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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ NOBLE OVERSEAS SALE GALLERY ชั้น 2 อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 

 

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึกส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลได้ก าหนดไว้ 



บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) อำคำรโนเบิล เลขท่ี 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (66 2) 251-9955 Fax. (66 2) 251-9977 

          
        วันท่ี 27 มีนำคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

เรียน     ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

สิ่งท่ีส่งมำด้วย - ปรำกฎรวมในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 2.  รำยละเอียดของผู้สอบบัญชี 

3.  รำยละเอียดของกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง 
4.  รำยละเอียดของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเพิ่ม 
5.   เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และระเบียบในกำรเข้ำร่วมและด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียน เอกสำรหลักฐำนท่ีต้อง       
      น ำมำแสดงในวันประชุม กำรมอบฉันทะและกำรออกเสียงลงคะแนน 

 6.  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 7.  รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ และนิยำมกรรมกำรอิสระ 
 8.  แผนท่ีตั้ง สถำนท่ีจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

 - ปรำกฎแยกจำกหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
o รำยงำนประจ ำปี 2562 พร้อมงบกำรเงินประจ ำปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) และ

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
o หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
o แนวทำงเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ COVID-19 ในท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
o กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำ ปี2563 
o คู่มือกำรเข้ำใช้งำน Zoom Application 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 ขึ้นในวันพุธท่ี 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ Noble Overseas Sale Gallery ชั้น 2 อำคำรโนเบิล เลขท่ี 1035 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจำรณำ และ/หรือ อนุมัติเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ท่ีบริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเมื่อ
วันท่ี 30 เมษำยน 2562 รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 (สิ่งท่ีส่งมำด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ตำม
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 (สิ่งท่ีส่งมำด้วย 1) 
การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ

รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบรหัสคิวอำร์ (QR Code) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 ตำมท่ี
ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบรหัสคิวอำร์ (QR Code) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 
การลงมติ : วำระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 



2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน

จ ำกัด พ.ศ.2535  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี 2562 ในรูปแบรหัสคิวอำร์ (QR Code) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตำมท่ีปรำกฎอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบรหัสคิวอำร์ (QR Code) ท่ีได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  

 การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง  

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 3,071,218,301 บำท คิดเป็นก ำไรสุทธิ
ต่อหุ้นเท่ำกับ 6.73 บำท และก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ จ ำนวน 2,533,334,127 บำท คิดเป็นก ำไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ำกับ 5.55 บำท ในปี 2562 บริษัทฯ มีมูลค่ำกำรขำยโครงกำรจ ำนวนประมำณ 15,016 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นมูลค่ำขำยหลักจำก
กำรขำยท่ีดินรอพัฒนำจ ำนวน 8,719 ล้ำนบำท และส่วนท่ีเหลือเป็นมูลค่ำขำยโครงกำรท่ีอยู่อำศัย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้
เปิดขำยโครงกำรใหม่จ ำนวน 1 โครงกำร ภำยใต้แบรนด์ นิว (Nue) คือโครงกำร นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลำซำล ซึ่งมีมูลค่ำ
โครงกำรรวม 2,500 ล้ำนบำท เมื่อรวมกับโครงกำรอื่น ๆ ท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขำยท่ีรอรับรู้รำยได้ 
(Backlog) ณ สิ้นปี 2562 รวมเป็นจ ำนวนประมำณ 17,000 ล้ำนบำท โดยจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563-2566  

ในปี 2562 บริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงกำรท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ได้แก่ 
โครงกำร โนเบิล เพลินจิต, โครงกำร โนเบิล รีวอล์ฟ รัชดำ, โครงกำร โนเบิล รีวอล์ฟ รัชดำ 2, โครงกำร โนเบิล รีโคล  และ 
โครงกำร โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ผลส ำเร็จดังกล่ำวมำจำกปัจจัยพื้นฐำนท่ีดีเป็นแรงผลักดันท่ีส่งผลต่อเนื่องไปยังปีต่อ ๆ ไป จำกผล
ประกอบกำรในปี 2562 ท่ีบริษัทฯ สร้ำงสถิติใหม่ด้วยผลก ำไรสุทธิท่ีสูงเป็นประวัติกำรณ์ ดังน้ัน เพื่อเป็นกำรตอบแทนท่ำนผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม  ในอัตรำหุ้นละ 7.40 บำท (เจ็ดบำทสี่สิบสตำงค์) แต่เนื่องจำกเมื่อวันท่ี 
12 กันยำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
งวด 6 เดือนแรกในปี 2562 (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2562 – 30 มิถุนำยน 2562) และก ำไรสะสม ในอัตรำหุ้นละ 5.20 บำท (ห้ำ
บำทยี่สิบสตำงค์)  ดังน้ันเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จะจ่ำยเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 2.20 บำท (สองบำทยี่สิบสตำงค์)  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (1 กรกฎำคม 2562 – 31 ธันวำคม 
2562) และก ำไรสะสม  โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เพื่อสิทธิในกำรรับเงิน
ปันผลในอัตรำหุ้นละ 2.20 บำท (สองบำทยี่สิบสตำงค์)  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 28 พฤษภำคม 2563 รวมกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3,378 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเงินปันผลต่อ
ก ำไรสุทธิ (Payout Ratio) เท่ำกับร้อยละ 110.0 ส ำหรับงบกำรเงินรวม และเท่ำกับร้อยละ 133.3 ส ำหรับงบเฉพำะของบริษัทฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ท้ังน้ีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนำรมณ์ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท่ีจะ
ตอบแทนและสร้ำงมูลค่ำให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

อน่ึง กำรจ่ำยเงินปันผลในครั้งน้ีเป็นกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสด จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ มิได้เกิดจำก
กำรออกตรำสำรหน้ี หรือกำรสร้ำงหน้ีเพิ่มแต่ประกำรใด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 2.95 เท่ำ และมีอัตรำส่วนหน้ีสินทำงกำรเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.58 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มี
โครงกำรคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงท้ังหมด 7 โครงกำร เพื่อให้แล้วเสร็จทันตำมก ำหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์ในปีต่อไป 
ได้แก่ โครงกำรโนเบิล บี ไนน์ทีน, โครงกำรโนเบิล อรำวน์ สุขุมวิท 33, โครงกำรโนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42, โครงกำร นิว โน
เบิล แจ้งวัฒนะ, โครงกำร โนเบิล อรำวน์ อำรีย์, โครงกำร โนเบิล สเตท 39 และโครงกำร นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลำซำล 
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นอกจำกนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะเปิดตัวโครงกำรเพิ่มอีกประมำณ 7 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 25,000 ล้ำนบำท
รวมถึงบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนซื้อท่ีดินเพิ่มเพื่อน ำมำพัฒนำโครงกำรในอนำคตจ ำนวน 1,800 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรพัฒนำ
โครงกำรใหม่และกำรขยำยธุรกิจ  

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังหักเงิน
ส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ ท้ังน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษัทฯ อน่ึงหำกมีควำมจ ำเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีอัตรำน้อยกว่ำท่ีก ำหนดข้ำงต้น หรืออำจงดเว้นกำรจ่ำยเงินปันผลได้ 
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภำระกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต  

ท้ังน้ี ในปี 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 และรับทรำบ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 9 เดือนแรกของบริษัทฯ ในปี 2561 (ตั้งแต่วันท่ี  1 มกรำคม 2561 
ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2561) โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมในอัตรำหุ้นละ 6.90 บำท  (หกบำทเก้ำสิบสตำงค์) คิดเป็น
อัตรำเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (Payout Ratio) เท่ำกับร้อยละ 1,169.5 ส ำหรับงบกำรเงินรวม และเท่ำกับร้อยละ 704.1 ส ำหรับงบ
เฉพำะของบริษัทฯ 

ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน อน่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ทุนส ำรองตำม
กฎหมำยของบริษัทฯ มีจ ำนวน 145,228,172 บำท ซึ่งมีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้งดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเน่ืองจำกได้มีกำรจัดสรรครบจ ำนวนตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม  ในอัตรำหุ้นละ 7.40 บำท (เจ็ดบำทสี่สิบสตำงค์) แต่เน่ืองจำกเมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2562 ท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนแรกในปี 
2562 (ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2562 – 30 มิถุนำยน 2562) และก ำไรสะสม ในอัตรำหุ้นละ 5.20 บำท (ห้ำบำทยี่สิบสตำงค์)  
ดังน้ันเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ำยเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 2.20 บำท (สองบำทยี่สิบสตำงค์)  ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำย
จำกก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (1 กรกฎำคม 2562 – 31 ธันวำคม 2562) และก ำไรสะสม  
โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 2.20 
บำท (สองบำทยี่สิบสตำงค์) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 28 พฤษภำคม 2563 และเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้
บริษัทฯ งดกำรจัดสรรทุนก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเน่ืองจำกได้มีกำรจัดสรรครบจ ำนวนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด
แล้ว 
การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง  

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน

จ ำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นำงอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขท่ี 3873, นำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5016 และนำยสง่ำ โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขท่ี 11251 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
ให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีตำม
รำยนำมดังกล่ำวทุกท่ำนมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรื่องกำร
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลำ 5 ปี โดยนำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5016 เป็นผู้สอบบัญชี
ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 ผู้สอบบัญชีตำมรำยนำมดังกล่ำวทุกท่ำนมี
ควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
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ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ รำยละเอียดของผู้สอบบัญชีปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 2 และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำค่ำสอบบัญชีส ำหรับ
บริษัทและบริษัทย่อยประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,990,000 บำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 200,000 บำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28 โดยเป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ จ ำนวน 2,550,000 บำท และเป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 
1,400,000 บำท ส ำหรับค่ำบริกำรอื่น (Non-audit service fee) มีจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 40,000 บำทซึ่งเท่ำกับปี 2562  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งให้ นำงอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3873 , นำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5016 และนำยสง่ำ โชคนิติสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 11251  ในนำมบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท ำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด แทนได้  และก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2563 เป็น
จ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,990,000 บำท 

การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำก

ต ำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งน้ีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระมีจ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่  นำยแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง, นำยธีรพล วรนิธิ
พงศ์ และนำยต่อบุญ พ่วงมหำ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วว่ำนำยต่อบุญ พ่วงมหำ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อน่ึง นำยต่อบุญ พ่วงมหำ ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562 แทนกรรมกำรเดิมท่ีได้ลำออกไป ดังน้ันจึงมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระของกรรมกำรเดิมท่ีคงเหลือ บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรำยละเอียดของ
กรรมกำรอิสระ และนิยำมกรรมกำรอิสระ สิ่งท่ีส่งมำด้วย 7 ซึ่งเข้มกว่ำข้อก ำหนดขั้นต่ ำของกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในเรื่องกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คือ
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ท้ังน้ี ให้นับ
รวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สรรหำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำยต่อบุญ พ่วงมหำ มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ควำมเป็น
อิสระ และควำมพร้อมท่ีจะอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบกับได้ปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดีตลอดมำ 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเห็นว่ำส ำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม พร้อมท้ังให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันท่ี 9 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผ่ำนทำง Website ของบริษัทฯ 
และผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดได้เสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเข้ำมำยังบริษัทฯ  

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระในครำวน้ี คณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ใน
กำรสรรหำ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมท้ังคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ควำมเป็น
อิสระ และควำมพร้อมท่ีจะอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำร รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ 



5 

ในช่วงท่ีผ่ำนมำ  รวมถึงพิจำรณำควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนท่ีจ ำเป็นต้องมีในคณะกรรมกำรโดยใช้ Board Skill Matrix 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จ ำกัดเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ จึงมีควำมเห็นว่ำกรรมกำรท่ีออก
ตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้นท้ัง 3 ท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถท่ีจะช่วยพัฒนำบริษัทฯ ได้ ประกอบกับ
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระท้ัง 3 ท่ำนมีรำยชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ดังน้ันคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมกำรท้ัง 3 ท่ำนให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง รำยละเอียดประวัติของ
กรรมกำรปรำกฏตำม สิ่งท่ีส่งมำด้วย 3  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำ เห็นควรให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใน
ครั้งน้ี ซึ่งได้แก่ นำยแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง, นำยธีรพล วรนิธิพงศ์ และนำยต่อบุญ พ่วงมหำ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหน่ึง  
การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง  

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรสรรหำ ได้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้เพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจ ำนวน 1 ท่ำน จำกเดิม 9 ท่ำน เป็นจ ำนวน 10 ท่ำน ในกำรน้ีคณะกรรมกำรสรร
หำได้พิจำรณำคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ ควำมเหมำะสมท้ังคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำน ควำมเป็นอิสระ และควำมพร้อมท่ีจะอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำร รวมถึงพิจำรณำ
ควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนท่ีจ ำเป็นต้องมีในคณะกรรมกำรโดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ จ ำนวน 1 ท่ำน 
รำยนำมนำยพนำ จันทรวิโรจน์ 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำมีควำมเห็นว่ำนำยพนำ จันทรวิโรจน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนฯ 
และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถท่ีจะช่วยพัฒนำบริษัทฯ 
รำยละเอียดของผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อปรำกฎตำม สิ่งท่ีส่งมำด้วย 4  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ เห็นควรให้ท่ีประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้เพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจ ำนวน 1 ท่ำน จำกเดิม 9 ท่ำน เป็นจ ำนวน 10 ท่ำน และพิจำรณำแต่งตั้ง 
นำยพนำ จันทรวิโรจน์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบใหม่ของบริษัทฯ 
การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง  

วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เน่ืองจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำน้ัน 
ประกอบด้วยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มก ำหนดจ่ำยค่ำตอบแทนปี 2542, ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มก ำหนดจ่ำยค่ำตอบแทนปี 2558, ค่ำตอบแทนของกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ท่ียังคงอัตรำเท่ำเดิมไม่
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มจ่ำยค่ำตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบตำมหลักเกณฑ์ 
โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกประเภทธุรกิจ และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโต
ทำงผลก ำไรของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียด  2563 

(ปีที่เสนอ) 
2562  

คณะกรรมกำรบริษัท     
 ประธำนกรรมกำร  220,000 55,000 บำท/ปี 
 กรรมกำร  200,000 50,000 บำท/คน/ปี 
 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

     - กรรมกำรชำวไทย 
     - กรรมกำรชำวต่ำงชำต ิ

  
20,000 
50,000 

 
- 
- 

 
บำท/ครั้ง/ท่ำน 
บำท/ครั้ง/ท่ำน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ     
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  800,000 540,000 บำท/ปี 
 กรรมกำรตรวจสอบ  700,000 450,000 บำท/คน/ปี 
คณะกรรมกำรสรรหำ  50,000 50,000 บำท/คน/ปี 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  50,000 50,000 บำท/คน/ปี 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  50,000 50,000 บำท/คน/ปี 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  50,000 50,000 บำท/คน/ปี 

 อน่ึง ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกท่ีได้กล่ำวมำ
ข้ำงต้น 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เห็น
ควรให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2563 ดังนี ้

1.  ประธำนกรรมกำร ค่ำตอบแทน 220,000 บำท 
2.  กรรมกำร ค่ำตอบแทนท่ำนละ 200,000 บำท 
 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

     - กรรมกำรชำวไทย 
     - กรรมกำรชำวต่ำงชำติ 

 
ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทน 

 
20,000 
50,000 

 
บำท/ครั้ง/ท่ำน 
บำท/ครั้ง/ท่ำน 

3.  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทน  800,000  บำท 
4.  กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนท่ำนละ  700,000 บำท 
5.  กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนท่ำนละ 50,000 บำท 
6.  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนท่ำนละ 50,000 บำท 
7.  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ค่ำตอบแทนท่ำนละ 50,000 บำท 
8.  กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ค่ำตอบแทนท่ำนละ 50,000 บำท 

 การลงมติ : มติในวำระน้ีต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม  (ตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90) 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 8,000 
ล้านบาท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจำกบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดตัวโครงกำรเพิ่มในอนำคต รวมถึงบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนซื้อท่ีดิน
เพิ่มเพื่อน ำมำพัฒนำโครงกำรต่อ บริษัทฯ จึงต้องใช้เงินทุนเป็นจ ำนวนมำกเพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ ำกว่ำแหล่งเงินทุนอื่น ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จึงเห็นควรให้จัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่มส ำหรับรองรับกำรขยำยกิจกำรของบริษัทฯ  ดังน้ันจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับกำรขยำยกิจกำรของบริษัทฯ  
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 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อจัดหำแหล่งเงินทุนมำรองรับกำรขยำยกิจกำร รวมถึงเพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรระดมทุน
ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับกำร
ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดเบื้องต้นดังนี้โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

 
ชนิดของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย

สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อำจมีหรือไม่มีประกัน อำจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
วงเงิน  : จ ำนวนเงินต้นคงค้ำงของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 8,000 ล้ำนบำท 
สกุลเงิน  : สกุลเงินบำท และ/หรือ สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
อัตรำดอกเบี้ย  : ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครำว 
อำยุ  : ไม่ เกิน 15  ปี  เว้นแต่กรณีกำรออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อ เลิกบริษัท (Perpetual 

Debentures) ซึ่งกำรก ำหนดอำยุและวันครบก ำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบ
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงำนรำชกำรอื่น
ใดท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีกำรเสนอขำย  : เสนอขำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ให้แก่ประชำชนท่ัวไป และ/หรือผู้ลงทุนสถำบัน  
และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง โดยอำจแบ่งขำยเป็นรุ่น
เดียวหรือหลำยรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสำมำรถออกและเสนอ
ขำยแยกต่ำงหำกจำกกันก็ได้ กำรออกเสนอขำยสำมำรถเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตรำ
สำรน้ัน ๆ ก ำลังจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนก ำหนด ท้ังน้ี โดยปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกำศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรขออนุญำตจำก
หน่วยงำนรำชกำรใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรช ำระคืนเงินต้น  : ทยอยคืนเงินตน้หรือช ำระงวดเดียวเมื่อครบก ำหนด ตำมข้อก ำหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้ 
กำรไถ่ถอนก่อน
ครบก ำหนดอำยุ 
 

 : ผู้ถือหุ้นกู้อำจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ท้ังนี้ กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ให้
เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีจะออกในแต่ละครำว โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกำศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำร
ใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรขึ้นทะเบียน
ตรำสำรหน้ี 

 : บริษัทอำจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขำยตรำสำร
หน้ีอื่นใด 

วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อช ำระคืนหน้ีเดิม ซึ่งจะเป็นกำรลดภำระต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัท 
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยำวส ำหรับพัฒนำโครงกำรปัจจุบันและ

โครงกำรใหม่ และรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัท 

 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรเจรจำตกลง ลงนำม
ในสัญญำและ/หรือเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ อันจ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เพื่อให้
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และมีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รำยละเอียดอื่น ๆ อันจ ำเป็นและสมควรท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครำว 

 อน่ึง ในปี 2555 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท และในปี 2560 
ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท และในวันท่ี 27 
กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้น้ี บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ียังไม่ครบก ำหนดไถ่ถอนจ ำนวน 5,550 ล้ำนบำท 
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การลงมติ : มติในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
(ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 145) 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และเป็นเครื่องมือในกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน

ของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบทบัญญัติของกฎหมำยอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท ำให้จ ำนวนข้อบังคับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำก 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมท้ังฉบับและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทำงกำรเงิน และเป็นเครื่องมือในกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี 74/2557 
เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบทบัญญัติของกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท ำให้จ ำนวนข้อบังคับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จำก 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในสำระส ำคัญของกำรเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  

 รำยละเอียดกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
1. เพิ่มข้อบังคับเรื่องกำรซื้อหุ้นคืน ดังนี้ 

   “ข้อ 10 ห้ำมมิให้บริษัทเป็นเจ้ำของหุ้นหรือรับจ ำน ำหุ้นของบริษัท เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ

บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในกำรรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่ำตนไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม 

(2) บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงินเมื่อบริษัทมีก ำไรสะสมและสภำพคล่องส่วนเกิน และกำรซื้อหุ้น
คืนน้ันไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหำทำงกำรเงิน 

 กำรซื้อหุ้นคืนของบริษัทตำม (1) และ (2) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กำรซื้อหุ้น
ดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่เกินกว่ำร้อยละสิบ (10%) ของทุนช ำระแล้ว ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรอนุมัติกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว 

 ในกรณีกำรซื้อหุ้นคืนมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละสิบ (10%) ของทุนช ำระแล้ว ให้บริษัทท ำกำรซื้อหุ้นคืน
ภำยในหน่ึง (1) ปี นับแต่วันท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ันจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังไม่ มีสิทธิในกำรออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในกำรรับเงินปันผลด้วย  

 หุ้นท่ีซื้อคืนตำมวรรคหน่ึง บริษัทต้องจ ำหน่ำยออกไปภำยในเวลำท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ถ้ำไม่จ ำหน่ำย 
หรือจ ำหน่ำยไม่หมดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้บริษัทลดทุนท่ีช ำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน
ท่ีจ ำหน่ำยไม่ได้ 

 กำรซื้อหุ้นคืน กำรจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซื้อคืน และกำรตัดหุ้นท่ีซื้อคืน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น” 
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2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31 เดิม ข้อ 32 (ใหม่) ดังนี ้
ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 

ข้อ 31 (เดิม) ข้อ 32 (ใหม่) 

คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อัน
เป็นส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ 
ณ ที่ อ่ืนใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่ งได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด 

คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ อันเป็น
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อ่ืนใด
ตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรจะก ำหนด 

ประธำนในที่ประชุมอำจจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมกำรอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) 
ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมกำร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุมต้องอยู่ในรำชอำณำจักรขณะที่มีกำร
ประชุม 

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคสำมต้องมีกระบวนกำร
รักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ โดยให้ มีกำร
บันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพแล้วแต่กรณีของกรรมกำรทุกรำย
ในที่ประชุมตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม และมีระบบควบคุม
กำรประชุมเป็นไปตำมประกำศ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย ของ
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  พ .ศ . 2557 ลงวันที่  24 
พฤศจิกำยน 2557 และหรือ ที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อจัดให้มีกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์  ในกำรส่งหนั งสือเชิญประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและระยะเวลำ
ที่กฎหมำยหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรประชุมนั้นได้ก ำหนดไว้ หรือ
จะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตำม
ระยะเวลำและลงโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ตำมที่กฎหมำย หรือ
ข้อบังคับของบริษัทก ำหนดไว้ 

  การลงมติ : มติในวำระน้ีต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง (ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 31) 

วาระที่ 11 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 บริษัทฯ ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันท่ี 31 มีนำคม 2563 จึงขอเรียนเชิญ
ท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำว โดยแผนท่ีตั้งของสถำนท่ีจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ปรำกฏตำม
สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 

ผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงแทนในกำรประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกข้อควำม และลง
ลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือสำมำรถ Download หนังสือ
มอบฉันทะได้จำก Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงเท่ำน้ันมำแสดงในวันประชุม โดยบริษัทจัดให้มี
บริกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้ำร่วมประชุม โดยไม่คิดค่ำบริกำร ณ จุดลงทะเบียนอีกด้วย  อน่ึง 
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และระเบียบในกำรเข้ำร่วมและด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียน เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องน ำมำแสดงในวัน
ประชุม กำรมอบฉันทะและกำรออกเสียงลงคะแนน ปรำกฎตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 5 กรณีผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์แต่งตั้งกรรมกำรอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุม ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้

http://www.noblehome.com/
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กรรมกำรอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนย่อมได้ สำมำรถทรำบรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 7 

เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม จึงขอควำมกรุณำจำกผู้เข้ำร่วมประชุม ท้ังที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุม
ด้วยตนเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะ โปรดน ำแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนซึ่งมี Barcode บรรจุรำยละเอียดเฉพำะของผู้ถือหุ้นแต่ละรำย ท่ีได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวมำแสดงท่ีจุดลงทะเบียนด้วย และเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษัท แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีกำร
แพร่ภำพสดของกำรประชุมผ่ำนแอปพริเคชัน Zoom ซึ่งเป็นแอปพริเคชันท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน ำเสนอ โดยรำยละเอียดกำรใช้
งำนได้จัดส่งมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ในกำรยืนยันตัวตนเข้ำสู่ระบบและเพื่อควำม
สะดวกในกำรติดตำม และรับชมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นสด (Live) โปรดดำวน์โหลดแอปพริเคชัน ไว้ล่วงหน้ำ 

ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมท้ังเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หำกผู้ถือหุ้นมีค ำถำมท่ี
ต้องกำรให้บริษั ทฯ ชี้ แจงในประเด็น ท่ี เกี่ยวกับระเบี ยบวำระ ท่ีน ำเสนอครั้ ง น้ี  ท่ำนสำมำรถส่ งค ำถำมล่ วงหน้ำได้ ท่ี  อี เมล : 
corporate.s@noblehome.com หรือโทรสำร (66 2) 251-9977 

หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะขอรับข้อมูลรำยงำนประจ ำปี 2562 ท่ีบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบเอกสำร 
สำมำรถขอรับได้ท่ีบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) อำคำรโนเบิล เลขท่ี 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
ติดต่อคุณจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ หรือ คุณปิยะทิพย ์ดิลกศรี โทรศัพท์ (66 2) 251-9955 ต่อ 1405, 1410 โทรสำร (66 2) 251-9977 

         ขอแสดงควำมนับถือ 

                        โดยมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 
 
 

                        (นำยธงชัย บุศรำพันธ์) 
                                                                                                      ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 

 

หมำยเหตุ  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ฉบับน้ีพร้อมสิ่งท่ีส่งมำด้วยบน Website ของบริษัทฯ 
www.noblehome.com 

http://www.noblehome.com/



