 (765,273,877) (246,915,564) (630,651,795) (209,860,952) 
Bก�(	�:     
   1"�'�%�"�+	�"*�"6����2��ก<��� (313,021) (57,583) (271,546) (44,907) 
   1"�'�%�"�+	�"6����2��ก<���*�%�3�"��$�� 2,538,939 4,159,273 2,181,697 3,302,130 
   B,$ก$"�#��"�1���	�"*�"*�%���	!ก����6��	��3+�     
      <����#��*�%��ก��$����?�� 6,761,975 (5,981,686) 8,102,181 (5,112,104) 
   &��	4�	�#<���&�#�����	+"�+	�"*�"*�%���	!ก     
      ����6��	��3+�<����#��*�%��ก��$����?�� 475,222 348,527 -       -       
   ก��������4#��กก�����	!ก<����#��*�%     
      ��ก"��6-#*� (64	7�) 715,399 875,690 714,615 875,187 
<����#��*�% (755,095,363) (247,571,343) (619,924,848) (210,840,646) 
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37 ก�1��%���$	/�$	"9$	5�	 

 

ก�*�$"��4%�&�%�35%�@��1���:
�+ก�����ก�*�64	7�6�������	�"����&�#B-%25��4%�6���?&�#�����	'�?"�%�+������4%�6���?2���9�"+
2"�#�%����ก	�"��ก,(���+ก���('��(��"�#�� 
 #������#�$	#����	�% 31 (�	��)� 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
     

ก�*�64	7�6�������	�"����&�#B-%25��4%�     
   &�#�����	'�?" (��	) 3,071,218,301 986,978,293 2,533,334,127 838,464,112 
     

������4%�6���?	�"��ก,(���+ก���(,%�     
   2���9�"+2"�#�%����ก (�4%�) 456,471,175 456,471,175 456,471,175 456,471,175 
     

ก�*�$"��4%�&�%�35%�@�� (��	$"��4%�)  6.73  2.16  5.55  1.84 
 

�����	*�"��ก����ก�4%�6���?�	�+��	"������6�������6�%�64����	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 
 

38 
)�9%���9����ก��
��	 
 

+��1#��5�&�#6��	��3+�,(���%6��	�#ก���#��	�"6�1�?,(��$����ก���%+ : ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 6�4�*�%��#$"�*���% 
 

 ��ก��
��	��� 
 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2562 
 "�	���  
  �������ก
�$�)��%     
  ����
���)�
��9�ก%�	     
 ����/F$	�� )��ก��	�/��#�22� 1�%�    
 �������� ��9�ก%�	ก��	������6��%  1 - 5 �  �������ก
�$� (�$�����%��) 
 ����  	$��ก�%� 1 �  1 - 5 � ��ก
�$�  ��� �����������  �����)��% 
       

#�	���"�����ก��
��	       
�#��6�,(��+ก���	�+��	"��#��6� 1,620,947 46,010 -       37 1,666,994 0.10 - 1.10  0.80 - 4.00 
�#��#	4���"�1���ก��62����ก���#�� -       35,142 -       -       35,142 -        0.60 - 1.10 
-ก���%ก��1%�,(-ก���%�5"� (64	7�) -       -       -       316,720 316,720 -       -       
-ก���%��กก��&�+	�"��� -       -       -       1,119,720 1,119,720 -       -       
�#��'�%ก-%+5��(+(+��,ก"ก���"��1%� -       -       543,400 -       543,400 -        5.96 
���#�	���"�����ก��
��	 1,620,947 81,152 543,400 1,436,477 3,681,976   
       

�	$#�	���ก��
��	        
��%����%ก��1%�,(��%����%�5"� -       -       -       1,105,553 1,105,553 -       -       
�#��ก-%+5��(+(+�� (64	7�) 4,762,593 -       5,536,810 -       10,299,403 4.50 - 5.15  4.25 - 4.50 
����	$#�	���ก��
��	 4,762,593 -       5,536,810 1,105,553 11,404,956   
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 ��ก��
��	��� 
 ��	�% 31 (�	��)� ".+. 2561 
 "�	���  
  �������ก
�$�)��%     
  ����
���)�
��9�ก%�	     
 ����/F$	�� )��ก��	�/��#�22� 1�%�    
 �������� ��9�ก%�	ก��	������6��%  1 - 5 �  �������ก
�$� (�$�����%��) 
 ����  	$��ก�%� 1 �  1 - 5 � ��ก
�$�  ��� �����������  �����)��% 
        
#�	���"�����ก��
��	       
       
�#��6�,(��+ก���	�+��	"��#��6� 1,518,010 45,627 -       218 1,563,855 0.10 - 1.10  0.80 - 1.30 
�#��#	4���"�1���ก��62����ก���#�� -       157,144 -       -       157,144 -        0.80 - 1.30 
-ก���%ก��1%�,(-ก���%�5"� (64	7�) -       -       -       519,742 519,742 -       -       
���#�	���"�����ก��
��	 1,518,010 202,771 -       519,960 2,240,741   
        
�	$#�	���ก��
��	        
�#��ก-%+5��(+(6�%� - $�O�,ก�#�� -       570,704 -       -       570,704 -        4.00 
�#��ก-%+5��(+(6�%���ก62����ก���#�� (64	7�) -       499,021 -       -       499,021 MLR - 1.60 -       
��%����%ก��1%�,(��%����%�5"� -       -       -       1,137,278 1,137,278 -       -       
�#��ก-%+5��(+(+�� (64	7�) 7,290,686 -       4,852,782 -       12,143,468 4.65 - 5.15  4.00 - 4.35 
����	$#�	���ก��
��	 7,290,686 1,069,725 4,852,782 1,137,278 14,350,471   

 



������ �	
��� �
�����
�	�� ��ก�� (����	) 
����
������ก����ก��
��	��� ����ก��
��	
!"��ก��ก�� 
#������#�$	#����	�% 31 (�	��)� ".+. 2562 

80 

 
39 >���70ก"�	 ���	$#�	�%���
ก��/F$	 

 
: ���	�" 31 7����1� 3.). 2562 ,( 3.). 2561 ก4"�ก��ก����<��(B-ก3��,(���%6��	�"����ก��&!%���#��% 
 
 ��ก��
��	��� ��ก��
��	
!"��ก��ก�� 
  ".+. 2562  ".+. 2561  ".+. 2562  ".+. 2561 
 �$�	��� �$�	��� �$�	��� �$�	��� 
>���70ก"�	����%��K%����	     
   - $��6�??� 5%�&�+	�"��� 209 434 -       434 
   - �35"�ก��3�8��
1�#ก��$"�*���,%��6��� 2,039 2,998 447 288 
   - ก�� 5%��4�ก�:� 18 -       6 -       
���<��(B-ก3����+�"�+H"�+	4� 2,266 3,432 453 722 
     
>���70ก"�	��ก#�22�
�%���
	�	��	     
   - <�+'� 1 �� 59 -       59 -       
   - �ก��ก�"� 1 ��,$"*�"�ก�� 5 �� 237 -       237 -       
   - �ก��ก�"� 5 �� 560 -       560 -       
���<��(B-ก3����ก6�??���"�������#�� 856 -       856 -       
     
>���70ก"�	��ก#�22����ก��     
   - $��6�??����ก�� 21 31 19 29 
   - 1"�������#��ก"�6�%�# 50 87 11 -       
���<��(B-ก3����ก6�??����ก�� 71 118 30 29 
     
>����	$#�	�%���
ก��/F$	��ก     
ก��6�$(	�)��)$����ก�	 (���+��$4 8) 36 38 33 38 
     

��	����	��������9%	 (���+��$4 17)  1 4 -       -       
 

40 
���ก��3�>��������	�%6	��ก��
��	 
 
��5"����	�" 16 �ก��1� 3.). 2563 �����	*�%�&%��"��#	4�ก�������	 +- �$�% ��ก�� (�����) 
�+ก�� 5%��4%�6���?&�#�����	 ����� ��*,�� � 
��ก�� '�6��6"���%�+( 50 ����������#�� 41.03 %����	 �����	 ����� ��*,�� � ��ก�� ��	4���	(���+� 50 %����	 
�+���4%�6���?
����� 500,000 �4%� �-1"�	�"$��*�%�4%�( 100 ��	 ����$24��(6#1��35"���(ก��74�ก��3�8��
1�#ก���6�#�����	��3+��35"�&�+ 
 
	�"��(�4�1:(ก���ก��&�#�����	��5"����	�" 27 ก4�<�3��7� 3.). 2563 ���$���4��$�'�%�6��	�"��(�4�6���?B-%25��4%���(���� 3.). 2563
3����:���4��$�'�%�"�+�#�����B6�����Bก��������#����(���� 3.). 2562 '���$���4%�( 2.20 ��	 '�%,ก"B-%25��4%�,(ก����
�"�+�#�����B'����	�" 26 3E�<�1� 3.). 2563 
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