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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร 

สารจากประธานกรรมการ 

	 ภาพรวมของเศรษฐกจิโลกส�าหรบัปี	2556	มีการขยายตัวดีขึน้เม่ือเทยีบกบัปีก่อน	โดยเฉพาะในช่วงครึง่ปีหลงั	เศรษฐกจิ

ของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยูโร	มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภค

ที่ปรับตัวดีขึ้น	นอกจากนี้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังคงมีการขยายตัวในเกณฑ์ดีจากอุปสงค์ในประเทศ	และการส่งออก

ทีฟ้ื่นตัวตามอุปสงค์จากประเทศอตุสาหกรรมหลกั	ส�าหรบัประเทศไทยการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิในปี	2556	ชะลอตวัลง

โดยเฉพาะในช่วงครึง่ปีหลงัเนือ่งจากอปุสงค์ในประเทศทีล่ดลง	ความล่าช้าของการใช้จ่ายเพือ่การลงทนุของภาครฐั	รวมทัง้

ปัญหาเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมอืงทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู	แต่อย่างไรกด็เีสถยีรภาพของเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากการผ่อนคลายของนโยบายทางการเงินและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่า

	 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี	2556	มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก	โดยมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม

จ�านวนมาก	ท�าให้เกิดการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง	แต่ในช่วงครึ่งปีหลังได้ชะลอตัวลงเนื่องจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน

ทีเ่พิม่ขึน้	และปัญหาเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมอืง	ซึง่ส่งผลกระทบต่อก�าลงัซือ้และความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค	และส�าหรบั

บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	จากความสามารถและประสบการณ์ของบริษัทฯ	ในการปรับกลยุทธ์ให้

ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ผนวกกับนโยบายที่บริษัทฯ	ยึดถือในการบริหารเงินทุนที่เคร่งครัด	รอบคอบ	ผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ยงัคงขยายตวัและเตบิโตอย่างต่อเนือ่งด้วยยอดขายทัง้โครงการแนวราบและโครงการคอนโดมเินยีม

กว่า	7,000	ล้านบาท

	 ส�าหรับปี	 2557	 ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเพิ่มความระมัดระวังและวางแผนการลงทุนให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยคาดการณ์ว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวได้ไม่มากนักจาก

ปัจจัยลบหลายด้าน	ปัจจัยเสรมิมเีพยีงอตัราดอกเบีย้ทีค่าดว่าจะทรงตวั	และการขยายการลงทนุของต่างชาตจิากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี	2558

	 ท้ายนี้	บริษัท	ฯ	ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ผู้สนับสนุนทางการเงิน	พันธมิตรทางธุรกิจ	และผู้ร่วมงานทุกท่าน

ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้ประสบความส�าเร็จด้วยดีเสมอมา	บริษัทฯ	ขอให้ค�ามั่นว่า	จะยึดมั่น

ในพันธกิจของบริษัทฯ	 ในการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ของการอยู่อาศัย	 เพื่อตอบสนองความต้องการ	 พร้อมน�าคุณภาพ

ที่ดีกว่ามาสู่ลูกค้า	 และจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม	 คุณธรรม	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตลอดจน

การสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพื่อน�าไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 มีเสถียรภาพและ

มั่นคงในระยะยาว	และก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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01
เกี่ยวกับบริษัท



	 บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจหลัก	คือ	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัย	ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่	ที่ดินเปล่า	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	อาคารชุดพักอาศัย	ทั้งแนวราบ

และตึกสูง	 โดยมุ่งเน้นการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ในการอยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือก

ทางใหม่ให้แก่ผู้บริโภค

	 วิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย	

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนแนวคิดที่แตกต่างอย่างมีดีไซน์	 เป็นเอกลักษณ์	และออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ในการอยู่อาศัย	เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค

	 พันธกิจของบริษัทฯ	 คือการเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้น�าในด้านการออกแบบ	 และสร้างสรรค์โครงการ	 และการบริการ

ของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นนวัตกรรม	(Product	Innovation	Leader)	ในการน�าเสนอที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า	และคุณภาพสูง	และ

สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้กบัผูอ้ยูอ่าศยั	เพือ่ตอบสนองความต้องการ	และมอบความพงึพอใจเกนิความคาดหมายให้กบัลกูค้า

	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นพัฒนาโครงการในท�าเลที่มีศักยภาพ	ใกล้ย่านศูนย์กลางธุรกิจ	และพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก	ที่

เพิ่มคุณค่าให้ที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อโครงการ	นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ยังสนับสนุนและส่งเสริมการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	

โดยการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัด	

ภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

	 โครงการที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการมาแล้วทั้งหมดมีจ�านวน	39	โครงการ	แบ่งเป็นโครงการที่เปิดขายก่อนป	ี

2545	จ�านวน	8	โครงการ	มูลค่าโครงการรวม	4,877	ล้านบาท	และเป็นโครงการที่เปิดการขายในระหว่างปี	2545		ถึง

ปี	2556	จ�านวน	31	โครงการ	มูลค่าโครงการรวม	55,172		ล้านบาท	ประกอบด้วย	โครงการ	บ้านเดี่ยว,คอนโดมิเนียม,	

ทาวน์เฮ้าส์	และที่ดินจัดสรร	โครงการบ้านเด่ียวได้แก่	โครงการโนเบิล	ทารา	ต้ังอยู่ใน	3	ท�าเลประกอบด้วย	โครงการ

โนเบิล	ทารา	เอกมัย-พระราม	9,		โครงการโนเบิล	ทารา	งามวงศ์วาน,		โครงการโนเบิล	ทารา	พัฒนาการ	และโครงการ

โนเบิล	ทารา	งามวงศ์วาน	2	โครงการโนเบิล	วานา	ตั้งอยู่ใน	2	ท�าเลประกอบด้วย	โครงการโนเบิล	วานา		ปิ่นเกล้า,	

โครงการโนเบิล	วานา	วัชรพล	และ	โครงการโนเบิล	อนาวานา	ปิ่นเกล้า	โครงการโนเบิล	จีโอ	ตั้งอยู่ใน	2	ท�าเลประกอบ

ด้วย	 โครงการโนเบิล	 จีโอ	วัชรพล	และ	 โครงการโนเบิล	จีโอ	พระราม	5	 โครงการคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ใน	10	ท�าเล

ใจกลางเมืองได้แก่	โครงการโนเบิล	ออรา	คอนโด,	โครงการโนเบิล	ไลท์,		โครงการโนเบิล	ซีโรไนน์,	โครงการโนเบิล

แอมเบียนส์	สารสิน,	 โครงการโนเบิล	รีมิกซ์,	 โครงการโนเบิล	 โซโล,	 โครงการโนเบิล	รีเฟลกซ์,	 โครงการโนเบิล	รีวีล,	

โครงการโนเบิล	 รีฟอร์ม,	 โครงการโนเบิล	 รีไฟน์,	 โครงการโนเบิล	 รีดี,	 โครงการโนเบิล	 รีเวนต์,	 โครงการโนเบิล	 รีมิกซ์	

2,	โครงการโนเบิล	เพลินจิต,	โครงการโนเบิล	รีวอลฟ์,	โครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา,	โครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2	

และโครงการโนเบิล	รีโว	สีลม		ส�าหรับโครงการทาวน์เฮ้าส์และที่ดินจัดสรรได้แก่	โครงการเฟิสท์โฮม,	โครงการโนเบิล	

สาทร-ท่าพระ	และ	2	โครงการบนถนนพัฒนาการได้แก่โครงการโนเบิล	เรสซิเดนส์	และโครงการโนเบิล	คิวบ์

	 นอกจากธรุกิจหลกัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 บรษิทัฯ	 ยงัประกอบธรุกจิลกัษณะอืน่	 ๆ	 ทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ

หลกั	 อาทิ	 ธุรกิจให้เช่าและบริการ	 ธุรกิจบริหารโครงการและให้บริการหลังการส่งมอบแก่ลูกค้า	 และธุรกิจให้บริการ

บริหารสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิให้แก่นกัลงทนุ,	สถาบนัทางการเงนิ	ตลอดจนบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ของสถาบนัทางการเงินด้วย

นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ #1 — หน้า 01
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ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม�

ปี 2554

	 บริษัทฯ	 ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม	2	 โครงการประกอบด้วยโนเบิล	 เพลินจิต	ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต	ติด

สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต	และโครงการโนเบิล	ยูไนท์	ตั้งอยู่บนถนนสุรศักดิ์	ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

	 ในเดือนมิถุนายน	 2554	 บริษัทฯ	 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกัน	

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	อายุ	3	ปี	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,500	ล้านบาท	ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป	และ/หรือ	ผู้ลงทุนสถาบัน	โดย

บริษัทฯ	น�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้การช�าระคืนหนี้	และ/หรือใช้รองรับการขยายธุรกิจ	และ/หรือใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน

ปี 2555

	 บริษัทฯ	ได้เปิดตัวโครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม	ตั้งอยู่ในซอยอารีย์	ท�าเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า

	 ในเดือนสิงหาคม	2555	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และ

มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	อายุ	3	ปี	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,500	ล้านบาท	ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป	และ/หรือ	ผู้ลงทุนสถาบัน	โดย

บริษัทฯ	น�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้การช�าระคืนหนี้	และ/หรือใช้รองรับการขยายธุรกิจ	และ/หรือใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน

ปี 2556

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 บริษัทฯ	 ได้เปิดตัวโครงการโนเบิล	 รีวอลฟ์	 รัชดา	 โครงการคอนโดมิเนียม	 ตั้งอยู่บนถนน

รัชดาภิเษก	ท�าเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า	ประสบความส�าเร็จด้วยยอดขายกว่าร้อยละ	90

	 เดือนกรกฏาคม	2556	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และ

มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	อายุ	3	ปี	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,500	ล้านบาท	ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป	และ/หรือ	ผู้ลงทุนสถาบัน	โดย

บริษัทฯ	น�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้การช�าระคืนหนี้	และ/หรือใช้รองรับการขยายธุรกิจ	และ/หรือใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน

	 ในเดือนกันยายน	และเดือนพฤศจิกายน	บริษัทฯ	ได้เปิดตัวโครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2	และโครงการโนเบิล	

รีโว	สีลม	ซ่ึงยังคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าผู้ซื้อโครงการ	โดยเฉพาะโครงการโนเบิล	รีโว	สีลม	ที่สามารถ

ปิดการขายได้ในวันแรกของการเปิดขาย
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บริษัทฯ	มีนโยบายแบ่งการด�าเนินงานโดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการพัฒนาก่อสร้าง	หรือ	บริหารโครงการ	

รายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท  – ที่ตั้ง ประเภทกิจก�ร โครงก�รที่ดำ�เนินก�ร

1.	บริษัท	บ้านสุขสบาย	จ�ากัด	

				900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเพลินจิต	

				แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และรับจ้างสร้างบ้าน

โนเบิล	พาร์ค

โนเบิล	ทารา	งามวงศ์วาน	2

2.	บริษัท	เอส	แอนด์	พี	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเมนท์	จ�ากัด

				900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเพลินจิต	

				แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร รับจ้างสร้างบ้าน	และรับบริหารโครงการ โนเบิล	นีโอ	ซิตี้

3.	บริษัท	คอนติเนนตัล	ซิตี้	จ�ากัด

				900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเพลินจิต	

				แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

เดอะ	โนเบิล

โนเบิล	รีมิกซ์

โนเบิล	รีมิกซ์	2

4.	บริษัท	รีเสิร์ช	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด

				900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเพลินจิต	

				แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร รับจ้างสร้างบ้าน

โนเบิล	ช้อยส์	ปิ่นเกล้า

โนเบิล	ช้อยส์	วิภาวดี

5.	บริษัท	เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่	คอนเซอร์เวชั่น	จ�ากัด

				54/4	หมู่ที่	7	ต�าบลบางเสาธง

				อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตผนังส�าเร็จรูป

โนเบิล	ช้อยส์	ปิ่นเกล้า

โนเบิล	ช้อยส์	วิภาวดี
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โครงสร้างการถือหุ้นของ	บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

บริษัท  บ้�นสุขสบ�ย จำ�กัด
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	1,700	ล้านบาท

ประเภทกิจการ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับจ้างสร้างบ้าน

100% 

100% 

100% 

65% 

50% 

บริษัท  เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำ�กัด         
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	2	ล้านบาท

ประเภทกิจการ	:	รับจ้างสร้างบ้านและรับบริหารโครงการ

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำ�กัด         
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	3,000	ล้านบาท

ประเภทกิจการ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	1,369.41	ล้านบาท								

ประเภทกิจการ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และรับจ้างสร้างบ้าน

บริษัท  รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	10	ล้านบาท

ประเภทกิจการ	:	รับจ้างสร้างบ้าน

บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำ�กัด
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	6.5	ล้านบาท

ประเภทกิจการ	:	ผลิตผนังส�าเร็จรูป
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โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ	 (1)	 NOBLE	=	บมจ.	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	CC=	บจ.คอนติเนนตัล	ซิตี้,

	 	 S&P	=	บจ.เอส	แอนด์	พี	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเมนท์,	BSS	=	บจ.บ้านสุขสบาย

	 (2)	 แสดงยอดรวมรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2554 2555 2556

โครงสร้างรายได้

ด�าเนินการ

โดย	(1) %การถือหุ้น มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย

บ้านเดี่ยวและที่ดิน NOBLE - 1,273.48	 	42.89	 	464.53	 	17.49	 	574.87	 	17.88	

อาคารชุดพักอาศัย NOBLE - 	984.83	 	33.17	 1,654.11	 62.29 2,183.11	 67.91	

CC 100% 561.83 	18.92	 356.72 13.43	 259.29 8.07

S&P 100% 2.54 0.09 - - - -

BSS 100% - - 			2.95 0.11 - -

รวมร�ยได้จ�กก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย 2,822.68  95.07 2,478.31  93.33 3,017.28 93.86 

ธุรกิจให้เช่�และให้บริก�ร

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ NOBLE - 	59.21	 	1.99	 	61.15	 	2.30	 45.59	 1.42	

ศูนย์การค้า NOBLE - 	9.52	 	0.32	 0.04	 0.00	 - -

อาคารชุดพักอาศัย NOBLE - 	10.42	 	0.35	 	12.02	 	0.45	 	12.05	 	0.37	

CC 100% 	8.43	 	0.28	 	8.03	 	0.30	 	9.64	 	0.30	

รวมร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และให้บริก�ร  87.58  2.95  81.24  3.06  67.28  2.09 

รวมร�ยได้จ�กธุรกิจหลัก 2,910.26  98.02 2,559.55  96.39 3,084.56  95.95 

ร�ยได้อื่น

ก�าไรจากการยกเลิกสัญญา (2) - 	2.10	 	0.07	 	6.45	 	0.24	 	12.26	 	0.38	

ดอกเบี้ยรับ (2) - 	49.65	 	1.67	 	71.15	 	2.68	 	109.07	 	3.39	

อื่นๆ (2) - 	7.10	 	0.24	 	18.39	 	0.69	 	8.74	 	0.27	

รวมร�ยได้อื่น  58.85  1.98  95.99  3.61  130.07  4.05 

ร�ยได้รวม 2,969.12  100.00 2,655.54  100.00 3,214.63  100.00 

อัตร�ก�รเพิ่ม(ลด)ของร�ยได้จ�กธุรกิจหลัก (2,194.60)  (42.99) (350.72)  (12.05) 525.02  20.51 
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โครงก�รของบริษัทฯ

	 โครงการทุกโครงการของบริษัทฯ	 คือภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่โนเบิลยึดถือ	 ด้วยความตั้งใจในการสรรสร้าง

และน�าเสนอนวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองความต้องการทัง้รปูแบบการอยูอ่าศยัและการใช้ชวีติทีแ่ตกต่างในโลกยคุปัจจบุนั	

ความคิดริเริ่มที่มีเอกลักษณ์และความพอใจที่เกินความคาดหมายของลูกค้า	คือเป้าหมายและหลักในการท�างานของเรา

โครงก�รที่พัฒน�และเปิดก�รข�ยก่อนปี 2545

โครงก�รโนเบิล พ�ร์ค
	 โนเบลิ	พาร์ค	เปิดตวัในเดือนธันวาคม	2534	เป็นโครงการคอนโดมิเนียมเชงิราบแห่งแรกของเมืองไทย	โดยเป็นลกัษณะ	

Condo	 house	 ซึง่เป็นการผสมผสานข้อดรีะหว่างการอยูอ่าศยัในสงัคมรวม	 มกีฎระเบยีบแบบคอนโดมเินยีม	 และการอยู่

อาศยัและความคุ้นเคยในที่อยู่อาศัยแบบไทยๆ	ในแนวราบเข้าไว้ด้วยกัน

โครงก�รโนเบิล โฮม
	 โนเบลิ	โฮม	เป็นโครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบ้านเดีย่ว	ทีเ่น้นให้เหน็ถงึมมุมองทีแ่ตกต่าง	และเป็นตวัของตวัเอง	ด้วยรปูแบบ

ดไีซน์ของบ้านหลงัคาโค้ง	ซึง่ให้ทัง้คณุภาพและพืน้ทีใ่ช้สอยทีเ่หนอืกว่าบ้านแบบธรรมดา	โครงการเปิดตวัในเดอืนสงิหาคม	2535

โครงก�ร โนเบิล นีโอ-ซิตี้
	 เป็นอีกโครงการหนึง่ทีส่ะท้อนให้เหน็รปูแบบของการพฒันาผลติภณัฑ์ของโนเบลิ	ทีไ่ด้น�าเอารปูแบบของชวีติทีม่คีวามเป็นอสิระ	

มาก�าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา	เช่นในบ้านเดี่ยวเชิงขยาย	ที่สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย	ตามที่เจ้าของบ้าน

ต้องการได้ถึง	4	ขั้น	เริ่มตั้งแต่	2	ชั้น	2	ห้องนอน	จนถึง	3	ชั้น	5	ห้องนอน

โครงก�ร เดอะ โนเบิล
	 บ้านเดีย่วแบบหรหูราซึง่เปรยีบเสมือนเป็นศลิปกรรม	และในรปูแบบของความร่วมสมัยในท�าเลใจกลางเมอืง	คอืแนวคดิ

ของโครงการเดอะโนเบลิ	ซึง่ได้รบัการออกแบบให้มพีืน้ทีใ่ช้สอยขนาดใหญ่	ให้ทัง้ความเป็นส่วนตวัและประโยชน์ใช้สอยพร้อมๆกนั	

และยังประกอบไปด้วยแนวคิดของการน�าเอาพื้นที่สีเขียวเข้ามาไว้กลางบ้านอีกด้วย

โครงก�รโนเบิล เฮ้�ส์ พญ�ไท
	 เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัอาคารสงู	30	ชัน้	บนท�าเลใจกลางเมือง	และได้น�าเสนอรปูแบบการอยูอ่าศยัยคุใหม่ทีเ่ตม็ไปด้วย

ความสะดวกสบาย	ทั้งในแง่ของการเดินทางและการอยู่อาศัย	โครงการประกอบด้วย	300	ยูนิต	และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์

โครงก�รโนเบิลช้อยส์ 
	 นวตักรรมใหม่ทีโ่นเบลิรเิริม่ขึน้จากความต้องการทีจ่ะมอบความพอใจเกนิความคาดหมายให้กบัลกูค้า	ผนวกกับเทคโนโลยี

ล�า้สมยั	เพือ่ให้ได้มาซึง่บ้านทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัรปูแบบการด�าเนนิชวีติทีห่ลากหลายของโลกยคุใหม่	ลกูค้าสามารถออกแบบบ้านเอง	

เพื่อความลงตัวส�าหรับความสุขที่ไม่ซ�้าใคร	ตามแนวความคิด	“ความสุขเป็นแสน	ปรับได้ไม่ซ�้าตามใจคุณ”	นอกจากนี้

โครงการน�าเสนอ	Noble	Steel-Tech	เทคโนโลยีการสร้างบ้านแบบใหม่ล่าสุด	เพื่อความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนแบบ

บ้านได้ตามใจ	และความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน	ภายใต้ความสวยงามและทนทานที่ผ่านการพิสูจน์จากต่าง

ประเทศมานานนับสิบปี	บริษัทฯเปิดโครงการให้ลูกค้าเลือกถึง	2	ท�าเล	คือ	ปิ่นเกล้า	และวิภาวดี

โครงก�รโนเบิล เฮ้�ส์ ร่วมฤดี
	 เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัทีอ่ยูใ่นท�าเลทีด่ทีีส่ดุในกรงุเทพมหานคร	และเน้นแนวคดิให้ความเป็นส่วนตวั	สงบสขุเพยีงแค่	23	ยนิูต	

และพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ส�าหรับครอบครัวของนักบริหารที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง
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โครงก�รที่เปิดก�รข�ยตั้งแต่ปี 2545 

โครงก�รโนเบิล ท�ร� เอกมยั – พระร�ม 9 / โครงก�รโนเบลิ ท�ร� ง�มวงศ์ว�น / โครงก�รโนเบลิ ท�ร� พฒัน�ก�ร /
โครงก�รโนเบิล ท�ร� ง�มวงศ์ว�น 2
	 “ธารา”	ซึง่แปลว่า	“น�า้”	 เป็นทีม่าของแนวคดิการออกแบบบ้านทีโ่ล่ง	 โปร่ง	สบาย	สดใสเป็นธรรมชาตด้ิวยรัว้สงูคลมุ

ด้วยพนัธุไ์ม้รอบโครงการพร้อมสระว่ายน�า้ทีใ่ห้ความเป็นส่วนตัวอย่างทีส่ดุ	 แบบบ้านรปูตัว	 C	 ท�าให้ผูอ้ยูอ่าศยัใกล้ชดิกบั

ธรรมชาตไิด้ไม่ว่าจะอยูส่่วนใดของบ้าน	พร้อมท�าเลใจกลางเมือง	3	ท�าเล	ตามแนวคิด	“ธรรมชาติกลางบ้าน	ณ	บ้านกลางเมอืง”	ได้แก่	

โนเบลิ	ทารา	เอกมยั	–	พระราม	9,	โนเบลิ	ทารา	งามวงศ์วาน,	โนเบลิ	ทารา	พฒันาการ	และโนเบลิ	ทารา	งามวงศ์วาน	2	

โครงก�รโนเบิล ว�น� ปิ่นเกล้� / โนเบิล ว�น� วัชรพล
	 “วนา”	ซ่ึงหมายถึง	“ป่า”	เป็นที่มาของแนวคิดในการน�ารีสอร์ทมาไว้ที่บ้าน	เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้พักผ่อนทุกวัน	ด้วย

พืน้ทีใ่ช้สอยทีเ่ชือ่มต่อกบัธรรมชาติ	เชือ่มโยงแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกไว้ด้วยกนั	พร้อมสโมสรและสระว่ายน�า้	ซ่ึงออกแบบ

เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย	บน	2	ท�าเล	ได้แก่	โนเบิล	วานา	ปิ่นเกล้า	และ	โนเบิล	วานา	วัชรพล

โครงก�รโนเบิล อน�ว�น� ปิ่นเกล้�
	 จากความส�าเร็จอย่างดียิ่งของการขายโครงการวานา	ปิ่นเกล้า	บริษัทฯ	จึงขยายโครงการในแบบบ้านวานาในท�าเล

เดียวกัน	เพื่อรองรับกับความต้องการใช้ชีวิตในรีสอร์ทตลอด	365	วัน	และเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนแบบเข้าถึงธรรมชาติได้

อย่างเต็มที่	บ้านอนาวานาจึงถูกขยายให้อยู่บนเนื้อที่	100	ตารางวาขึ้นไป	

โครงก�รโนเบิล ส�ทร ท่�พระ
	 เป็นโครงการภายใต้แนวคิดการอยู่อาศัยด้วยการจัดสรรพื้นที่ในโครงการแบ่งขาย	เนื้อที่ดินมีขนาดตั้งแต่	78	-	168	

ตารางวา	ส�าหรบัคนเมอืงทีต้่องการความสงบภายใต้สงัคมเลก็ๆ		โครงการจดัให้มสีาธารณปูโภคส่วนกลางพร้อมรองรบัลกูค้า

ที่อยากมีบ้านด้วยการออกแบบของตนเอง	โดยใส่ความคิด	และสรรสร้างบ้านให้ถูกใจตัวเองและครอบครัวได้อย่างเต็มที่	

โครงก�รโนเบิล ออร� คอนโด 
	 โครงการคอนโดมิเนียมใจกลางซอยทองหล่อสูง	21	ชั้น	2	อาคาร	จ�านวน	223	ยูนิต	รายล้อมด้วยดีไซน์	บนแนว

ความคิดร่วมสมยัจากสถาปัตยกรรมในยคุ	60’s	ให้ความรูส้กึสะดวกสบายแบบคอนโด	แต่ยงัคงความรูส้กึพืน้ทีก่ว้างขวาง

แบบบ้านเดี่ยวด้วยกระจกบานใหญ่จากพื้นจรดเพดาน	พร้อมสวนน�้าแบบ	Tropical	Style	

โครงก�รโนเบิล จีโอ วัชรพล / โครงก�รโนเบิล จีโอ พระร�ม 5
	 บ้านที่ออกแบบบนแนวความคิด	Planning	&	Function	เพื่อสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างอิสระ	ผสมผสานการ

ออกแบบภายในบ้านแบบ	Box	shape	ที่ตัดผนังกั้นระหว่างห้องที่ใช้ร่วมกันออก	จึงได้ห้องนั่งเล่น	และห้องนอนที่กว้างขึ้น	

ด้วยแปลนบ้านที่ถูกออกแบบล้อมรอบด้วยธรรมชาติช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้ชื่นชมกับบรรยากาศของสวนสวยภายนอกบ้าน

ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้าน	ตั้งอยู่บนสองท�าเล	ได้แก่	วัชรพล	และพระราม	5
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โครงก�รเฟิสท์โฮม
	 เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ที่ใช้กลยุทธ์ขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า	ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจแต่ราคาชานเมือง	

ด้วยรูปแบบทาวน์เฮ้าส์	2	ชั้นและอาคารพาณิชย์ขนาด	3	ชั้นครึ่ง	บนซอยวัชรพล	

โครงก�รโนเบิล ซีโรไนน์
	 คอนโดมิเนียมหรูบนที่ดินเลขที่	9	ในซอยร่วมฤดี	ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตเพียง	100	เมตร	ตัวอาคารเน้น

ความอบอุน่ในสไตล์โมเดิร์น	ด้วยดไีซน์เรยีบหรกูบัอาคารสเีบจผสานกบัหนิธรรมชาต	ิสงู	8	ชัน้	และยงัเพิม่พืน้ทีโ่ล่งให้มากขึน้

ด้วยการออกแบบแยกเป็น	2	อาคาร	ให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่โดยแต่ละชั้นมีเพียง	3	ยูนิต	ภายในโปร่งด้วย

พื้นที่ติดอากาศผ่านหน้าต่างบานใหญ่จากพื้นจรดเพดาน	

โครงก�รโนเบิล ไลท์ 
	 โครงการคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์	 เพียง	150	 เมตรจากศูนย์กลางธุรกิจถนนพหลโยธิน	ด้วยแนวคิด	

Crash-pads	การเลือกใช้ชีวิตใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า	หรือคมนาคมที่ไม่มีไฟแดง	เพื่อลดทอนชั่วโมงจราจร	และเพิ่มเวลา

ของความสุขและการพักผ่อนส่วนตัว	โครงการสูง	24	ชั้น	ขนาด	1-3	ห้องนอน	เน้นพื้นที่ห้องขนาดกะทัดรัดที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการใช้งานได้หลากหลาย	พร้อมด้วยพื้นที่ออกก�าลังกาย	ฟิตเนส	และสระว่ายน�้า

โครงก�รโนเบิล แอมเบียนส์ ส�รสิน  
	 คอนโดมิเนียมเพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมือง	 ที่ให้ความสงบเป็นส่วนตัวแต่รายล้อมด้วยหลากหลาย

อารมณ์	 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ	Perfect	 Contrast	 ภายนอกถูกออกแบบให้นิ่ง	 ง่าย	 แต่ไม่เรียบความสนุกด้วยสีสัน

ของตัวอาคาร	 ส่วนภายในออกแบบให้กว้าง	 โปร่งด้วยกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานเพื่อให้สัมผัสถึงแก่นของธรรมชาต	ิ

ที่รายล้อมด้วยสวนสวย	สระว่ายน�้า	และฟิตเนส	ตั้งอยู่ในซอยสารสิน

โครงก�รโนเบิล รีมิกซ์
	 โครงการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างเต็มที่ส�าหรับผู้รักวิถีชีวิตอิสระตื่นเต้นกับจังหวะของชีวิตกลางใจเมือง	

ด้วยโครงการคอนโดมเินยีมสไตล์ใหม่ของคนกรงุเทพ	สะดวกสบายด้วยการเดนิทางทีเ่ชือ่มต่อกบัสถานรีถไฟฟ้า	และรายล้อม

ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกบนถนนสุขุมวิท	36	

โครงก�รโนเบิล โซโล
	 คอนโดมเินยีมในซอยทองหล่อทีเ่หมาะต่อการใช้ชวีติทีอ่สิระ	หลดุจากกฏเกณฑ์และความวุน่วายจากงานและส่ิงแวดล้อม

ภายนอก	ด้วยการเพ่ิมช่องว่างให้แก่ชวีติ	กบัคอนโดดไีซน์ทีม่พีืน้ทีเ่พยีงพอให้สร้างกฏขึน้ใช้เอง	และสามารถออกไปแสวงหา

แรงบันดาลใจใหม่ๆ	จากซอยทองหล่อเข้ามาเติมพื้นที่ให้เต็มชีวิตได้	มีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	3	ห้องนอน	

โครงก�รโนเบิล รีเฟลกซ์
	 คอนโดมิเนียมต้ังอยู่ปากซอยอารีย์	ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียง	200	เมตร	สูง	20	ชั้น	ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม

ทีใ่ห้ความรูส้กึเรยีบ	เท่	ด้วยการออกแบบสขีองอาคารภายนอกให้มลีกัษณะเฉพาะตวั	และการออกแบบภายในภายใต้แนวคิด	

A	Pad	for	Metropolitan	ทีท่กุตารางนิว้ของพืน้ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ใช้สอยสงูสดุและลงตวัต่อการเป็นพืน้ทีพ่กัผ่อนทีส่มบรูณ์แบบ	

มีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนและ	2	ห้องนอน	

โครงก�รโนเบิล รีวีล
	 คอนโดมเินยีมสงู	27	ชัน้เหมาะส�าหรบัการใช้ชวีติในใจกลางเมอืง	ด้วย	concept	“ช่วยลดภาวะโลกร้อน	ใช้รถให้น้อยลง”	

ด้วยท�าเลที่ตั้งในซอยเอกมัยใกล้สุขุมวิทและทองหล่อ	ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยเพียง	200	 เมตร	มีขนาดตั้งแต่	

1	ห้องนอนและ	2	ห้องนอน	
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โครงก�รโนเบิล เรสซิเดนส์
	 โครงการทีด่นิเปล่าบนถนนพฒันาการตัง้อยูใ่นท�าเลสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ใจกลางกรงุเทพมหานคร	เพยีง	3	กม.	จากซอยทองหล่อ	

และเพียง	2	นาทีจาก	Airport	Link	Sky	Train	สถานีรามค�าแหง	โครงการจัดสรรเป็นที่ดินเปล่า	70	แปลง	เพื่อให้ลูกค้า

สามารถสร้างทกุสิง่ได้ด้วยตนเองด้วยเนือ้ทีด่นิเริม่ต้น	99	ตารางวา	ระบบไฟฟ้าใต้ดนิทัง้โครงการ	พร้อมคลบัเฮ้าส์ขนาดใหญ่	

โครงก�รโนเบิล คิวบ์
	 โครงการทาวน์เฮ้าส์ใจกลางเมืองที่เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้กว้างขึ้นด้วยการดีไซน์ที่ขยายมุมมองสายตาด้วยกระจกกว้าง	

แยกแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตาม	Life	Style	โดยไม่ยึดติดปิดกั้นแค่ห้องสี่เหลี่ยม	โครงการตั้งอยู่ใจกลางเส้นทางธุรกิจ

เพยีง	3	กม.	จากซอยทองหล่อตดิถนนใหญ่ระหว่างพฒันาการซอย	24-26	และเพยีง	2	นาทจีาก	Airport	Link	Sky	Train	

สถานีรามค�าแหง	ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง	4.5	ล้านบาท

โครงก�รโนเบิล รีฟอร์ม
	 คอนโดมเินยีมต้ังอยูป่ากซอยอารย์ีตดิถนนพหลโยธิน	 ย่านธุรกจิใจกลางกรงุเทพมหานคร	 ตดิสถานีรถไฟฟ้าด้วยระยะทาง

เพยีง	30	เมตร	อาคารสงู	22	ชัน้	ด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแบบอาคารซึง่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทีมุ่่งเน้นประโยชน์

สงูสดุ	สอดคล้องต่อความยดืหยุน่ในการใช้ชวีติ	พร้อมห้องออกก�าลงักายและสระว่ายน�า้	มขีนาดตัง้แต่	1	ห้องนอนและ	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีไฟน์
	 อีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ต้นซอยสุขุมวิท	26	เพียง	180	เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์	ด้วยความสูง	

25	ช้ัน	ต�าแหน่งอาคารลกึเข้ามาจากทางเข้าเพือ่ความสงบและเป็นส่วนตวั	พร้อมต้นไม้ตลอดแนวความยาวของทางเข้า	ให้อารมณ์

คอนโดมิเนียมใจกลางสุขุมวิทที่โล่งสบาย	 และเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติอาคารได้ออกแบบเป็นสีเอิร์ธโทนรูปตัว	 L	 เพื่อการ

แบ่งปันทัศนียภาพ	โดยมีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนและ	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีดี
	 โครงการคอนโดมเินยีมตัง้อยูใ่นซอยอารย์ี	1	ย่านธรุกจิใจกลางกรงุเทพมหานคร	ใกล้สถานรีถไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเดนิทาง

ไปยงัย่านธรุกจิทีส่�าคญัพร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครนั	ด้วยความสงูของอาคาร	23	ชัน้พร้อมห้อง

ออกก�าลังกายและสระว่ายน�้า	มีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนและ	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีเวนต์
	 โครงการคอนโดมิเนียมตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา	 ใกล้ทั้งสถานีรถไฟฟ้าพญาไท	และสถานีแอร์พอร์ตลิงค์	ตั้งอยู่ใจกลาง

กรงุเทพมหานครใกล้สถานศกึษาและย่านธรุกจิชัน้น�า	พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกและสาธารณปูโภคครบครนั	ด้วยความสูง

ของอาคาร	30	ชั้นพร้อมห้องออกก�าลังกายและสระว่ายน�้า	มีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนและ	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีมิกซ์ 2
	 โครงการคอนโดมิเนียมสูง	11	ชั้น	ด้วยแนวคิด	เท้าไม่ติดพื้น	ที่โนเบิลรีมิกซ์	2	ต้นทางใช้ชีวิตที่ทองหล่อ	โดยโครงการ

ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท	36	ติดกับสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ	สะดวกต่อการเดินทางด้วยทางเดินที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า

ทองหล่อ	ตัวอาคารเน้นความโปร่งโล่งสบายด้วยบานกระจกลามิเนตแบบนิรภัย	2	ชั้น	บานกว้างสูงถึง	3	เมตร	ครบครัน

ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก	เหมาะต่อการใช้ชีวิตในแบบ	Modern	Style	มีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	3	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล เพลินจิต
	 โครงการคอนโดมิเนียม	3	อาคารความสูง	51	ชั้น,	45	ชั้น	และ	14	ชั้น	ท่ามกลางสวนสวยขนาด	4	ไร่ด้วยแนวคิด	

Vertical	Garden	City	นครแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ	ใกล้ศูนย์การค้าและโรงแรมระดับสูง	รวมทั้งการคมนาคมที่สะดวก

ด้วยทางเดินที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต	พร้อม	Private	Lift	ที่ให้บริการส่วนตัวถึงห้องพัก	เหมาะต่อการใช้ชีวิต

ใจกลางเมือง	มีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	3	ห้องนอน	และห้องเพนท์เฮ้าส์
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โครงก�รโนเบิล รีวอลฟ์
	 โครงการคอนโดมิเนียมสูง	38	ชั้น	ด้วยแนวคิดขนาดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่	สุขเต็มที่ในพื้นที่ลงตัว	

ด้วยคอนโดแนวคิดใหม่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า	 สะดวกต่อการเดินทางพร้อมใช้เวลาที่เหลืออย่างเหนือชั้นกับสระว่ายน�้าและ

ห้องออกก�าลังกายลอยฟ้า	โครงการมีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีวอลฟ์ รัชด�
	 โครงการคอนโดมิเนียมสูง	38	ชั้น	ด้วยแนวคิดทุกฟังก์ชั่นในชีวิตพอดีกับความต้องการของคุณ	ด้วยคอนโดมิเนียมใน

รูปแบบชีวิต	Revolve	Living	 ให้ทุกฟังก์ชั่นในชีวิต	พอดีกับความต้องการของคุณ	ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ที่ไร้ขีดจ�ากัด	

กับท�าเลติด	MRT	ศูนย์วัฒนธรรม	โครงการมีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีวอลฟ์ รัชด� 2
	 โครงการคอนโดมเินยีมแนวคิดดีไซน์ชวีติให้ทกุสิง่ทีต้่องการ	รอบล้อมตัวคุณ	ด้วยการน�าเสนอไลฟ์สไตล์ใหม่ใจกลางรชัดา	

ย่านธุรกิจล่าสุดครบทุกฟังก์ชั่นชีวิต	ที่ระดับความสูง	42	ชั้น	ระดับความสุข	ไร้ขีดจ�ากัด	ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน	เชื่อมต่อให้ชีวิต

ใกล้กัน	แหวกว่ายไลฟ์สไตล์ไม่สิ้นสุดกับ	Infinity	Edge	Pool	โครงการมีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	2	ห้องนอน

โครงก�รโนเบิล รีโว สีลม 
	 คอนโดมิเนียมรูปแบบชีวิตแขนงใหม่	ที่ใช้ชีวิตได้แบบไม่ตายตัวบนหลายหลากทางเลือกที่รวมตัวด้วยความสูง	32	ชั้น	

ใจกลางย่านสีลม-สาทร	ใกล้บีทีเอส	สุรศักด์ิและไม่ไกลจากทางด่วน	พร้อมพบกับInfinity	Edge	Pool	และ	Sky	Fitness	

โครงการมีขนาดตั้งแต่	1	ห้องนอนถึง	2	ห้องนอน	
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ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

	 ภาพรวมเศรษฐกจิโลกส�าหรบัปี	2556		ยงัคงอยูใ่นช่วงทรงตัว		หลายประเทศมีอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิทีล่ดลง

จากปี	2555		จากตารางที	่1	:	อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ประเทศทีส่�าคญั	จะเหน็ได้ว่าปี	2556	

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 อยู่ที่ประมาณร้อยละ	 1.6	 ลดลงจากปี	

2555		ซึง่ถือเป็นสัญญาณทีด่ใีนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิอย่างมัน่คงค่อยเป็นค่อยไป		ในขณะทีเ่ศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโุรป

อัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังคงติดลบจากปัญหาหนี้สาธารณะและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง		

ส่วนประเทศจีนภาพรวมของเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นกัน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต่อผู้ส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศเกิดใหม่	 เนื่องจากเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญของจีน	 ส�าหรับสถานการณ์การเงินโลก	

ธนาคารกลางหลายๆ	 ประเทศ	 มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต�่า	 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ใน

ระดับต�่า	และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพมากขึ้น

ตารางที่	1	:	อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ประเทศที่ส�าคัญ    

	 ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี	 2556	 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีการชะลอตัวลง	 ตามสภาวะ

เศรษฐกจิโลก		โดยในปี	2556		อตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	3.0		ซึง่ชะลอตวัลง

จากปี	2555	ที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	6.5	โดยปัจจัยที่ท�าให้อัตราการขยายตัวชะลอลง	คือ	อุปสงค์ในประเทศที่

ลดลง	โดยเฉพาะการใช้จ่ายเพือ่การอปุโภคบรโิภคของครวัเรอืน	จากการใช้จ่ายประเภทยานยนต์ทีมี่ผลสบืเน่ืองจากนโยบาย

คืนภาษีรถยนต์คันแรก,	 	 การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ลดลง	 รวมทั้งการชะลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ	

โดยในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันมากขึ้น	 เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในเกือบทุก

ด้าน	 เนื่องจากผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึน้ตามภาระหนีท้ีเ่พิม่ขึน้และความเชือ่มัน่ทีล่ดลง	 ขณะเดยีวกนัการ

ส่งออกสนิค้ามแีนวโน้มฟ้ืนตวัช้าตามแนวโน้มเศรษฐกจิประเทศส�าคญัของโลก	 นอกจากนีใ้นช่วงปลายปี	 2556	 จะเศรษฐกิจ

ไทยยงัได้รบัผลกระทบจากปัญหาทางการเมอืง	 ซึง่ท�าให้หลายๆ	 ฝ่ายทั้งภาคเอกชน	 และผู้บริโภคชะลอการลงทุนเนื่องจาก

ไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเมือง	และผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

2554 2555 2555 2556 2556F

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

GDP	(%YOY)

สหรัฐอเมริกา 1.8 2.8 3.3 2.8 3.1 2.0 1.3 1.6 1.6 1.6

สหภาพยุโรป 1.6 (0.5) (0.1) (0.4) (0.6) (0.8) (0.8) (0.2) (0.0) (0.4)

ญี่ปุ่น (0.6) 2.0 3.4 3.8 0.3 0.4 0.3 1.2 2.6 2.0

จีน 9.4 7.7 7.9 7.6 7.4 7.9 7.7 7.5 7.8 7.6

ฮ่องกง 4.9 1.5 0.7 0.9 1.5 2.8 2.9 3.2 2.9 3.0

เกาหลีใต้ 3.7 2.1 2.8 2.4 1.6 1.5 1.5 2.3 3.3 2.8

สิงคโปร์ 5.3 1.3 1.5 2.3 (0.03) 1.5 0.3 4.4 5.8 3.5

อินโดนีเซีย 6.5 6.2 6.3 6.4 6.2 6.1 6.1 5.8 5.6 5.3

มาเลเซีย 5.1 5.6 5.1 5.6 5.3 6.5 4.1 4.4 5.0 4.7

ฟิลิปปินส์ 3.6 6.8 6.5 6.3 7.3 7.1 7.7 7.6 7.0 6.8

อินเดีย 7.5 5.1 5.1 5.4 5.2 4.7 4.8 4.4 4.8 3.8

ไทย 0.1 6.5 0.4 4.4 3.1 19.1 5.4 2.8 2.7 3.1

ที่มา	:	CEIC	World	Economic	Outlook,	IMF
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ตารางที่	2	:	จ�านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 จากตารางที	่2	จ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล		จะเหน็ได้ว่ามีทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ร้างเสรจ็

ในปี	2556	จ�านวนรวม	130,046	หน่วย	เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ	4.0		โดยจ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบ้านเดีย่ว	บ้านแฝด	

ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารพาณชิย์ทีส่ร้างโดยผูป้ระกอบการซึง่เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ	60.7	จากจ�านวน		23,174		หน่วยเป็น	37,230		

ในขณะที่ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด	ลดลงร้อยละ	11.3		จากจ�านวน		78,391	หน่วยเป็น		69,532	หน่วย	ส่วนที่อยู่

อาศยัทีป่ระชาชนสร้างเองลดลงร้อยละ	0.7	จากจ�านวน	23,437	หน่วย	เป็น	23,284	หน่วย		ซึง่เหน็ได้ว่าการเพิม่ขึน้ของ

จ�านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารพาณชิย์

เป็นหลกั	สาเหตุหลกัเนือ่งจากนโยบายการก่อสร้างการคมนาคมพืน้ฐาน		อาทเิช่นการขยายระบบรถไฟฟ้า		โครงสร้างเส้นทาง

คมนาคม	 โครงการขนส่งมวลชนระบบราง	และกระแสการตื่นตัวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(เออีซี)	ที่จะส่งผล

ให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนในวงกว้าง		ท�าให้ผู้บริโภคสนใจที่อยู่อาศัยแนวราบบริเวณรอบเมืองเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจาก

คาดว่าจะได้รบัความสะดวกจากระบบคมนาคมเพิม่ขึน้จากโครงการดงักล่าว	อกีทัง้จากเหตกุารณ์อทุกภยัในปี	2554		เกิดการ

ชะลอตัวลงของการเปิดโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ	รวมถงึการส่งมอบบ้านพร้อมทีด่นิซึง่ก่อสร้างเสรจ็ล่าช้า	ท�าให้จ�านวนทีอ่ยู่

อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารพาณิชย์มีการเปิดตัวและส่งมอบบ้านในปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูง		

โดยปัจจัยที่ส�าคัญในการก�าหนดแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มีดังนี้

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

สร้างโดยผู้ประกอบการ

	 บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารพาณิชย์ 32,757	 		27,513	 21,634	 24,476 26,994 23,174 37,230

	 เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 1.7% (16.0)% (21.4)% 13.1% 10.3% (14.2)% 60.7%

	 อาคารชุด 17,432	 34,049	 53,725	 59,919 34,734 78,391 69,532

	 เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (6.3)% 95.3% 57.8% 11.5% (42.0)% 125.7% (11.3)%

รวมสร้างโดยผู้ประกอบการ 50,189	 61,562	 75,359	 84,395 61,728 101,565 106,762

	 เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (1.2%) 22.7% 22.4% 12.0% (26.9)% 64.5% 5.1%

สร้างเอง 25,341	 24,017	 19,618	 22,498 20,128 23,437 23,284

	 เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (12.5%) (5.2%) (18.3%) 14.7% (10.5)% 16.4% (0.7)%

รวมที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 75,530	 85,579	 94,977	 106,893 81,856 125,002 130,046

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (5.3)% 13.3% 11.0% 12.5% (23.4)% 52.7% 4.0%

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับปี	2556		มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างดี	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555		

โดยภาพรวมภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	มีการเติบโตประมาณร้อยละ	7	ขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจ

ไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	3	ซึ่งมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจไทย	แต่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเศรษฐกิจไทย

มาโดยตลอด	 	 เนื่องจากธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ	 	 ทั้งยังช่วยก่อ

ให้เกิดหน่วยธุรกิจอื่นๆ	 	 เช่น	 การจ้างงาน	 การผลิต	 และการบริโภค	 ตลอดจนการพัฒนาและขยายความเจริญออกไปสู่

บริเวณโดยรอบเกิดการสร้างชุมชมและสังคม	 	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง	 เช่น	

โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	 โครงการขนส่งมวลชนระบบราง	 และกระแสการตื่นตัวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(เออีซี)	ที่จะส่งผลให้เกิดการลงทุนทั่วประเทศ	นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยในประเทศยังอยู่ในระดับต�่า		แต่อย่างไร

ก็ตามยังคงมีปัจจัยลบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นกันได้แก่	 ต้นทุนค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าที่ดินที่ปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้น		ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	รวมถึงปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง
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•	 ความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์	:	สาเหตุมาจากหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น	รายได้

ผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น		ประกอบกับลูกค้ามีการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น	เป็นเหตุให้ธนาคารพาณิชย์

เข้มงวดและระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อ		เพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้าที่จะเป็น	Non	Performing	Loan	(NPL)	

โดยสะท้อนจากอตัราการปฏเิสธสนิเชือ่ทีป่รบัเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ	5-10		โดยธนาคารพาณชิย์จะเข้มงวดเป็นพเิศษ

ในการพิจารณาสินเชื่อส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต�่ากว่า	15,000	บาทต่อเดือน		ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่อ่อนไหวต่อ

ภาระหนี้		และในกลุ่มที่อยู่อาศัยที่มีราคามากกว่า	10	ล้านบาทขึ้นไป	เช่น	คอนโดใจกลางเมือง	หรือบ้านพักตาก

อากาศในเมืองท่องเที่ยว	เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง	มีสภาพคล่องต�่า	มีความเสี่ยงสูง	รวมถึงที่อยู่อาศัยหลังที่	

2	หรือ	3	เป็นต้นไป	นอกจากน้ีธนาคารได้ลดวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักทรัพย์	LTV	ลงอีกประมาณร้อยละ	10	-	15	

โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อลดต�่าลง	โดยผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริงจ�าเป็นต้องเปลี่ยน

ที่อยู่อาศัยในขนาดและราคาที่ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการกู้		หรือจ�าเป็นต้องหาผู้ร่วมกู้	นอกจากนี้

ผู้บริโภคจะต้องมีวินัยทางการเงิน	แสดงแหล่งรายได้ให้ชัดเจน	และที่ส�าคัญจะต้องไม่ก่อหนี้อื่นๆ	ซึ่งจะท�าให้เพิ่มภาระ

ค่าใช้จ่าย	ด้านผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องหาวธีิการจดัการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยผูป้ระกอบการบางรายก�าหนดนโยบาย

เรียกเก็บเงินดาวน์เพิ่มขึ้น	เพื่อให้ยอดเงินกู้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ลดลง	ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง	ซึ่งจะช่วย

ลดปัญหาการเก็งก�าไร	ปัญหาการทิ้งเงินจอง	และช่วยท�าให้มูลค่าสินเชื่อต่อหลักประกัน	ณ	วันโอนกรรมสิทธิ์ลดลง

อยู่ในระดับที่ไม่เสี่ยงมาก	นอกจากน้ีผู้ประกอบการบางรายยังช่วยเหลือผู้บริโภคโดยเจรจากับธนาคารพาณิชย์เพื่อ

จัดโปรโมช่ันพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่สินเชื่อไม่ผ่าน	และส�าหรับธนาคารพาณิชย์จ�าเป็นต้องใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นโดยให้

ค�าปรึกษากับลูกค้าตั้งแต่วันแรก	 ทั้งการตรวจสอบเครดิตบูโร	 การจัดการเงินออม	 อีกทั้งควบคุมและแก้ไขปัญหา	

โดยทั่วไปนโยบายของธนาคารพาณิชย์คือพยายามคุมสินเชื่อรวมของลูกค้าทั้งรถ	บ้าน	และสินเชื่ออื่นๆ		ให้มีภาะหนี้

ไม่เกินร้อยละ	50-60	ของรายได้		ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันเป็นระดับที่

ค่อนข้างต�่าอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค	และเพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน

•	 กลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการตลาด	:		สภาวะการตลาดในปี	2557	มีสถานการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มี

ความส�าคัญต่อการชีว้ดัแนวโน้มเศรษฐกจิ		โดยหลายฝ่ายประเมนิว่าสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงภายในประเทศ

มีแนวโน้มจะยืดเยื้อถึงกลางปี	2557		อีกทั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่เรียบร้อย	และมีแนวโน้มว่าการจัดตั้งรัฐบาล

ใหม่อาจใช้ระยะเวลานานเกนิครึง่ปี		ประกอบกบัรฐับาลรกัษาการณ์ไม่มอี�านาจในการบรหิารประเทศ	หรอืด�าเนนิการโครงการ

ต่างๆ	ได้อย่างเตม็รปูแบบ		ซึง่ความไม่สงบทางการเมอืงเป็นปัจจยัก�าหนดอตัราการเตบิโตของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์โดยตรง		

ท�าให้การลงทุน,	 การเปิดตัวโครงการใหม่	 และการโอนกรรมสิทธิ์ชะลอตัว	 ผู้ประกอบการต้องก�าหนดแผนงานอย่าง

ระมัดระวัง		มั่นใจในก�าลังซื้อ	และคาดว่าโครงการจะประสบผลส�าเร็จอย่างดี		จึงตัดสินใจด�าเนินการ				ขณะเดียวกัน

ด้านผู้บริโภคก�าลังซื้อก็ลดลงเช่นกัน	โดยกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุนและนักเก็งก�าไรจะหายไปจากตลาดเนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจ,	สภาพคล่องในตลาดลดลง	และหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น

  

	 	 จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ต่างปรับกลยุทธ์การตลาดทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	ผู้ประกอบการหลายรายประกาศปรับลดประมาณการณ์ยอดขาย	ลดจ�านวนโครงการเปิดใหม่	 เนื่องจากใน

ช่วง	2-3	เดือนที่ผ่านมายอดการโอนกรรมสิทธิ์		และจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการลดลง		แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบ

การบางรายมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจัดว่าเป็นโอกาสที่ดี	ในการปรับฐานเน่ืองจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	มีสินค้า

ออกสู่ตลาดเกินความต้องการ		โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดที่เปิดตัวออกมาจ�านวนมากจนน่าวิตก		ซ่ึงถือเป็นช่วง

ระยะเวลาการระบายสินค้าที่สะสม	แต่ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ที่ต้องความที่อยู่อาศัยจริงและมีก�าลังซื้อ		ซึ่งยังคง

ตัดสินใจซื้อ	 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะได้เปรียบมากเนื่องจากในช่วงนี้ผู้ประกอบการต่างจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขาย	

ทัง้แจกทอง	เครือ่งใช้ไฟฟ้า,	ส่วนลดเงนิสด,		ตกแต่งฟรพีร้อมอยู	่,	ฟรค่ีาธรรมเนยีมโอนกรรมสทิธิ	์ค่าธรรมเนยีมจดจ�านอง

และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง		เป็นต้น		เพื่อส่งเสริมการตลาด		โดยในช่วงครึ่งปีหลังคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางการเมือง

จะคลี่คลาย	 	 และจะเป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการจะเริ่มทยอยเปิดตัวโครงการใหม่	 	 ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้อง

วางแผนกลยุทธ์การตลาดเป็นอย่างดีเพื่อความได้เปรียบและความมั่นใจในการแข่งขัน
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•	 การขาดแคลนแรงงาน	และต้นทนุค่าทีด่นิ	ค่าก่อสร้างทีเ่พิม่ขึน้	:	ปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่งผลต่อเนือ่งมาหลายปี		

และยังคงเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในปีนี้	จากการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ภูมิล�าเนา	ส่วนต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง			สาเหตุจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและเอกชน		การขยายเส้นทาง

คมนาคม	ท�าให้มกีารเกง็ก�าไรในทีด่นิบรเิวณใกล้เคยีงเกนิความเป็นจรงิ	มกีารแย่งชงิทรพัยากร	และแรงงาน	นอกจากนี้

ผู้ประกอบการธรุกิจอสังหารมิทรพัย์ต่างแข่งขนักนัเร่งเปิดโครงการใหม่เป็นจ�านวนมาก		จากสถานการณ์ปัจจบุนัการลงทนุ

ของภาครฐับาลและเอกชนมแีนวโน้มชะลอการลงทนุ		จากเศรษฐกจิโลกและเหตกุารณ์ทางการเมอืง		ส่งผลให้การแข่งขนั

ด้านต้นทนุจะผ่อนคลาย	เพราะไม่มีงานภาครัฐมาแย่งซื้อวัสด	ุและจดัจ้างแรงงาน	แต่อย่างไรกต็ามการชะลอการลงทนุ

ของภาครฐับาลจะเกดิเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ	เท่าน้ัน		แผนการลงทนุจะเกดิแน่นอนในอนาคต	พร้อมทัง้การเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(เออีซ)ี	ท�าให้ไทยกลายเป็นฐานการลงทนุทีส่�าคญั	เกดิการหมุนเวยีนของบรรดาผูป้ระกอบการ	นกัธรุกจิ

และแรงงาน	ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน		ท�าให้กลุ่มทุนจากต่างประเทศ	เช่น	ญี่ปุ่น	จีน	ขยายการลงทุนในไทย

มากขึน้		และคาดว่ายิง่ใกล้เปิดเออซี	ีการลงทนุยิง่เข้ามาในไทยมากยิง่ขึน้		ส่งผลต่อวกิฤตแรงงาน	ต้นทนุค่าทีด่นิและค่าก่อสร้าง

จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน	ต้นทุนค่าที่ดิน	 และค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น	 ต้นทุนทางการเงินก็สูงขึ้นตามมา	ทั้งหมด

น�ามาสู่ราคาสินค้าทีป่รบัตวัสงูขึน้	ดงัน้ันเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องบรหิารต้นทนุ	และบรหิารจดัการ

อย่างมีประสิทธิภาพ	 บางรายมีแผนขยายการลงทุนสร้างโรงงานระบบก่อสร้างส�าเร็จรูป	 มีการน�าเข้าเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างใหม่	เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานฝีมือ	เป็นต้น

	 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	2557	คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี	2556	ตามภาคการส่งออกที่น่าจะกลับ

มามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น	 การลงทุนภาคเอกชน	 การลงทุนภาครัฐบาลในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่

มีแนวโน้มกลับมาลงทุนตามแผนที่วางไว้เดิม	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น	

ภายหลังจากที่เศรษฐกิจชะลอตัวไปในปี	2556	โดยจะค่อยๆ	ปรับตัวดีขึ้นจนเป็นปกติในช่วงกลางปี	2557		นอกจาก

นีร้ายได้และการจ้างงานกม็แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้	ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ		โดยการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยจะมากน้อย

แค่ไหนขึ้นอยู่กับ	ระดับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	และความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นส�าคัญ

	 ส่วนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯ	 คาดว่ามีอัตราการขยายตัวไม่มาก	 จากปัจจัยลบหลายด้าน	 ทั้งจาก

สภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟ้ื่นตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป	ภาระหนีส้นิครวัเรอืนทีม่แีนวโน้มสงูขึน้	ธนาคารปล่อยสนิเชือ่น้อยลง	

เนื่องจากสภาพคล่องของเงินในระบบตึงตัว	การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง	ผลิตภาพแรงงานที่ขยายตัวต�่า	และทักษะ

ของแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างยังเป็นข้อจ�ากัดของธุรกิจ	และปัญหาการเมืองที่ยังไม่สามารถ

แก้ไขได้	 โดยปัจจัยเสริมมีเพียงอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะทรงตัว	 และการขยายการลงทุนของต่างชาติ	 เนื่องจากการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(เออีซี)	จะเริ่มต้นขึ้นในปี	2558	แต่อย่างไรก็ตามในปี	2557	บริษัทฯ	คาดว่าราคา

ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในระดับกลาง-ล่าง	มีแนวโน้มลดลง	เนื่องจากจะมีการเปิดตัวโครงการจ�านวนมาก

ส่วนคอนโดมเินยีมระดับกลางราคายงัคงที	่เพราะลกูค้าในระดบักลางได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิน้อยกว่า	ส่วนโครงการ

ที่อยู่อาศัยระดับบน		ซึ่งมีราคาสูงนั้น	ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า	หรือที่อยู่อาศัยแนวราบบริเวณ

กรุงเทพชั้นนอก	 บริษัทฯ	 คาดว่าจะที่อยู่อาศัยกลุ่มน้ีราคาเฉลี่ยจะสูงขึ้นจากต้นทุนค่าที่ดิน	 	 ค่าวัสดุก่อสร้างที่ปรับ

ตัวสูงขึ้น	อีกทั้งแรงงานที่ขาดแคลน		แต่ส�าหรับลูกค้าในกลุ่มน้ี	จะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด	เนื่องจาก

ลูกค้ามีความมั่นคงทางรายได้	ส�าหรับบริษัทฯ	ซึ่งเน้นที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ		โดยโครงการคอนโดมิเนียม	บริษัทฯ	

จะมุ่งเน้นที่ลูกค้าระดับรายได้ปานกลาง	ซึ่งคาดว่ายังคงได้รับการตอบรับที่ดี	เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้รับผล

กระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้างต�่า	อีกทั้งบริษัทฯ	มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็น	Real	Demand	ดังนั้นในปี	

2557	บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่า		บริษัทฯ		สามารถแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		และรักษาส่วน

แบ่งการตลาดได้		ด้วยสถานะการเงนิทีเ่ข้มแขง็	ความเชีย่วชาญในการพฒันาโครงการ		และความโดดเด่นในการท�าการตลาด
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		 การแข่งขนัในธรุกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์นัน้	 ถอืเป็นตลาดของผูป้ระกอบการรายใหญ่	 ทีม่ชีือ่เสยีงมคีวามพร้อม

ในทุกด้าน	ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยาก	แต่การที่จะประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

สามารถเปิดโครงการใหม่ได้อย่างต่อเนือ่งนัน้เป็นเรือ่งยาก		เนือ่งจากธรุกจิดงักล่าวต้องอาศยัชือ่เสยีงและความเชือ่มั่น

ของผู้บริโภค	 เพราะเป็นสินค้าที่มีราคาสูง	 ต้องอาศัยความไว้วางใจ	 ซึ่งถือเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่และ

รายย่อย	อกีทัง้สถานการณ์การการตลาดยงัเปลีย่นแปลงค่อนข้างรวดเรว็	ผูป้ระกอบการต้องพฒันาสนิค้า		กลยทุธ์ทาง

การตลาด	หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

	 ส�าหรับส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ	 ในปีที่ผ่านบริษัทฯ	 เน้นลงทุนที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเป็นส่วนใหญ่			

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยจ�านวนที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพปริมณฑลมี

จ�านวน	69,532	หน่วย		โดยในปี	2556	บริษัทฯ	มีอาคารชุดสร้างเสร็จจ�านวน	533	หน่วย	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	0.8		

แต่หากพิจารณาระดับราคาของอาคารชุดในตลาดแล้ว	 พบว่าห้องชุดที่ราคาน้อยกว่า	 2	 ล้านบาท	 มีสัดส่วนร้อยละ	

50,		ระดับราคา	2-	3	ล้านบาท	มีสัดส่วนร้อยละ	20		และระดับราคา	3	ล้านบาทขึ้นไป	มีสัดส่วนประมาณร้อยละ	

30		ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะระดับราคาของห้องชุดราคา	3	ล้านบาทขึ้นไป		เนื่องจากเป็นระดับราคาสินค้าของบริษัทฯ		

จะเห็นว่าบริษัทฯ	มีส่วนแบ่งการตลาดใน	segment	ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	2.6		
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ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	ได้แก่

คว�มเสี่ยงจ�กร�ค�วัสดุก่อสร้�งและต้นทุนก�รก่อสร้�ง

	 จากตารางที่	1	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างส�าหรับปี	2556	ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	

0.9	 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2555	 โดยวัสดุก่อสร้างที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นได้แก่	 ไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้	ซีเมนต์	และผลิตภัณฑ์คอนกรีตซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.5,	6.8	และ	5.0	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการ

ผลิตของซีเมนต์	และคอนกรีต	มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	

ท�าให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูปมากขึ้น	 อีกทั้งยังมีความต้องการวัสดุก่อสร้างในประเทศเพื่อก่อสร้าง

โครงการพ้ืนฐานของภาครัฐและที่อยู่อาศัยของเอกชน	 ในทิศทางตรงข้ามราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กกลับลดลง

อย่างต่อเนื่องมาจากปีก่อนที่ร้อยละ	4.8	สาเหตุหลักเป็นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงเนื่องจากอุปทาน

ส่วนเกินจากประเทศจีน	 ประกอบกับความต้องการเหล็กชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน	 และความกังวลจาก

ปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ

ตารางที่	1	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ย

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

หมวด  ปีฐ�น
 2548

เปลี่ยนแปลง

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2555 2556

ดัชนีร�ค�วัสดุก่อสร้�งรวม 100.0 108.8 127.4 110.8 113.3 120.4 124.7 125.8 3.5% 0.9%

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 100.0 109.7 118.8 133.3 135.8 139.8 143.0 150.9 2.3% 5.5%

ซีเมนต์ 100.0 106.7 114.2 112.8 104.2 115.1 113.1 120.8 -1.8% 6.8%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 100.0 105.1 109.8 103.8 102.5 106.9 124.0 130.2 16.0% 5.0%

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 100.0 108.7 150.5 103.6 110.9 123.7 122.2 116.3 -1.2% -4.8%

กระเบื้อง 100.0 106.6 109.1 110.7 110.6 109.4 111.5 111.6 1.9% 0.1%

วัสดุฉาบผิว 100.0 102.2 105.8 113.2 113.8 116.6 119.5 121.2 2.5% 1.4%

สุขภัณฑ์ 100.0 123.6 131.8 148.9 144.5 149.9 152.3 156.0 1.6% 2.5%

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 100.0 113.9 114.7 108.2 110.4 113.6 114.9 112.8 1.1% -1.8%

วัสดุก่อสร้างอื่นๆ 100.0 110.3 118.3 119.2 122.8 129.8 142.0 145.6 9.4% 2.5%
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แผนภมิูที ่1 ดัชนรี�ค�วสัดกุ่อสร้�งเฉลีย่เปรยีบเทียบกบัร�ค�เหลก็และผลติภัณฑ์จ�กเหลก็
  ร�ค�ผลิตภณัฑ์คอนกรตี และร�ค�ซีเมนต์

ที่มา:	ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	

	 เมือ่พจิารณาจากราคาวสัดกุ่อสร้างโดยรวมตลอดทัง้ปี	2556	ซึง่เปลีย่นแปลงไม่มากนกัจากปี	2555	คาดว่าแนวโน้ม

ราคาวสัดุก่อสร้างในปี	2557	จะปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเช่นกนั	เนือ่งจากความกงัวลต่อสถานการณ์ทางการเมอืงทีม่แีนวโน้ม

ยืดเยื้อ	 ท�าให้โครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัว	 ประกอบกับอุปทานน�้ามันดิบโลกในปี	 2557	 มีการขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น	ดังนั้นราคาน�้ามันโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง	นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีน้ีน้ันคือปัญหาแรงงาน	 สืบเน่ืองมาจากนโยบายค่าจ้างขั้นต�่า	 300	 บาทต่อวัน	 ท�าให้มีการ

จ้างแรงงานต่างด้าวเพิม่มากขึน้	อกีทัง้ต้นทนุค่าก่อสร้างยงัคงปรบัขึน้ต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะคอนกรตีผสมเสรจ็	เนือ่งจากช่วยลด

ระยะเวลาการก่อสร้างให้เร็วขึ้น	เพื่อทดแทนปัญหาแรงงาน	

	 ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ปกติ	ท�าให้เกิดความกังวลและส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภคให้ชะลอ

การซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั	ราคาวสัดกุ่อสร้าง	และค่าจ้างแรงงานจะมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้แต่ไม่มากนกั	อย่างไรกต็ามด้วยนโยบาย

ของบริษัทฯ	 ในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญล่วงหน้า	 อาทิเช่นเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก	 การติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิดและปรับตัวให้เท่าทันต่อสถาณการณ์	การจัดจ้างและการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะ

สามารถรองรับการผลิตและการขยายงาน	 ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ราคาวัสดุก่อสร้าง	และการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานได้เป็นอย่างดี	

ปัจจัยความเสี่ยง
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คว�มเส่ียงจ�กร�ค�ทีดิ่น

	 จากข้อมลูของศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย	ระบวุ่าอตัราการเปลีย่นแปลงภาพรวมราคาทีด่นิของ

ของปี	2556	เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ	4.6	ซึ่งเป็นการเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี	พ.ศ.2555	ที่เพิ่มขึ้นเพียง	3.7%	โดยราคาที่ดิน

ที่แพงที่สุดคือ	ที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าสยาม	ย่านสยามสแควร์	ซึ่งมีราคาเฉลี่ยตารางวาละ	1.65	ล้านบาท	หรือ

ไร่ละ	660	ล้านบาท	สาเหตุที่ที่ดินในท�าเลดังกล่าวมีราคาสูงเนื่องจากมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถึง	2	สาย	เป็นศูนย์รวมของห้าง

สรรพสินค้าต่างๆ	นอกจากนี	้บรเิวณชดิลมและเพลนิจติ	เป็นอกีท�าเลหนึง่ทีม่รีาคาแพงใกล้เคยีงกบัสยามสแควร์	อนัดบัรองลง

มาเป็นที่ดินย่านสุขุมวิท	นานา	วิทยุ	ศาลาแดง	ที่มีราคาเฉลี่ยตารางวาละ	1.4	ล้านบาท

 

	 โดยทั่วไปส�าหรับที่ดินแนวรถไฟฟ้า	ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ	10%	โดยในปี	2556	มีการเปิดให้บริการ

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอีก	2	สถานี	 คือสถานีวุฒากาศ	และสถานีบางหว้า	 ไปเม่ือวันที่	 5	 ธันวาคม	2556	 ได้ส่งผล

ให้ราคาที่ดินบริเวณใกล้สองสถานีดังกล่าวขยับตัวสูงขึ้น	ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-บางซื่อคาดว่าจะเปิดให้บริการ

เต็มรูปแบบได้ในต้นปี	2560	รวมไปถึงงานก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีสายน�้าเงินบริเวณเตาปูน

เพื่อให้ประชาชนทีเ่ดนิทางเชือ่มต่อรถไฟฟ้าทัง้	2	ระบบสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและคล่องตัว	ซึง่รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ

จากหัวล�าโพง-บางแค	ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง	ส่วนสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเช่นกัน

 

	 ส�าหรบับรษิทัฯ	เนือ่งจากท�าเลทีต้ั่งทีบ่รษิทัฯ	สนใจส่วนใหญ่จะต้ังอยูใ่นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัใจกลางเมือง	โดยเฉพาะโครงการ

คอนโดมิเนียม	บริษัทฯ	เน้นลงทุนท�าเลแนวเส้นทางรถไฟฟ้า	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้ประชาชนโดยเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซึ่งราคาที่ดินในท�าเลดังกล่าวมีแนวโน้มจะ

ปรับตัวสูงขึ้น	 อาจส่งผลต่อต้นทุนที่ดินของบริษัทฯ	 อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ในการท�าธุรกิจ	 รวมทั้งจากการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอย่างระมัดระวัง	และรอบคอบเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนซื้อที่ดิน	ท�าให้บริษัทฯ	

ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงจากราคาที่ดิน	หรือปัญหาในการถือครองที่ดินแต่อย่างใด	

คว�มเสี่ยงจ�กวิกฤติเศรษฐกิจโลกและปัญห�ก�รเมืองภ�ยในประเทศ

	 สภาวะเศรษฐกิจโลกส�าหรับปี	 2556	 ที่ผ่านมา	 มีเหตุการณ์ส�าคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกานั่นคือ	

“Government	Shutdown”	หรือการปิดท�าการของหน่วยงานรัฐ	ซึ่งส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถึง	8	แสนคนต้องถูก

พักงาน	 สาเหตุมาจากความขัดแย้งกันทางการเมืองระหว่างฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกัน	 โดยประเด็นส�าคัญที่ถูกหยิบยก

ขึ้นมาต่อรอง	คือกฎหมายประกันสุขภาพ	หรือโอบามาแคร์	ที่พรรครีพับลิกันต้องการให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือเลื่อนออก

ไป	ขณะที่ประธานาธิบดีบารัก	โอบามา	และพรรคเดโมแครต	ยืนยันว่าจะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องดังกล่าว	อย่างไร

ก็ตามพรรคเดโมเครทและรีพับลิกันสามารถหาข้อตกลงร่วมกันในการที่จะเพิ่มเพดานหนี้ชั่วคราวเพื่อให้รัฐบาลสามารถ

กลับมาเปิดท�าการได้อีกครั้ง

 

	 ในช่วงต้นปี	2556	ธนาคารกลางสหรัฐฯ	(Fed)	ยังคงขนาดมาตรการขยายปริมาณเงิน	(Quantitative	easing)	ไว้ที่	

8.5	หมืน่ล้านดอลลาร์ต่อเดอืนเช่นเดมิ	เป็นผลให้อตัราดอกเบีย้นโยบายคงในระดบัต�า่	อย่างไรกต็ามในเดอืนธนัวาคม	ได้มี

มติให้ลดมูลค่าการซื้อพันธบัตรลงเหลือ	7.5	หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน	หลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานมีความแข็งแกร่งขึ้น

และอัตราว่างงานลดลง	 นอกจากนี้ยังมีมาตรการผ่อนคลายจากประเทศอื่นๆอีก	 เช่นนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง

ยุโรป	(อีซีบี)	ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	(Refinance	rate)	ลงจากร้อยละ	0.50	ต่อปี	เป็นร้อยละ	0.25	ต่อปี	

และมาตรการขยายปริมาณเงินต่อเนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น	(บีโอเจ)
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	 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	 2556	 เหตุการณ์ส�าคัญที่มีผลกระทบคือวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่สร้างปรากฏการณ์

ใหม่ให้ประเทศนั่นคือ	 การร่วมตัวของมวลมหาประชาชน	 ที่ประชาชนจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกันออกมาร่วมแสดง

พลัง	เดินชุมนุมประท้วงเป่านกหวีด	ขับไล่รัฐบาล	สาเหตุหลักเน่ืองมาจากการผลักดันร่าง	พรก.นิรโทษกรรม	จนรัฐบาล

ได้ตัดสินใจยุบสภาเมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2556	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาในโครงการรับจ�าน�าข้าวซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า

เกิดการทุจริตในโครงการดังกล่าว	ทั้งน้ีมีการประเมินว่าในรอบ	 2	ปีที่ผ่านมารัฐบาลขาดทุนไปแล้วหลายแสนล้านบาท	

เนื่องจากน�าข้าวไปขายในราคาต�่ากว่าทุนให้แก่บริษัทนายหน้าหรือบริษัทในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมือง	

ซึ่งโครงการนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบการค้าข้าวมากที่สุดในประวัติศาสตร์	 โดยยังคงมีชาวนาจ�านวนมากยังไม่

ได้รับเงินช�าระค่าข้าวของตน	 ส�าหรับค่าเงินบาทนั้นพบกับความผันผวนมากในปีนี้	 โดยในช่วงต้นปีเงินบาทเผชิญกับการ

แข็งค่าจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐ	 ท�าให้เงินบาทแข็งค่าจนแตะระดับต�่าสุด

ที่	28.54	บาทต่อดอลลาร์	เป็นการแขง็ค่าสดุในรอบ	17	ปี	แต่หลงัจากนัน้ธนาคารกลางได้ลดขนาด	(Tapering)	มาตรการควิอี

ท�าให้เงินทุนต่างชาติเริ่มทยอยไหลออก	 กดค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงจนมาปิดที่ระดับ	 32.86	 บาทต่อดอลลาร์	 เป็นการ

อ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ	4	ปี	ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ผันผวนขึ้นลงรุนแรงเช่นกัน	ถึงแม้ช่วงต้นปีในเดือน

พฤษภาคม	 2556	 ได้ท�าสถิติใหม่ในรอบ	 20	 ปี	 ดัชนีทะลุ	 1,600	 จุดและมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดนับตั้งแต่

ตลาดหลกัทรพัย์เปิดท�าการมา	แต่หลงัจากการลดขนาดมาตรการคิวอี	ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง	ดัชนีหุ้นไทย

ได้ปรบัตวัลดลงปิดทีร่ะดบั	1,298	จดุ	ณ	สิ้นปี	2556	ลดลง	6.7%	จากปี	2555	ส่วนการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน	การลงทนุ

ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ	มูลค่าการส่งออก	ปรับลดลงทั้งระบบ	ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี	2556	ขยายตัวเพียง	2.9	%

 

	 ส่วนทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี	 2557	 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น	 จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจากการฟื้นตัวดีขึ้นจากอุปสงค์เอกชน	อัตราการว่างงานที่ลดลง	เศรษฐกิจยูโรโซน

จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ	และประเทศในภูมิภาคเอเชีย	ไม่ว่าจะเป็น	จีน	ญี่ปุ่น	จากมาตรการขยายปริมาณเงินต่อเนื่อง	นโยบาย

ผ่อนคลายทางการเงิน	 และนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ระดับต�่าของธนาคารกลางยุโรปเมื่อปลายป	ี

2556	โดย	ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ	0.25	ต่อปี	และอัตราดอกเบี้ย	(marginal	lending	facility)	อีก

ร้อยละ	0.25	ต่อปีซึ่งเป็นระดับที่ต�่าที่สุดในประวัติการณ์	เพื่อส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงและลดความเสี่ยงด้านภาวะ

เงินฝืด	เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	และกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนให้เพิ่มขึ้น

 

	 ส่วนทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี	2557	ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพ	การชุมนุมที่

ยังยืดเยื้อ	คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกก�าลังซื้อ	การบริโภค	และการลงทุนของประชาชนโดยรวมยังคงไม่มากนัก	อย่างไรก็ตาม

ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ก�าลังฟื้นตัวดีขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	ยุโรป	จีน	และญ่ีปุ่น	ท�าให้บรรยากาศใน

การลงทนุและเศรษฐกจิภายในประเทศน่าจะปรบัตวัดขีึน้ไปในทศิทางเดยีวกนั	ประกอบกบัสบืเนือ่งมาจากวนัที	่22	มกราคม	

2557	 คณะกรรมการนโยบายการเงิน	 (กนง.)	 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ	 2.25	 ต่อปีต่อไป	 เนื่องจาก

ประเมนิว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายดงักล่าวเป็นระดบัทีเ่หมาะสมต่อการสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย	และสอดคล้องกบั

ทิศทางการด�าเนินนโยบายการเงินของประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย

 

	 ในช่วงครึง่ปีหากหลงัสถานการณ์ทางการเมอืงเริม่คลีค่ลาย	โครงการรบัจ�าน�าข้าวมคีวามโปร่งใสในหลายๆ	ด้านทัง้ราคา

รับจ�าน�า	การตรวจสอบข้าวตั้งแต่ข้าวที่เข้าคลัง	การเก็บรักษา	จนถึงการระบายข้าว	คุณภาพควบคุมได้	และราคาข้าวไทย

ปรับลดลงให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลกมากขึ้น	 จะท�าให้การส่งออกฟื้นตัวได้ดีขึ้นและสามารถกลับมาแข่งขันกับตลาดโลก

ได้อีกครั้ง	 และด้วยค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่า	 ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญอย่างอเมริกา	 และยุโรปที่

มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีนัยตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์	 รวมถึงการ

ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศกัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	ก็มีทิศทางการขยายตัวที่สดใส	ซึ่งภาคการส่งออกถือเป็นตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ

 

	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เอื้ออ�านวยต่อการเติบโตในปี	2557	นี้	 กล่าวคือการเปิดเสรีทางการค้า	ภายใต้กรอบข้อตกลง

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	Community:	AEC)	ในปี	2558	ซึ่งผู้ประกอบการจ�าเป็นต้อง

พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด�าเนินงานอยู่เสมอ	ตลอดจนเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

ของสินค้าของไทย	 อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างราบรื่น	 ซึ่งการเปิดเสรีนี้จะเป็นแรงผลักดันส่วน

หนึ่งที่ท�าให้ภาคการท่องเที่ยวของไทย	มีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นและจะน�ารายได้เข้าประเทศเป็นจ�านวนมาก
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คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับร�ยได้ของบริษัท

	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	รายได้ของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับการพัฒนาโครงการ	ความส�าเร็จ

ในการเปิดขายโครงการของบริษัทฯ	และการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อโครงการ	ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความส�าเร็จ

ในการเปิดขายโครงการของบริษัทฯ	 สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในการสรรสร้างนวัตกรรม

ใหม่ของรูปแบบการอยู่อาศัย	 โดยตลอดมาบริษัทฯ	 ได้วิจัยพฤติกรรมรวมถึงปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ	สังคม	และพื้นฐานความต้องการส่วนตัว	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า	 และรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 และด้วยเป้าหมาย

ของบริษัทฯ	 ในการเติบโตอย่างม่ันคงด้วยนโยบายในการรักษาความเข้มแข็งด้านการเงิน	 การลงทุนและการบริหารงาน

ด้วยความเคร่งครัด	รอบคอบ	โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ส�าหรับปี	2557	บริษัทฯ	ได้วางแผนเปิดตัวโครงการเพิ่มอีก

ประมาณ	3	โครงการ	มูลค่าโครงการรวมกว่า	5,900	ล้านบาท	ซึ่งต้ังอยู่ในท�าเล	ย่านธุรกิจ	ที่มีศักยภาพ	สะดวกต่อ

การเดินทาง	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน

คว�มเสี่ยงจ�กคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ และก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขของหุ้นกู้

	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2556	 บริษัทฯ	 มียอดเงินกู้ระยะสั้น-ต๋ัวแลกเงินและต๋ัวสัญญาใช้เงินจ�านวน	 555.76	 ล้านบาท	

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีจ�านวน	1,979.13	ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	7,261.23	

ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	2.82	เท่า	ลดขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราเท่ากับ	3.89	เท่า	อนึ่ง	ตามเงื่อนไข

ข้อก�าหนดสิทธิตลอดอายุในการออกหุ้นกู้ก�าหนดให้บริษัทฯ	 จะต้องด�ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่

ปรากฎในงบการเงินรวมไม่เกินกว่า	2.2	เท่า	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส	โดยส�าหรับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2556	บริษัทมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขในข้อก�าหนดสิทธิเท่ากับ	1.50	เท่า

 

	 บริษัทฯ	 มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง	 และประสบความส�าเร็จจากทุกโครงการ	 รวมถึงได้

ก�าหนดระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์

ของโครงการ	อีกทั้งยังก�าหนดแผนงานการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ	ท�าให้บริษัทฯมีความมั่นใจในความสามารถ

ในการช�าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้	ทั้งนี้	ณ	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจ�านวน	

4,530	ล้านบาท	นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ยังมีโครงการที่ขายและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

ลูกค้ามูลค่ารวมกว่า	15,800	ล้านบาท	ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ	เตรียมไว้ส�าหรับการช�าระหนี้และหุ้นกู้ต่อไป

คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้กู้ยืมกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

	 ยอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหน้ีบริษัทย่อยรวมดอกเบี้ยคงค้าง	ณ	31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	24.25

ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้นเต็มจ�านวน	ส�าหรับยอดเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจาก

บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100	จ�านวน	17.24	ล้านบาท	และบริษัทฯ	ย่อยที่

บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	65	จ�านวน	7.01	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ด้วยการควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด	และติดตามเพื่อให้ช�าระหนี้

ให้แก่บริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน
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ชื่อบริษัท บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่	900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนเพลินจิต	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000312	

โทรศัพท์ (66)	2251-9955

โทรสาร (66)	2251-9977

Home	Page http://www.noblehome.com

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจ�านวน	456,471,175	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3	บาท

ทุนช�าระแล้ว 1,369,413,525	บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท บริษัท บ้�นสุขสบ�ย จำ�กัด

ที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ 900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับจ้างสร้างบ้าน

เลขทะเบียนบริษัท 0115534002564	

โทรศัพท์ (66)	2251-9955

โทรสาร (66)	2251-9977

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจ�านวน	17,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	

ทุนช�าระแล้ว		 1,700,000,000	บาท

ชื่อบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำ�กัด

ที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ 900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ รับจ้างสร้างบ้านและรับบริหารโครงการ

เลขทะเบียนบริษัท 0105533098789	

โทรศัพท์ (66)	2251-9955

โทรสาร (66)	2251-9977

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจ�านวน	20,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

ทุนช�าระแล้ว 2,000,000	บาท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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ชื่อบริษัท บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำ�กัด

ที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ 900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท 0105528034727

โทรศัพท์ (66)	2251-9955

โทรสาร (66)	2251-9977

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจ�านวน	30,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

ทุนช�าระแล้ว 3,000,000,000	บาท

ชื่อบริษัท บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

ที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ 900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ รับจ้างสร้างบ้าน

เลขทะเบียนบริษัท 0105537135697

โทรศัพท์ (66)	2251-9955

โทรสาร (66)	2251-9977

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจ�านวน	100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

ทุนช�าระแล้ว 10,000,000	บาท

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำ�กัด

ที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ 54/4	หมู่ที่	7	ต�าบลบางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทธุรกิจ ผลิตผนังส�าเร็จรูป

เลขทะเบียนบริษัท 0115540002601		

โทรศัพท์ (66)	2251-9955

โทรสาร (66)	2251-9977

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจ�านวน	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1,000	บาท	

ทุนช�าระแล้ว 6,500,000	บาท
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บุคคลอ้�งอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทร.	0-2229-2800	โทรสาร	0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี นางอนุทัย	ภูมิสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	3873

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

179/74-80	ชั้น	15	อาคารบางกอก	ซิตี้	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพฯ	10120

โทร.	0-2344-1000	โทรสาร	0-2286-5050

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท	วีระวงศ์,	ชินวัฒน์	และเพียงพนอ	จ�ากัด

540	ชั้น	22	อาคารเมอร์คิวรี่	ทาวเวอร์	

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทร.	0-2264-8000	โทรสาร	0-2657-2222

นายทะเบียนหุ้นกู้	และ	

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2554	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ	2557

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร		10120	

โทร.	0-2296-2000

นายทะเบียนหุ้นกู้	และ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2555	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ	2558

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร		10120	

โทร.	0-2296-2000

นายทะเบียนหุ้นกู้	และ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ครั้งที่	1/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ	2559

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร		10120	

โทร.	0-2296-2000
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ที่ตั้งและหม�ยเลขโทรศัพท์สำ�นักง�นใหญ่และโครงก�รของบริษัท

•	 ส�ำนักงำนใหญ่บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

	 โทร.	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	วำนำ	วัชรพล
179		ซอยร่วมมิตรพัฒนา	ถนนวัชรพล	แขวงท่าแร้ง	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2318-5000,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	จีโอ	พระรำม	5
	 58	หมู่	6	ถนนนครอินทร์-กาญจนาภิเษก	ต�าบลบางขุนกอง	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี

	 โทร.	0-2985-0683,	0-2985-0686-8,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	ทำรำ	พัฒนำกำร
	 2046	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร

	 โทร.	0-2318-5000,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีมิกซ์	
772	ซอยสุขุมวิท	36	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2259-9200,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	โซโล
988	ถนนสุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ)	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2381-8899,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีวีล
36	ซอยสุขุมวิท	63	(เอกมัย)	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2381-8899,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	เรสซิเดนส์
1104	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2318-5000,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	คิวบ์
1104	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2318-5000,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีฟอร์ม
8	ถนนพหลโยธิน	ซอยพหลโยธิน	7	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

โทร.		0-2617-1500,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีดี
8	ซอยอารีย์	1	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

โทร.		0-2619-5263,	0-2251-9955

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น #1 — หน้า 24

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556



•	 โครงกำรโนเบิล	รีเวนต์
390	ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร

โทร.		0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	เพลินจิต
57	อาคารปาร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	ชั้น	16	ห้องเลขที่	1601,1612

ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2108-1199,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีวอลฟ์
34	อาคารยสวดี	ซอย	7	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

โทร.		0-2617-1500,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดำ	และโครงกำรโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดำ	2
42	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2246-1999,	0-2251-9955

•	 โครงกำรโนเบิล	รีโว	สีลม
88	ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

โทร.	0-2236-8800,	0-2251-9955
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รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	วันที่	9	พฤษภาคม	2556

ผู้ถือหุ้น

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วน (%)

1 ABN	AMRO	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD 59,500,000 13.03

2 กลุ่มธนากิจอ�านวย 52,667,879 11.54

	 นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย 36,330,919	 7.96

	 นายปิยะ	ธนากิจอ�านวย 16,336,960 3.58

3 STANLEY	STREET	LIMITED 35,884,100 7.86

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 31,232,800 6.84

5 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD 20,245,000 4.44

6 นายไวทย์	จิระกรานนท์ 19,710,000 4.32

7 SOMERS	(U.K.)	LIMITED 16,937,400 3.71

8 นายชนินทร์	ชลิศราพงศ์ 15,550,000 3.41

9 นายนาวี	ศรีผดุง 15,214,855 3.33

10 กลุ่มวีรวรรณ 19,304,099 4.23

	 ดร.อ�านวย	วีรวรรณ 12,136,703 2.66

	 บจก.	แซมเวส 	4,778,265 1.05

	 บจก.	แอมเวส 	2,389,131 0.52

รวม 286,246,133 62.71

“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นข้างต้นที่เป็นปัจจุบัน	ได้จาก	Website	www.noblehome.com	ของบริษัทฯ”
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	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	การขยายธุรกิจ	

และปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	25	ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	ในแต่ละปี	อนึ่ง	

นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ปี 2555 2554 2553 2552 2551

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.54 0.51 1.57 0.93 0.14

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.30 0.30 0.45 0.36 0.25

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(%) 55.6% 58.8% 28.7% 38.7% 178.6%

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	ซึ่ง

จะประชุมในวันที่	28	เมษายน	2557	เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.30	บาท

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย

-	ไม่มี	-

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้�งก�รจัดก�ร

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการ	6	ชุด	ดังนี้	

•	 คณะกรรมการบริษัทฯ		 	 7	 ท่าน

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 4	 ท่าน

•	 คณะกรรมการสรรหา		 	 5	 ท่าน

•	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 5	 ท่าน

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		 3	 ท่าน

•	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 	 3	 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวน	7	ท่านประกอบด้วย

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 3	 ท่าน

•	 กรรมการอิสระ	 	 	 4	 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนร้อยละ	57	ของกรรมการทั้งคณะ

1.	 นายกิตติ	 	 ธนากิจอ�านวย	 ประธานกรรมการ

2.	 นายสิทธิ	 	 ลีละเกษมฤกษ์	 รองประธานกรรมการ	กรรมการสรรหา

	 	 	 	 	 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 กรรมการ	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหา

	 	 	 	 	 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5.	 นายณรงค์		 เตชะไชยวงศ์	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการสรรหา

	 	 	 	 	 และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ		ได้แก่		นางอังคณา	อินทรวิเชียร
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

1.	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย	ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจน

	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	

2.	 ก�าหนดแผนงาน	กลยุทธ์	เป้าหมายและนโยบาย	รวมถึงงบประมาณการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยพิจารณา	

	 ร่วมกับฝ่ายจัดการ

3.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและแผนงานที่ตั้งไว้	ด้วยความโปร่งใส

	 และมีประสิทธิภาพสูงสุด	พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

4.	 สอบทานและดแูลให้บรษิทัฯ	มีระบบการควบคุมภายในทีดี่และมีประสทิธิภาพ	เพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่า	รายงาน

	 ทางการเงนิมคีวามน่าเชือ่ถอื	ถกูต้อง	และสะท้อนถงึข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ	ตลอดจนดแูลไม่ให้มกีารใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ

	 ในทางมิชอบ	และการกระท�าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

5.	 จัดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจและมีการตรวจสอบการบริหารงานอย่าง

	 เพียงพอและเหมาะสม	

	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	มกีารประชมุคณะกรรมการรวม	39	ครัง้	ประกอบด้วยการประชมุคณะกรรมการใหญ่จ�านวน	20	ครัง้

และการประชุมคณะกรรมการย่อยจ�านวน	19	ครั้ง	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม

ประชุมใหญ่ ประชุมย่อย*

1.	 นายกิตติ ธนากิจอ�านวย 20 19

2.	 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 19 17

3.	 นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ 19 17

4.	 นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ 20 8

5.	 นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ 20 5

6.	 นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ 20 19

7.	 ผศ.	ดร.	สมชาย สุภัทรกุล 20 4

*		 การประชุมคณะกรรมการย่อย	เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของธุรกิจที่ไม่กระทบกับการก�าหนดนโยบายการบริหารของ

บริษัทฯ	เช่นการขอติดตั้งมิเตอร์น�้า	-ไฟ	การขอเลขที่บ้าน	การเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร	ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้กรรมการ	4	ท่านคือ	นายกิตติ	ธนา

กิจอ�านวย	 นายสิทธิ	 ลีละเกษมฤกษ์	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 และนายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม	 ทั้งนี้หากวันประชุม	 กรรมการท่านใดติด

ภารกิจ	บริษัทฯ	จะเชิญกรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม
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ผู้บริห�ร

ผู้บริหารของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	 นายกติต	ิ 	 ธนากจิอ�านวย	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และรกัษาการต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ

	 	 	 	 	 และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายปฏบิติัการโครงการและเทคโนโลยี

	 	 	 	 	 สารสนเทศ

2.	 นายสิทธิ	 	 ลีละเกษมฤกษ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน

3.	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารเงินทุน

4.	 นางอังคณา	 อินทรวิเชียร	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผังองค์กร

คณะกรรมก�รบริษัท

ฝ่�ยบริห�รเงินทุน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ฝ่�ยบัญชี

ฝ่�ยบริห�รลูกหนี้

กรรมก�รผู้จัดก�ร

ส�ยสนับสนุน
ส�ยปฏิบัติก�รโครงก�ร
และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ฝ่�ยก�รเงิน

สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยตรวจสอบภ�ยใน

ฝ่�ยกฎหม�ย

ฝ่�ยพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์

ฝ่�ยปฏิบัติก�ร
โครงก�ร 1–4

ฝ่�ยวิเคร�ะห์ก�รลงทุน

ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ฝ่�ยก�รตล�ดและ
ประช�สัมพันธ์

ฝ่�ยบริก�รหลังก�รข�ย

ฝ่�ยกฎหม�ยโครงก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รสรรห�

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร
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โครงสร้างการจัดการ



เลข�นุก�รบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งให้	นางอังคณา	อินทรวิเชียร	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	26	

ธันวาคม	2556	โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 มีความรอบรู้	และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2.	 เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3.	 มีความรู้	และความเข้าใจด้านกฏหมาย	กฏระเบียบของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์

	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.	 มีความรู้	ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการ

5.	 ไม่มุง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธรุกจิของบรษิทั	รวมทัง้เกบ็รกัษาความลบัของบรษิทัได้เป็นอย่างดี

6.	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในและภายนอกบริษัท

7.	 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

	 เลขานุการของบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่	31	สิงหาคม	2551	 เพื่อรับผิดชอบการ

ด�าเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทฯ	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1)	 ทะเบียนกรรมการ

(2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

(3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน	โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.	 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

นอกจากนี้	เลขานุการบริษัทยังมีหน้าทื่อื่นตามที่จะได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

•	คณะกรรมการบริษัท	ฯ	

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่	 และบริษัทย่อยเป็นชุดเดียวกัน	 ดังนั้นค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละ

ท่านจะได้รับได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว	 กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นราย

ปี	ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี	2556	รวมจ�านวน	2,805,000	บาท	มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย	:	บาท/ปี)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

พิจารณาค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแล

กิจการ

1. นายกิตติ ธนากิจอ�านวย 55,000 - - - - -

2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 50,000 - 50,000 50,000 - -

3. นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ 50,000 - - - 50,000 50,000

4. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ 50,000 480,000 50,000 50,000 - 50,000

5. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ 50,000 390,000 50,000 50,000 50,000 -

6. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ 50,000 390,000 50,000 50,000 - 50,000

7. ผศ.	ดร.สมชาย สุภัทรกุล 50,000 390,000 50,000 50,000 50,000 -

•	ผู้บริหาร	

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ	ประกอบด้วยเงินเดือน	และโบนัส	ให้กับผู้บริหารจ�านวน	4	ท่าน	สิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2556	รวมเป็นเงิน	29,976,000	บาท

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯจะพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายตอบแทนของกรรมการ

และผู้บริหารเพื่อให้มีความเหมาะสม	 เป็นธรรม	 ชัดเจน	 โปร่งใส	 เป็นธรรมและเพียงพอ	 โดยค�านึงเปรียบเทียบในระดับ

และอุตสาหกรรมเดียวกัน	เพื่อน�าเสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการชุดย่อยจะถูกก�าหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 อนึ่งเพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมและจูงใจ	 ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกก�าหนดโดยขึ้นกับ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนอื่น	

-	ไม่มี	-
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บุคล�กร

จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทน

จ�านวนพนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รวมทั้งสิ้น	344	คน	

ปี 2556 จำ�นวนพนักง�น

พนักงานสายสนับสนุน	(คน) 59

พนักงานสายปฏิบัติการโครงการ	(คน) 285

รวม	(คน) 344

	 ค่าตอบแทนของพนักงาน	 ของบริษัทฯ	 ได้แก่	 เงินเดือน	 ค่าล่วงเวลา	 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	 โบนัส	 เงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น	รวม	147,428,451.00	บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 โดยการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร	 พร้อมทั้งสนับสนุน

ให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอกต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยเสริมความรู้	 และเหมาะสม	 กับต�าแหน่งหน้าที่	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ	และเพื่อพนักงานจะได้น�าความรู้	ความสามารถมาช่วยพัฒนา	และผลักดัน

องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กรโดยรวม	 โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เพื่อน�า

ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 	 ตลอดจนบริษัทฯ	 ได้สร้างเสริมให้เกิด

ความสามัคคีในการท�างานร่วมกันเป็นทีม	 และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับพนักงาน	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�รของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ร�ยชื่อ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

1 2 3 4 1

นายกิตติ	 ธนากิจอ�านวย X X X X X X

นายสิทธิ	 ลีละเกษมฤกษ์ // // // // // X

นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์ // // // //

นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ / / / /

นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์ / / / /

นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์ / / / /

ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล / / / /

นายศิระ	 อุดล / / / //

นายธีรพล	 วรนิธิพงศ์ / / /

นายอรัฐ	 เศวตะทัต / / /

นายสมบูรณ์	 เผ่าบรรจง //

นายยงค์วัฒน์		 งามสันติวงศ์ //

นายทวนทอง		 เผ่าบรรจง //

นายพัฒพงศ์		 ศุขเกษม //

นายสมศักดิ์			 จงแช่ม //

หมายเหตุ	 X	X	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			X	=	กรรมการผู้จัดการ					//	=	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม				/	=	กรรมการ 

	 	 บริษัทย่อย	 1	-	บจก.บ้านสุขสบาย

	 	 		 2	-	บจก.เอส	แอนด์	พี	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเมนท์

		 		 	 3	-	บจก.คอนติเนนตัล	ซิตี้

	 	 	 4	-	บจก.รีเสิร์ช	แอนด์	คอนซัลแตนท์

	 	 บริษัทร่วม	 1	-	บจก.เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่	คอนเซอร์เวชั่น

#1 — หน้า 38

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

โครงสร้างการจัดการ



1. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 

	 ด้วยตระหนกัดีว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเป็นปัจจยัส�าคญัในการเสรมิสร้างให้องค์กรมรีะบบการบรหิารจดัการ

ที่มีประสิทธิภาพ	และยังสะท้อนถึงมาตรฐาน	ความโปร่งใส	ในการบริหารจัดการ	ซึ่งจะเป็นรากฐานให้การเจริญเติบโต

ของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนทั้งใน	 และต่างประเทศ	 รวมไปถึงผู้

ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	ตลอดจนสถาบันการเงินต่าง	ๆ	บริษัทฯ	จึงได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนด	 มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 และถือเป็นนโยบายที่

ส�าคัญอย่างหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ

			 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 2/2551	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2551	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

นโยบายการก�ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	เพือ่เผยแพร่ให้คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	ตลอดจนพนกังานทกุระดบัของบรษิทัฯ

ได้รับทราบและถือปฎิบัติอย่างทั่วถึง		บริษัทฯ	มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัติามมาตรฐานสากล	กฎหมาย	กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	และเพือ่เป็นการ

ส่งเสริมให้มีการปฎิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีดังกล่าวผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ที่		www.noblehome.com	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ	มีเนื้อหาครอบคลุมถึง

•		สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
•		บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
•		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
•		คณะกรรมการบริษัทฯ
•		การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

	 จากผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2556	(Corporate	Governance	Report	

of	Thai	Listed	Companies)	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	บรษิทัฯ	ได้รบัคะแนน	93	คะแนน	จดัอยูใ่น

ระดับ	“ดีเลิศ”	ส�าหรับการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ในปี	2556	สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ	และค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิดังนี้

•		สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน
•		สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลา
•		สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไรร่วมกันอย่างเสมอภาค
•		สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส�าคัญของ
	 บริษัทฯ	และสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•		สิทธิในการเลือกตั้ง	และถอดถอนกรรมการ	และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
•		สิทธทิีจ่ะแสดงความคดิเหน็ให้ข้อเสนอแนะ	และร่วมพจิารณาตดัสนิใจ	ตลอดจนตัง้ค�าถามในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
•		สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ	

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

1.		การประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีตามท่ีกฏหมายก�าหนด	และในบางกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไข

หรือกฎระเบียบ	กฏหมาย	ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว	บริษัทฯ	จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม	และเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	(รายละเอียดปรากฎในเร่ืองการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ด้วย		

ในปี	2556	บริษัทก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น	 โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวัน	 เวลา	และสถานที่ประชุมที่เหมาะสม	 เพื่อให้ความสะดวกในการ

เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	 และในวันที่ประชุมยังเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย	1	ชั่วโมง	30	นาที	เพื่อให้มีเวลาพอเพียงส�าหรับผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนอย่างครบถ้วนก่อน

การเริ่มประชุม	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้วิธีบาร์โค้ด	(Barcode)	เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการลงทะเบียนด้วย	 ในปี	 2556	 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่	 26	 เมษายน	

2556	เวลา	10.00	น.	ณ		โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	ชั้น	L	ห้องแกรนด์บอลรูม	1	ถนนราชด�าริ

กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ถือหุ้น

	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย	 6	 ท่าน	 ซึ่งประกอบ

ด้วย	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	2	ท่าน	นอกจากนี้ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	

และ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	จะเข้าร่วมประชุมทุกคร้ังเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของท่ีประชุม

 

	 ก่อนเร่ิมการประชุม	ประธานในท่ีประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในทุกวาระให้รับทราบอย่างละเอียด	

รวมถึงการใช้บัตรลงคะแนน	การนับคะแนน	และการเปิดเผยผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ	และระหว่าง

การประชุมประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ถามค�าถาม

ในแต่ละวาระ	และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ	โดยประธานกรรมการ	ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม	และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน	

ตรงประเด็น	ก่อนการลงคะแนนหรือมีมติในแต่ละวาระซ่ึงการลงคะแนนเป็นไปโดยอิสระ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้
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	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยระบุถึงการแจ้งหลักเกณฑ์

การลงคะแนน		การใช้บัตรลงคะแนน		และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุม		มติของท่ีประชุม

ไว้ในรายงานการประชุม	 มีการบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเชนว่าเห็นชอบ	

ไม่เห็นชอบ	 หรืองดออกเสียง	 เป็นจ�านวนเท่าใดอย่างชัดเจน	 รวมถึงประเด็นค�าถามค�าตอบและข้อคิดเห็น

ที่ส�าคัญในแต่ละวาระ	 โดยละเอียด	ครบถ้วน	และจัดเก็บเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งจัดส่ง

จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในวันเดียวกับประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่

ต่อผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	อีกทั้งมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์พร้อมให้บริการเผยแพร่แก่

ผู้ถือหุ้นที่สนใจ	ทั้งนี้จากผลการประเมินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2556	(Annual	General	

Meeting	:	“AGM”)	ซ่ึงจัดข้ึนโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	และสมาคมบริษัทจดทะเบียน	บริษัทฯ	ได้รับคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จัดอยู่ในเกณฑ์	

“ดีเลิศ”	 จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินจ�านวนทั้งสิ้น	 475	 บริษัท	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ากับ	91.04	คะแนน

2.	 โครงสร้างการถือหุ้น

	 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	มีความชัดเจน	โปร่งใส	ไม่ซับซ้อน	และไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด	

โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ในปี	2556	

คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหาร	ถือหุ้นของบริษัทฯ	รวมกันเท่ากับ	7.96%	ของหุ้นที่ออกช�าระแล้วของ

บริษัทฯ	และสัดส่วนการถือหุ้น	Free	Float	เท่ากับ	67.57%	ของหุ้นท่ีออกช�าระแล้วของบริษัทฯ	(รายละเอียด

ปรากฎในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท)

	 บริษัทฯ	 ไม่มีการซื้อหุ้นคืนในระหว่างปี	 2556	หากมีกรณีดังกล่าวบริษัทฯ	จะท�าการเปิดเผยนโยบายใน

การซ้ือหุ้นคืนในภายหลังต่อไป		และบริษัทฯ	ไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน		นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังไม่ได้ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผล

กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นแต่อย่างใด

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

1.	 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือ

หุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 บริษัทฯ	 จึง

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคล

เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 และเพื่อความโปร่งใส	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์	 และหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อ

พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม	และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	ไว้อย่างชัดเจน

และเปิดเผยบน	Website	บริษัทฯ	ที่	www.noblehome.com

	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	บริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	โดยมีรายละเอียดวาระการ

ประชุมพร้อมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม	และความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

(ถ้ามี)	ในแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวัน

ประชุม	และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์	3	วันติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วันก่อนวันประชุม	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้ท�าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม	

ท้ังภาษาไทย	และภาษาอังกฤษเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	ผ่านทาง	Website

ของบริษัทฯ	 ที่	 www.noblehome.com	 ก่อนวันประชุมมากกว่า	 30	 วัน	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาราย

ละเอียดของวาระการประชุม	และข้อมูลต่าง	ๆ	ก่อนตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม
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	 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 สามารถมอบ

ฉันทะได้	บริษัทฯ	 ได้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ฉบับที่	 5	พ.ศ.	2550	

ซึ่งมี	3	แบบ	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใด

แบบหนึ่งก็ได้	และสามารถ	Download	หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทาง	Website	ของบริษัทฯ	ทั้งนี้บริษัท

ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ซึ่งเป็นแบบที่

ก�าหนดรายการต่าง	ๆ	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองได้ว่า	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง	และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือก

ต้ังกรรมการ		บริษัทฯ	ได้เสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	เป็นผู้รับมอบฉันทะ	และได้แจ้งรายละเอียดของ

กรรมการอิสระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม	และ

ออกเสียงลงมติแทนในการประชุม

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ตามล�าดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตาม

หนังสือเชิญประชุม	และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	ทั้งนี้บริษัทฯ

มีหุ้นสามัญประเภทเดียว		และมีการใช้บัตรลงคะแนน	เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิในการลงคะแนน

อย่างเท่าเทียมกัน	รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	ส�าหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ

บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้	 โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง

เท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง	นอกจากน้ีกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่านใด	หรือกลุ่มใดมีส่วนได้เสียในวาระใด	บริษัทฯ	จะขอให้

ผู้ถือหุ้นท่านนั้นหรือกลุ่มนั้นงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

2.	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

และกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	มีรายการระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทย่อย	และกับบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแย้งกัน	โดย

บริษัทมีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	(รายละเอียดปรากฎในเรื่อง	รายการ

ระหว่างกัน)	นอกจากนี้บริษัทฯ	ไม่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายปฏบิตัเิพือ่สนองประโยชน์ร่วมกนัทัง้บรษิทัฯ	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก	อาทเิช่น	

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	คู่แข่ง	คู่ค้า	เจ้าหน้ี	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	สิทธิมนุษยชน	ทรัพย์สิน

ทางปัญญา	ตลอดจนชุมชน		สังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น		โดยคณะกรรมการ	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบาย	และ

แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนซึ่งระบุในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ส�าหรับใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่ม	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน	และสร้างความเชื่อมั่น	ต่อบริษัทฯ	ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ	

และความมั่นคงในการขยายกิจการในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส			มีการเจริญเติบโตที่มั่นคง		

มีความสามารถในการแข่งขัน	 โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เสมอภาค	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน	โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1.	 เคารพสิทธิ	และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2.	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	และด�าเนินการใดๆ	ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพ่ือประโยชน์สูงสุด

	 ของผู้ถือหุ้น

3.	 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง	ๆ 		ผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ท่ี	www.noblehome.com	

4.	 จัดให้มีประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)	อย่างสม่�าเสมอ

5.	 มีการเดินทางเพื่อน�าเสนอข้อมูล	และความคืบหน้าของบริษัทฯ	แก่นักลงทุนต่างประเทศ	(Road	show)

6.	 เสนอรายงานฐานะทางการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอและทัน 

	 เวลาต่อการตัดสินใจ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

	 บรษิทัฯ	ด�าเนนินโยบายเพือ่การปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้าซึง่อยูใ่นฐานะทัง้เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี	และเป็นผู้สนับสนุน

เป็นส�าคัญ	โดยบริษัทฯ	ตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักร่วมกันว่า	การที่ลูกค้า

ตัดสินใจซื้อบ้าน	 และช�าระเงินให้แก่บริษัทฯ	 ไม่ได้เป็นจุดจบของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ	 หากแต่

เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์	 การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า	 ดังนั้นในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย	

ไม่เพียงแต่รปูแบบ	คณุภาพ	และมาตรฐานของบ้านทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญัแล้ว		บรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญักบัสภาพ

แวดล้อมในการอยูอ่าศยัทีด่ใีนโครงการหลงัจากลกูค้ารบัโอนกรรมสทิธิแ์ล้วด้วย	โดยมแีนวทางปฏบิตัต่ิอลกูค้าดงันี้

1.	 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย

2.	 บริษัทฯ	มีหน่วยงานบริหารโครงการเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีตลอดจนบริการตรวจซ่อมและบ�ารุงรักษา 

	 บ้านของลูกค้าในโครงการ

3.	 มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบบ้าน	วัสดุท่ีบริษัทฯ	เลือกใช้	โดยละเอียด	เป็นจริงและครบถ้วน	เพ่ือให้ลูกค้า	

	 สามารถเปรียบเทียบคุณภาพ	และมาตรฐานของบ้าน	และโครงการท่ีบริษัทฯ	พัฒนาก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือ

4.	 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า		เพ่ือให้ทราบระยะเวลา	เง่ือนไข	สิทธิและข้อผูกพัน	โดยไม่กล่าวเกิน	

	 ความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อนไขใด	ๆ

5.	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6.	 ติดต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ	และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี	้ในปี	2556	บรษิทัฯ	มกีารจดังานและกจิการต่าง	ๆ 	ตามความเหมาะสม	เพือ่เป็นการสร้างความสัมพนัธ์

ที่ดีระหว่างบริษัทฯ	กับลูกค้าของแต่ละโครงการ		ตัวอย่างเช่น

•	 จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปคลายร้อน	“D.I.Y	Your	Vintage	Flower	Living”	ชวนลูกบ้านโนเบิล	สร้างสรรค์แรง

	 บันดาลใจสนุกกับการจัดดอกไม้สไตล์	Vintage	ให้คุณได้เรียนรู้ไอเดียการจัดดอกไม้ตกแต่งมุมเก๋	ๆ	

	 ภายในบ้านในสไตล์ท่ีไม่เหมือนใครกับนักจัดดอกไม้รุ่นใหม่ไฟแรง	แอ๊ดด้ี	จงสวัสด์ิ	และทีมงาน	Close	To	

	 Nature	Flowers	ณ	ส�านักงานขาย	โนเบิล	รีวอล์ฟ	รัชดา

•	 จัดกิจกรรม	The	Inspiration	Movie	with	“The	Great	Gatsby”	ชวนลูกบ้านกว่า	100	ท่านมาดูหนังรัก

	 โรแมนติก-ดราม่า	รอบพิเศษฟรี!	เรื่อง	“The	Great	Gatsby	รักเธอสุดที่รัก”	ผลงานของผู้ก�ากับชื่อดัง 

	 โดยบาซ	เลอร์มานน์	ที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง	Romeo+Juliet	และ	Moulin	Rouge	

	 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นขอบคุณลูกบ้าน	และสนับสนุนให้ลูกบ้านได้มีกิจกรรมสร้างเสริม	

	 ความสัมพันธ์	ซ่ึงได้รับความสนใจจากลูกบ้านเป็นอย่างมาก	ณ	โรงภาพยนตร์	SF	Central	World
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•	 จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป	“Inspired	by	Inner”	ส�าหรับลูกบ้านโนเบิล	ผู้ที่รักและชื่นชอบการถ่ายภาพ	

	 จ�านวน	30	ท่าน	โดยช่างภาพมืออาชีพ	อ.	ตุลย์	หิรัญญลาวัลย์	กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่ง 

	 ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะการถ่ายภาพด้วยแรงบันดาลใจและเรียนรู้

	 เทคนิคการถ่ายภาพสไตล์	Contemporary	art	ณ	ส�านักงานขาย	โนเบิล	เพลินจิต	อาคารปาร์คเวนเชอร์

	 อิโคเพล็กซ์

•	 จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป	“Food	Styling”	@	White	Cafe	Noble	Solo	ท่ีเชิญชวนเหล่าบรรดาลูกบ้านโนเบิล	

	 ร่วมสนุกกับการเรียนรู้	“ศิลปะการตกแต่งอาหาร”	โดยคุณหนู	เบญญา	นันทขว้าง	นักจัดเลี้ยงมือหนึ่ง	

	 เจ้าของร้าน	White	Cafe	และ	Food	Stylist	ชื่อดัง	ดวงฤทธิ์		แคล้วปลอดทุกข์	ที่มาแนะน�าศิลปะการ 

	 จัดอาหารให้ชวนมองและน่าทาน	เพื่อให้งานปาร์ตี้สังสรรค์เล็กๆภายในคอนโด	กับเหล่าพ้องเพื่อนเป็น	

	 เรื่องง่าย	ๆ	และมีสีสัน

•	 จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลปีใหม่	ชวนลูกบ้านร่วมกิจกรรม	Make	&	Shake	Cocktail	สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ

	 D.I.Y	Cocktail	เติมสีสีนให้กับงานปาร์ตี้ภายในคอนโดต้อนรับเทศกาลปีใหม่	2014	โนเบิลฯ	ชวนลูก	

	 บ้านร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป	Make	&	Shake	Cocktail	สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ	D.I.Y	Cocktail	เพ่ิมเติม

	 สีสีนให้กับงานปาร์ต้ีภายในคอนโดของคุณ	เรียนรู้เทคนิคการผสมเคร่ืองด่ืมค็อกเทลและม็อกเทล	กับวิทยากร

	 มืออาชีพ	คุณเอ๋	อภินันท์	ศิริพันธ์	และทีมงานจากเจ้าของเว็บชื่อดัง	Cocktailthai.com

	นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

	 พนกังานเป็นทรพัยากรบคุคลทีม่ค่ีาและส�าคญัอย่างยิง่ต่อบรษิทัฯ	ในการขบัเคลือ่นองค์กรให้เตบิโตไปข้างหน้า

บรษิทัฯ	จึงมกีารก�าหนดนโยบายและการปฏบิตัต่ิอพนกังานไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ		และข้อบงัคบัการท�างาน

ของบรษิทัฯ	โดยถอืเป็นนโยบายทีป่ฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ทัง้ในด้านการก�าหนดผลตอบแทน

ทีเ่หมาะสม	การจัดให้มสีวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ		ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน	รวมไปถึง

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน	โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ		อาทิเช่น

-	 การจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	เพ่ือเป็นหลักประกันแก่พนักงาน	และเพ่ือความม่ันคงในอาชีพ	ซ่ึงถือเป็นการ 

	 ดูแลพนักงานในระยะยาว

-	 การจัดท�าแผนประกันชีวิต	และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม	การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม	(กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)	 

	 โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

-	 การจัดให้มีเงินกู้ฉุกเฉิน	เพ่ือเป็นสวัสดิการส�าหรับพนักงานทุกระดับ

-	 เงินกู้ยืมเพ่ือซ้ือรถยนต์	เพ่ือเป็นสวัสดิการส�าหรับ	พนักงานระดับผู้จัดการแผนกข้ึนไป

-	 เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ	เช่น	คลอดบุตร	เย่ียมผู้ป่วย		บิดามารดาเสียชีวิต	เป็นต้น

-	 ให้สิทธิพนักงานซ้ือท่ีอยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ		ในราคาพิเศษ	

กิจกรรมสันทนาการ	เช่น	

-	 การจัดให้มีการเท่ียวพักผ่อนประจ�าปี	โดยในปี	2556	บริษัทฯ	จัดงานปีใหม่ท่ีอ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 พนักงานสามารถน�าครอบครัวไปร่วมกิจกรรมสันทนาการน้ีได้		ในกิจกรรมคร้ังน้ีพนักงานทุกท่านและครอบครัว

	 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	“ฟื้นฟูธรรมชาติปลูกป่าชายเลน”	และงาน	“NOBLE	PARTY	2013	MASK	

	 FANCY	ON	THE	BEACH”	ซ่ึงมีท้ังกิจกรรมการแสดงของพนักงานเข้าใหม่และกิจกรรมการประกวดการแต่งกาย

	 ภายใต้	Concept	ของงานดังกล่าว

-	 การจัดกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์	“Noble	Champion	Cup”		เป็นต้น	

	 ท้ังน้ีการจัดกิจกรรมสันทนาการข้างต้น	 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ	 และเพ่ือสร้างความสัมพันธภาพท่ีดีของ

พนักงานในการท�างานร่วมกัน	
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ด้านการรักษาความปลอดภัย

-	 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย	ตลอด	24	ช่ัวโมง	และจัดให้มีการสแกนน้ิวมือทุกคร้ังก่อนเข้าบริษัทฯ

ด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน

 

-	 พนกังานจะได้รบับตัรประกนัสขุภาพจากบรษิทัฯ	สามารถเข้ารบัการรกัษาได้ตามโรงพยาบาลในโครงการทีก่�าหนด	

	 โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน	

-	 จัดให้มีเจลล้างมือส�าหรับพนักงานที่ส�านักงานใหญ่	และส�านักงานขายของแต่ละโครงการ	

 

	 ในปี		2556		พนักงานประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน		การลาหยุดงาน		และการ

เจ็บป่วยจากการท�างาน			ดังนี้

(1)	ผู้ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานจ�านวน	4	ราย		

(2)	อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุจากการท�างาน	(	อัตราเฉลี่ยพนักงาน	/	วัน	)จ�านวนคนที่เกิดอุบัติเหต	ุ

	 4	ราย	จ�านวนวันลารวมทั้งสิ้น		40		วัน		จ�านวนวันลาป่วยเฉลี่ย		10		วันต่อคน

(3)	พนักงานเจ็บป่วยจากการท�างาน		ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยในขณะปฎิบัติหน้าท่ี	โดยพนักงานท่ีได้รับอุบัติเหตุ

	 จากการท�างาน	บริษัทฯ	มีสวัสดิการประกันสุขภาพให้

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

	 บริษัทฯ	 ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดการอบรม	 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับ

การอบรมหรอืสมัมนาจากหน่วยงานภายนอก	รวมถงึการจดัอบรมภายในบรษิทัฯ	เพือ่เสรมิความรูเ้พิม่เตมิในส่วนงาน

ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง	และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน	ตลอดจนการคัดสรรพนักงานให้

เข้ามส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่ให้พนกังานตระหนกัถงึความส�าคญั

ของตนเอง	และเพื่อให้การท�างานมีเป้าหมายในทิศทาง	และความมุ่งหมายเดียวกัน	โดยในปี	2556	พนักงานทุก

ระดับมีอัตราการฝึกอบรมถัวเฉลี่ย	3.72	ชั่วโมงต่อคน

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

	 บริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	และเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบ

กติกาการแข่งขันที่ดี	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง	โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

-	 สนับสนุนการค้าเสรี	และไม่ก�าหนดให้คู่ค้าต้องท�าการค้ากับบริษัทฯ	เท่าน้ัน

-	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี

-	 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

-	 ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

	 บริษัทฯ	ด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา	(คู่ค้า)	อย่างยุติธรรม	และโปร่งใส	ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการ

ค้าอย่างเคร่งครัด		ตลอดจนการจัดหาสินค้า	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และได้รับผลตอบแทนที่

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าดังนี้

-	 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค	เป็นธรรม	และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย

-	 มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก	ประเมินคู่ค้า	และการจัดท�ารูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน

-	 มีการพิจารณาถึงปัญหาต่าง	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึนกับผู้รับเหมาเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างสม่�าเสมอ	อาทิเช่น	

	 โดยปกติ	บริษัทฯ	จะว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้างแต่หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ	และ

	 บริษัทฯ	มีศักยภาพในการต่อรองท่ีดีกว่าแล้ว	บริษัทฯ		จะมีการช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุเพ่ือเป็นการเก้ือหนุน

	 ซ่ึงกันและกัน	เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายให้ความส�าคัญต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่มีอย่างเคร่งครัด	 มีการบริหารเงินกู้ยืม	

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง	พร้อมทั้งควบคุมการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

ทุกประเภทครบถ้วนตามเวลาที่ก�าหนด	 เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

ที่ดีของบริษัทฯ		โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

-	 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่าง	ๆ 	ท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด	ท้ังในแง่การช�าระคืนและเง่ือนไขอ่ืน	ๆ 	กรณี

	 หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา	จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

-	 มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ของบริษัทฯ

-	 เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้ีอย่างครบถ้วน	ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขเอกสารใด	ๆ	เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 บริษัทฯ	ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ		ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด	ไม่ว่าจะเป็น

พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน	พระราชบัญญัติอาคารชุด	ตลอดจนพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร

โดยตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดี	ถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้ซื้อที่อยู่อาศัย	สภาพแวดล้อม	ชุมชน	และสังคม

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัฯ	ให้ความเคารพต่อสทิธิ	และเสรภีาพของบคุคลทกุคน	จงึส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร	และพนักงานของบรษิทัฯ

ได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในระดับสากลตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งบริษัทฯ	

ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน	โดยมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนี้

-	 พึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด

-	 ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

-	 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
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นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

	 บริษัทฯ	เล็งเห็นคุณค่า	และความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา	และลิขสิทธิ์	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดข้อบังคับ

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์	อินเตอร์เน็ต	และข้อมูลใด	ๆ	ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความ

ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.2550	โดยมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ดังนี้

-	 ผลตอบแทนและลิขสิทธ์ิท่ีได้รับจากงานท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ	ให้จัดท�าข้ึน	หรือเป็นงานท่ีใช้ส�าหรับบริษัทฯ

	 หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ	ผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นต้องเป็นของบริษัทฯ

-	 พึงปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง	ห้ามติดต้ังและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี

	 ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในส�านักงานโดยเด็ดขาด

-	 พึงงดเว้นการสนับสนุนสินค้าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของทรัพย์สิน

	 ทางปัญญา

-	 ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระท�าการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้

	 รับอนุญาต

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาในการด�าเนนิธรุกจิแม้ก�าไรจะเป็นเป้าหมายส�าคญัแต่การสร้างผลก�าไรต้องอยูบ่นพืน้ฐาน

ของการไม่เอาเปรียบ	หรือสร้างความเดือดร้อน	อีกทั้งต้องรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยการ

ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม	เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน	

 

	 แม้จะโอนกรรมสิทธ์ิบ้านให้ลูกค้าแล้ว	บริษัทฯ	ยังค�านึงถึงและยังคงรักษาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดี

ในโครงการ	โดยมหีน่วยงานบรหิารโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบ	โดยมีแนวทางปฏบิตัต่ิอชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อมดงันี้

-	 สนับสนุนท�าความเข้าใจและส่ือสารกับสังคมถึงการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

	 โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

-	 บริษัทฯ	ได้สร้างสรรค์	Community	แห่งใหม่	“Noble	ID”	เพื่อเป็นสื่อกลางในการตอบแทน	และแบ่งปัน

	 เร่ืองราวดี	ๆ	ให้กับลูกค้าและประชาชนท่ัวไป	โดย	“Noble	ID”	มุ่งหวังสร้างความสนุก	รอยย้ิม	ความประทับใจ

	 และประสบการณ์ใหม่	ๆ	ให้กับสมาชิก	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด	ๆ	และไม่จ�ากัดเฉพาะกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ	 

	 โดยลูกค้า	บุคคลท่ัวไปหรือผู้ท่ีสนใจ	สามารถรับรู้ข่าวสารกิจกรรมดี	ๆ 	ของ	“NOBLE	ID“	ได้ท่ี	www.noblehome.com	

-	 มีการให้ความรู้	และปลูกฝังจิตส�านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัทฯ

	 ทุกระดับอย่างต่อเน่ือง	(รายละเอียดปรากฎอยู่ในนโยบายการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม)

-	 จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนก�าไรแก่ชุมชนและสังคมอย่างสม่�าเสมอ	โดยกิจกรรมที่จัดต้องเป็นกิจกรรมที่ 

	 เหมาะสม	สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง

การกำากับดูแลกิจการ #1 — หน้า 47

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556



	 ในปี	2556	คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการต่าง	ๆ	 เพื่อร่วมกัน

พัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม	ดังนี้

-	 โครงการ	“๑	ต่อ	๑	จากหน่ึงผู้ให้...สู่หน่ึงผู้รับ”	ซ่ึงเป็นกิจกรรมของรายการคนค้นคนของบริษัท	ทีวีบูรพา

	 จ�ากัด	โดยบริษัทฯ	สานต่อโครงการปันน้�าใจช่วยภัยน้�าท่วมต่อเน่ืองจากปี	2554	ในปัจจุบันบริษัทฯ	ยังคง

	 สนับสนุนเงินยังชีพเพื่อช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วม	ณ	อ.ท่าวุ้ง	

	 ต.เขาสมอคอน	จ.ลพบุรี

-	 โครงการ	“ฟ้ืนฟูธรรมชาติปลูกป่าชายเลน”	ภายใต้แนวคิด	“BE	Differrent…BE	Green”	พัฒนาป่าชายเลน	

	 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน	พร้อมปลูกจิตส�านึกให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียวอนุรักษ์ 

	 สิ่งแวดล้อม	ณ	บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท	จังหวัดสมุทรสงคราม	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556	

-	 โครงการ	“ปันกัน	(ของ)	ใหญ่	คร้ังท่ี	3”	ซ่ึงน�าโดยคุณศิระ	อุดล	ผู้อ�านวยการโครงการ	และทีมงาน	เป็นตัวแทน 

	 บริษัทฯ	ร่วมปันส่ิงของอาทิ	เฟอร์นิเจอร์	เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	ของตกแต่งบ้าน	ฯลฯ	เพ่ือน�ามาจ�าหน่ายในงาน

	 “ปันกัน	(ของ)	ใหญ่	ครั้งที่	3”	โดยมีคุณลลิตา	สุริยศรีวรรณ	กรรมการบริหารร้านปันกัน	เป็นผู้รับมอบ

	 โดยรายได้ทั้งหมดจากการจ�าหน่ายสินค้าบริจาคครั้งนี้จะน�าไปมอบเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

	 ในมูลนิธิยุวพัฒน์	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ	ณ	คริสตัล	

	 ดีไซน์	เซ็นเตอร์	(ซีดีซี)		เมื่อเดือนกรกฎาคม	2556

-	 ในเดือนตุลาคม	2556	บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด(มหาชน)	ร่วมกับ	คุณอานนท์	ไพโรจน์	 

	 ดีไซน์	สตูดิโอ	จัดกิจกรรม	CSR	ภายใต้โครงการ	“Noble	Creative	Urban	Design	Workshop”	(ความ

	 คิดสู่ดีไซน์	จุดประการสู่ผลงาน)	มีวัตถุประสงค์ต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนิสิต	นักศึกษาในสาขา

	 ออกแบบและดีไซน์เข้ามามีส่วนร่วม	กับบริษัทฯ	โดยดึงเอาความสามารถเฉพาะตนเข้ามามีส่วนร่วม	เพ่ือให้คน

	 และเมืองอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข	โดยมีโจทก์ของการปรับเปลี่ยนจุดจอดวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่	

	 รับ	–	ส่ง	ผู้คนที่สัญจรไป	–	มาในชุมชนย่านอารีย์ไม่ให้กีดขวางการจราจร	และท�าให้ชุมชนย่านอารีย์ 

	 มีความสวยงาม	น่าอยู่มากขึ้น	กิจกรรมดังกล่าว	เริ่มต้นจากการจัดท�าเวิร์คช๊อปให้กลุ่มนิสิต	นักศึกษา 

	 ร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ผลงานดีไซน์	และมีการเสนอรูปแบบงานดีไซน์	ต่อตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

	 และคุณอานนท์	ไพโรจน์	เพ่ือรับค�าแนะน�าและกลับไปปรับเปล่ียนแก้ไข	ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว	อยู่ในระหว่าง 

	 ด�าเนินการ	เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการก�าหนดนโยบายด้านอ่ืนเพ่ือเป็นมาตรการและสนับสนุนการด�าเนินงานของ

บริษัทฯ	โดยครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

นโยบายการให้ความรู้	และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มีการให้ความรู	้และปลกูฝังจติส�านึกเกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมแก่ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ของบริษัทฯ	 รวมถึงได้ก�าหนดมาตรการ	 และวิธีปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	

เช่น	ลดการใช้พลังงานอย่างไม่จ�าเป็น	ดับไฟฟ้าเวลาพักเที่ยง	 เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อใช้	 เป็นต้น	อีกทั้งยังส่ง

เสริมให้ด�าเนินการทุกวิถีทางที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน	และยังรณรงค์ให้

ผู้บริหาร	และพนักงานเกิดจิตส�านึกร่วมกัน	โดยการใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง	การปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร

ให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ	และให้เกิดผลคุ้มค่า	ได้แก่	การใช้ทรัพยากรให้น้อยลง	หรือใช้ตามความจ�าเป็น	

ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย	และไม่เกิดการสูญเปล่า	ตลอดจนการน�ามาใช้ซ�้า	เช่น	การรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษรีไซเคิล

โดยเริม่พร้อมกันท้ังส�านกังานใหญ่และทกุโครงการเป็นต้น	การซ่อมแซมทรพัย์สนิให้มีสภาพด	ีและน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้

เช่น	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์ส�านักงาน	เป็นต้น
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นโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	มุง่มัน่พฒันาธรุกจิให้เจรญิก้าวหน้า	ภายใต้การมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	บรษิทัฯ	จงึให้ความส�าคญั

กับการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ได้ก�าหนดไว้	 อาทิ	 เช่น	 คัดเลือกผู้รับเหมาที่ใช้ระบบการจัดการตาม

มาตรฐานสากล	 ได้แก่	 ISO14000	 และ	 ISO14001	 จัดให้มีการประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อม	

ความปลอดภยั	และอาชวีอนามยัในโครงการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัทกุโครงการ	เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

การเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	จดัให้มแีผนป้องกนั	ระงบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	รวมทัง้บรรเทา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 วางแนวทางการปฏิบัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้	 อย่างถูกต้องตามหลัก

วชิาการ	และจดัให้มกีารตรวจสอบ	ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการด้านสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ปรบัปรงุ

และพฒันาต่อไป	พร้อมรบัข้อร้องเรยีนจากภายในและภายนอกองค์กรผ่านทาง	Website	ของบรษิทัฯ	ที	่www.noblehome.com

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน	เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	มีคุณธรรม	และโปร่งใส	ตลอดจนไม่ให้ผู้บริหาร	

และพนักงานของบริษัทฯ	ทุจริต	และจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง

ปฎบิติัเก่ียวกับการก�ากบัดแูล		เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการทจุรติไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ	และประกาศ

ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ที่	www.noblehome.com		เช่น		ห้ามกู้ยืมเงิน	หรือเรี่ยไรเงิน

จากลกูค้าหรอืผูท้�าธรุกจิกบับรษิทัฯ	ไม่ให้สนิบน	หรอืประโยชน์อืน่ใดต่อเจ้าหน้าทีร่ฐั	ลกูค้า	คูค้่า	คูแ่ข่ง	หรอืบคุคล

ภายนอกอื่นเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่ขัดต่อกฎหมาย	ห้ามเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหารและ

พนักงาน	 มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยส่วนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมน้ัน	 และไม่เรียก	 หรือรับ	 หรือยินยอม

ที่จะรับเงิน	 สิ่งของ	 หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 ตลอดจนกรรมการ	 ผู้บริหารและ

พนกังานทกุระดับมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการดแูลการใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ

และไม่น�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรอืบคุคลอืน่	เป็นต้น		และเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัติามบริษทัฯ	ได้จดัให้มี

การฝึกอบรมแก่พนักงาน	 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่าย

สินบน		นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานทีเ่ป็นศนูย์กลางรบัผดิชอบในการตดิตามประเมินผล			รวมถงึการ

ลงโทษ		ฝ่าฝืน		หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ก�าหนดไว้	

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มช่ีองทางและขัน้ตอนทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถรายงานหรอืร้องเรยีนในกรณทีีอ่าจท�าให้เกดิ

ความเสยีหายต่อบริษัทฯ	รวมถงึร้องเรยีนกรณีทีถ่กูละเมิดสทิธิ		ผ่านทาง	Website	ของบรษิทัฯ	ท่ี	www.noblehome.com		

นอกจากนี้บริษัทฯ	 จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย	 	 พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรายงานหรือร้องเรียนในกรณีดังกล่าว		โดยมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูล

ในเรือ่งทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ		ก่อนจดัส่งข้อมลูให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	รบัทราบต่อไป

	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

กระท�าของบรษิทัฯ	หรอืพบเหน็การกระท�าผดิกฎหมาย			หรอืผดิจรรยาบรรณ	หรอืพนกังานทีถ่กูกลัน่แกล้ง		ข่มขู่

ถูกลงโทษทางวนิยั		เช่น	ถกูพกังาน		ให้ออกจากงาน		หรอืถกูเลอืกปฎบิตัด้ิวยวธิกีารอนัไม่ชอบทีเ่กีย่วเนือ่งกับสภาพ

การจ้างงาน	ผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ที่	www.noblehome.com	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางในการปกป้อง

พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ		ที่อยู่		หรือข้อมูลใด	ๆ	ที่สามารถ

ระบุตัวผู้ร้องเรียนได้		และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ		ทั้งน้ีเม่ือได้รับการร้องเรียนบริษัทฯ

มกีระบวนการจดัการกบัเรือ่งทีพ่นักงานร้องเรยีน		โดยมีหน่วยงานทีเ่ป็นศูนย์กลางในการรบัแจ้งข้อมูลเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั

ในการบรหิารจดัการข้อร้องเรยีนดงักล่าว	ก่อนจดัส่งข้อมลูให้คณะกรรมการ	และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	รบัทราบต่อไป

เมือ่คณะกรรมการ	และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ		ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวจะด�าเนนิการพจิารณาและสอบสวนข้อเทจ็จรงิ

เก่ียวกับเรือ่งทีไ่ด้รบัร้องเรยีนและด�าเนนิการแก้ไขอย่างเหมาะสม	และจะตดิตามผลความคบืหน้าเป็นระยะ		ซึง่หน่วยงาน

ที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน	การจ้างงาน	ผูบ้รโิภค	การแข่งขนัทางการค้า	สิง่แวดล้อมและถกู

ด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดแูล	เนือ่งจากไม่ได้ประกาศข้อมลูจากเหตกุารณ์ส�าคญัภายในระยะเวลาทีท่างการก�าหนด
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4. ก�รเปิดเผยข้อมูล และคว�มโปร่งใส

	 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนดแล้ว	บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการ

เปิดเผยข้อมลู	และสารสนเทศ	อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทัว่ถงึและทนัเวลา	ทัง้ข้อมูลทางการเงนิ	ความคบืหน้า

ในการด�าเนินกิจการ	 และผลการด�าเนินงาน	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน	 โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง	 และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สื่อมวลชน	 ตลอดจนผ่านทาง	 Website	 ของบริษัทฯ	 ที่	 www.noblehome.

com	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยผู้สนใจยังสามารถสอบถาม	พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะน�า

ผ่านทาง	Website	ดงักล่าวได้อกีด้วย	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และสารสนเทศต่าง	ๆ 	พร้อมทัง้ข้อมลู

เกีย่วกบัลกัษณะการด�าเนินธุรกจิ		โครงสร้างการถอืหุน้	โครงสร้างองค์กร	งบการเงินของบรษิทัฯ			ข้อมูลด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์

หนังสือเชิญนัดประชุม	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงรายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้	นอกจาก

นี้บริษัทฯ	ยังมีเอกสารข่าว	(Press	Release)	เพ่ือเผยแพร่รายละเอียดโครงการที่บริษัทฯ	ด�าเนินการ	พัฒนา	

ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ให้กับนักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ผู้ที่เก่ียวข้องและ

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย

	 เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสาร	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เผยแพร่อย่างทัว่ถงึสูน่กัลงทนุ	ผูถ้อืหุน้และผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

บริษัทฯ	ได้จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)	อย่างสม�่าเสมอ	โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ร่วมประชุมชี้แจง	และเปิดโอกาสให้นักลงทุน	นักวิเคราะห์	ได้ซักถามข้อมูลต่าง	ๆ	ของบรษิทัฯ	นอกจากนักลงทุน

ในประเทศแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัเปิดโอกาสให้นกัลงทนุต่างประเทศ	เข้าร่วมประชมุเพือ่รบัทราบข้อมลู	และความคบืหน้าของ

บรษิทัฯ	อกีด้วย

	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัจดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์	มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการเผยแพร่ข้อมลูทีส่�าคัญทีม่ผีล

ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ตลอดจนข้อมูลส�าคัญอืน่ๆ	ซึง่หน่วยงานน้ีอยูภ่ายใต้การควบคุมดูแลโดยคณุวาสนา

เธียรศิริศักดิ์	ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ	ได้ที่

-	 Website	ของบริษัทฯ	ท่ี	www.noblehome.com	ในหมวด	“นักลงทุนสัมพันธ์”	ในส่วนหัวข้อ	“ติดต่อนักลงทุน

	 สัมพันธ์”	หรือทาง	Email	:		ir@noblehome.com

-	 โทรศัพท์	0-2251-9955	ต่อ	1402

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตระหนกัดถีงึภาระหน้าที	่และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงบการเงิน	 โดยงบการเงินของบริษัทฯ	 ต้องแสดงฐานะทางการเงิน	 และผลการด�าเนินงาน

อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	โดยใช้นโยบายบญัชี

ที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	 อีกทั้งต้องจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และเป็นไป

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินของบริษัทฯ	ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส	เอบเีอเอส	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์	ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้สนบัสนนุข้อมลู	และเอกสารต่าง	ๆ 	เพือ่ให้

ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ	และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี

ได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงือ่นไขต่องบการเงนิซึง่ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

แล้ว	ในปี	2556	บริษัทฯ	น�าส่งงบการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตรงต่อเวลา	และไม่ถกูแก้ไขงบการเงนิ	นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	ยงัมหีน้าที่

รบัผดิชอบต่อความถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคญัของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีอกีด้วย	ในปี	2556	คณะกรรมการ

บริษัทฯ	ได้ท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่บริษัทฯ	จัดประชุมรวมทั้งสิ้น	39	ครั้ง	(ราย

ละเอียดปรากฎในเรื่องโครงสร้างการจัดการ)
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	เพื่อท�าหน้าที่สอบทาน

นโยบายการบัญชี	และคุณภาพของรายงานทางการเงิน	สอบทานระบบควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน

ตลอดจนบริหารความเสี่ยง	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น	ปรากฎ

ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 บริษัทฯ		ได้ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจโดยให้กรรมการ		และผู้บริหาร	รวมถึงคู่สมรส	มีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน	และต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตน	และผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ	ทราบ	

เพื่อให้บริษัทฯ	มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน		โดยที่กรรมการ	

และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติ		นอกจากนี้บริษัทฯ

ยังมีนโยบายเคร่งครัดเกี่ยวกับการอนุมัติรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วย	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีการเปิดเผย

ข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน	รายละเอียดปรากฏในเรื่องรายการระหว่างกัน

	 บริษัทฯ	ยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	โดยจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระท�าใด	ๆ 	ท่ีผิดหลักธรรมาภิบาล		ผิดจรรยาบรรณ		ผิดกฎระเบียบ

และข้อบังคับของบริษัทฯ		ผิดกฎหมาย		หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ		ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดดังกล่าวแก่บริษัทฯ	ผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ท่ี	www.noblehome.com

ท้ังน้ีเม่ือได้รับการร้องเรียนบริษัทฯ	ยังมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าความผิด

ดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ		ที่อยู่		หรือข้อมูลใด	ๆ	ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้		และเก็บรักษาข้อมูล

ของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ		โดยบริษัทฯ	มีหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว	ก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	รับทราบต่อไป

เมื่อคณะกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะด�าเนินการพิจารณาและสอบสวน

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม	และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ

ซึ่งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
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5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

5.1	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มีจ�านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดกิจการ	โดย	ณ	วันท่ี	31		ธันวาคม	2556	คณะกรรมการ

บริษัทฯ	มีจ�านวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร													 	 	 3		ท่าน

กรรมการอิสระ			 	 	 	 4		ท่าน

	 ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ		ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ	57	ของกรรมการท้ังคณะ

โดยกรรมการดังกล่าวต่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความเป็นกลาง	และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด

สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของ		บริษัทฯ	และถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการท่านอ่ืน	ๆ 	ได้	สามารถคัดค้าน

หรือยับย้ังเร่ืองต่าง	ๆ	ในท่ีประชุมได้อย่างเป็นอิสระ	ท�าให้การตัดสินใจต่าง	ๆ	ในท่ีประชุมมีประสิทธิภาพ	จึงเช่ือม่ัน

ได้ว่าการบริหารของบริษัทฯ	จะเป็นไปอย่างอิสระ	มีความชัดเจน	โปร่งใส

	 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยมีการแบ่งแยกบทบาท	อ�านาจและหน้าท่ีอย่างชัดเจน

เพื่อสร้างดุลยภาพในการบริหารงาน		คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงก�าหนดให้	ประธานกรรมการ	และกรรมการ

ผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน	และด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ	ท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ

คิดเป็นร้อยละ	 57	 ของกรรมการทั้งคณะ	 จึงท�าให้เกิดการถ่วงดุล	 และเป็นการสอบทานการบริหารจัดการ

ให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

5.1.1	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดไว้ว่า	“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	ให้กรรมการ

ออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้		ก็ให้ออก

โดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	โดยกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีที่	2	ภายหลัง

การจดทะเบียนบริษัทฯ	นั้น	ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อไป	ให้กรรมการคน

ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	อนึ่ง	กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก

เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้	เน่ืองจากบริษัทฯ	มีความเช่ือม่ันในความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญ

ในเรื่องต่าง	ๆ	ของกรรมการแต่ละท่าน	ซึ่งวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการนี้ได้ถูกก�าหนดไว้ใน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการแล้ว

	 เมื่อครบวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	บริษัทฯ	มีกระบวนการในการสรรหาคณะกรรม

การบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ	ท้ังยังเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ		ประสบการณ์

ความรู้	ความสามารถจากหลายวิชาชีพ	มีวิสัยทัศน์และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

โดยไม่จ�ากัดเพศ	เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี

บริษัทฯ	ก�าหนด	(รายละเอียดปรากฎในเร่ืองการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)
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5.1.2		การด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการในบริษัทอื่น

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบาย	และวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของคณะ

กรรมการบริษัทฯ	อย่างชัดเจน	ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัทฯ		ได้ก�าหนดไว้ว่า		“ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามัญ		หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน		และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน	เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน

ที่จะมีมติแต่งตั้ง”		ในส่วนของบริษัทย่อย	ก�าหนดให้	“บริษัทย่อยด�าเนินตามนโยบาย	และวิธีปฏิบัติ

ท่ีก�าหนดไว้ในบริษัทใหญ่”	ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ	และเป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด		

	 ในปี	2556	กรรมการบริษัทฯแต่ละท่าน	และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

หรือต�าแหน่งอ่ืน	ๆ	ในบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน	มีจ�านวนไม่มากเกินไปและมีความเหมาะสมเพียงพอ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการให้กับบริษัทฯ	ลดลง	(รายละเอียดปรากฎในรายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท)

5.1.3		 เลขานุการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งต้ังเลขานุการบริษัทฯ	เพ่ือท�าหน้าท่ีในการดูแลการจัดกิจกรรม

ของคณะกรรมการบริษัทฯ		ดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ 	ส่งเสริมและติดตามให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ด้วย					

	 นอกจากน้ัน		เลขานุการบริษัทฯ		ยังมีหน้าท่ีในการดูแลการจัดท�า	และเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม

เช่น	ทะเบียนกรรมการ		หนังสือนัดประชุมกรรมการรายงานการประชุมของคณะกรรมการและรายงาน

ประจ�าปี	เป็นต้น	ดูแลการจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

และด�าเนินการอ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนก�าหนด	(รายละเอียดปรากฎในเร่ืองโครงสร้างการจัดการ)
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5.2	คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	5	คณะ	เพื่อช่วยในการติดตามและก�ากับดูแล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม่�าเสมอ	โดยคณะกรรมการชุดย่อย	

ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

5.2.1		คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ		2		ปี

ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์	และความรู้ความสามารถ	ท้ังในด้านการควบคุมภายใน	เพ่ือช่วยเหลือในการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ	อีกท้ังมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับข้อก�าหนดและมาตรฐานท่ีดีในการจัดท�างบการเงิน

เพ่ือให้งบการเงินมีความถูกต้อง	โปร่งใส	และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	คณะกรรมการตรวจสอบโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

เปิดเผยในรายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

5.2.2	 คณะกรรมการสรรหา

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี		ประกอบ

ไปด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	คิดเป็นร้อยละ	80	และประธานคณะกรรมการสรรหาเป็น

กรรมการอิสระ	เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์	และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม	เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการสรรหามีการ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง	หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ	 และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประจ�าปีของบริษัทฯ

5.2.3	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ	3	ปี	ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ	คิดเป็นร้อยละ	80	และประธานกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์	และรูปแบบ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซ่ึงหมายความถึง	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร		คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน	มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง

หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมา

ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ
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5.2.4	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ	3		ปี	เพ่ือท�าหน้าท่ีในการวิเคราะห์	และตรวจสอบปัจจัยความเส่ียง,	ก�าหนดแนวทาง	และกลยุทธ์

ในการบริหารความเส่ียง		และก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ		พิจารณาเห็นชอบ		ตลอดจนทบทวนความเพียงพอ	ความมีประสิทธิผล	และการปฏิบัติตาม

นโยบายที่ก�าหนดไว้	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

5.2.5	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ

3	ปี	เพ่ือท�าหน้าท่ีศึกษา	และจัดท�าร่างนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณธุรกิจ,	ก�ากับดูแล

และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ	และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกรอบ	และหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี,	 พิจารณาทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณธุรกิจโดยสม�่าเสมอ	

และติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ		เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง

การปฏบิตัทิีด่	ีทีก่�าหนดไว้ในนโยบายก�ากบัดแูลกจิการ		คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการมกีารรายงานผล

การปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั

 

	 ท้ังน้ีองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	รวมถึงขอบเขต	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบเป็นไปตาม

แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

5.3	บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.3.1	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีภาวะผู้น�า	มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์

ในการด�าเนินธุรกิจอย่างสูง		โดยกรรมการทุกท่านตระหนักดีถึงภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

ให้เป็นตัวแทนท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณ

ของบริษัทฯ	ตลอดจนก�ากับดูแลฝ่ายจัดการเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง		วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทฯ		จึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	และระมัดระวังโดยค�านึงถึงการสร้างมูลค่าและเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ	และฝ่ายจัดการแยกบทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน

 

	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ	 ไว้อย่างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร	และเปิดเผยไว้ใน	Website	ของบริษัทฯ	อันจะเป็นกรอบในการก�าหนดทิศทาง

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	โดยจะมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ	ทุก	ๆ	5	ปี

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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5.3.2	 นโยบายก�ากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม	 และจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อรักษามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน	และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	และเท่ียงธรรม	ท้ังการปฏิบัติต่อบริษัทฯ

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	โดยบริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณธุรกิจ

ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	และเปิดเผยไว้ใน	website	ของบริษัทฯ	ท่ี	www.noblehome.com

โดยครอบคลุมในเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	บทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส	การควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง	

การดูแลการใช้ทรัพย์สิน	การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่าย

สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 นโยบายการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง

สิ่งแวดล้อม	นโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม		นโยบายการแจ้งเบาะแสในการ

กระท�าผิด		ซ่ึงรวมถึงการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด	(ดังปรากฎในรายละเอียด

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)	 และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	

เป็นธรรมภายใต้กฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	เพื่อเป็น

แนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดี	 ให้คณะกรรมการ	 	 ผู้บริหาร	 ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	

ยึดถือและน�าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อ

บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สาธารณชนและสังคม	รวมทั้งการก�าหนดระบบการติดตาม

การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง		

	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	บริษัทฯ	มีการทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการ

เป็นประจ�าทุกปี	และทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจทุก	2	ปี	หรือทุกปีที่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	ส�าหรับปี		2556		คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีการทบทวนนโยบาย

ก�ากับดูแลกิจการ	และทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ	และตลอดจนมีการรายงานผลการทบทวนดังกล่าว

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คร้ังท่ี	2/2557	เม่ือวันท่ี	28	กุมภาพันธ์	2557	ก่อนน�ามาปรับใช้

และแจ้งให้พนักงานทราบต่อไป	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้จัดท�าคู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการและคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้บริหาร		ตลอดจนหัวหน้างาน

ของแต่ละฝ่ายให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	โดยก�าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ

ในการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจด้วยความเข้าใจ	

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังได้ก�าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท�างาน	โดยเปิดเผยไว้ท่ี	intranet	ของบริษัทฯ	

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการก�าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย	และบริษัทฯ	มีนโยบาย

ฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยจะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่�าเสมออีกด้วย	
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5.3.3	 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้พิจารณาการก�าหนด	และแยกบทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย		คณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ

อย่างชัดเจน		โดยอ�านาจการอนุมัติสูงสุดเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ	ตลอดจนจัดให้มีระบบ

การควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้	

ระบบการควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีสาย

ตรวจสอบภายใน	เพ่ือสอบทาน	และประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานตลอดจน

รายการด้านการเงินของท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ		สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบ	และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	โดยสายงานตรวจสอบภายในจะรายงาน

และขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยปัจจุบันหัวหน้าสายงานตรวจ

สอบภายใน	คือ	นางสาวนริศรา		เพ็งโสภา	(รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการตรวจ

สอบภายในปรากฏในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

 

การบริหารความเสี่ยง

	 เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	

คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวมไว้ดังนี้

•	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหารและ 

	 พนักงานทุกคนท่ีต้องตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานของตนและบริษัทฯ	โดยต้องมี

	 ส่วนร่วม	และให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ	อย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่ 

	 เพียงพอและเหมาะสม

•	 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนของการด�าเนินงานตามหลัก

	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance	Policy)	และมีการบูรณาการบริหาร

	 ความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี	เพื่อช่วยลดโอกาสของ

	 การเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง	ลดความไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงาน

	 โดยรวม	และเพิ่มโอกาสแห่งความส�าเร็จ

•	 มาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	ต้องถูกจัดการอย่างเป็นระบบ	

	 เพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

	 อย่างต่อเนื่อง	โดยมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั้น	ต้องได้รับ

	 การอนุมัติโดยกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนน�าไปปฏิบัติใช้

•	 ด�าเนินการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส�าเร็จทั่วทั้งองค์กร	โดยการใช้

	 ทรัพยากรที่มีจ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ	ในการบ่งชี้	ประเมิน	และการจัดการความเสี่ยง

	 อย่างเหมาะสม
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	 อนึ่ง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 	 ยังมีภาระ	 และหน้าที่ในการส่งเสริมให้บริษัทฯ	 	 มีระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี	 	 มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมภายใน	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 	 ได้ประเมินผลความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง		

ระบบการควบคุมภายใน	ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	และได้

แจ้งข้อมูลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	แล้ว

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 เพื่อป้องกัน	และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทฯ	มีนโยบายเคร่งครัด

ในการก�ากับดูแล	 ซึ่งได้ก�าหนดนโยบาย	 และแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	 ระบุไว้ในนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ	 และผู้บริหาร	 รวมถึง	

คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 น�าข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด	รวมทั้งก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องส่งส�าเนารายงาน

การถือหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียว

กับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และแจ้งการ

ถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ปีละครั้ง	 	 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	 (รายละเอียด

ปรากฏในเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

5.4	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 ซึ่งเป็นไปตามตารางการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น	 ซึ่งใน

ระหว่างการประชุมได้มีการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบอย่างต่อเน่ืองด้วย		

โดยประธานคณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ	และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ

ในการประชุม	เพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญได้อย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 การประชุมคณะกรรมการย่อย	 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามปกติ

ของธรุกิจทีไ่ม่กระทบกบัการก�าหนดนโยบายการบรหิารของบรษิทัฯ	เช่น	การขอตดิตัง้มิเตอร์น�า้	การขอเลขทีบ้่าน

การเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร	 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้มอบหมายให้กรรมการ	 4	 ท่านคือ	 นายกิตติ	

ธนากิจอ�านวย	นายสทิธิ		ลลีะเกษมฤกษ์	นางสาววาสนา	เธียรศริศิกัดิ	์และนายสรุเชษฐ์	สบุญุสนัธ์	เป็นผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพื่อ	พิจารณาวาระดังกล่าว	ทั้งนี้หากวันประชุม	กรรมการท่านใดติดภารกิจ	บริษัทฯ	จะเชิญกรรมการ

ท่านอืน่เข้าร่วมประชมุเพือ่ให้ครบองค์ประชมุ	และรายงานการประชมุทีค่ณะกรรมการย่อยประชมุจะถูกน�าเสนอ

เพือ่ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการใหญ่พจิารณารบัรองต่อไป	(รายละเอยีดจ�านวนครัง้การประชมุของคณะกรรมการ

ย่อยปรากฏในเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

	 การประชุมคณะกรรมการใหญ่			เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกับ	นโยบายการบริหารงาน

ของบริษัทฯ	การลงทุน	รับรองงบการเงิน	การก�ากับดูแลกิจการ	และการประชุมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับการด�าเนินงานปกติ

ประธานกรรมการและกรรมการ		จะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม		โดยประธาน

กรรมการและกรรมการ	ทุกท่านมีอิสระในการเสนอเร่ืองเข้าวาระการประชุม	ในการประชุมทุกคร้ัง	บริษัทฯมีการจัด

ส่งหนังสือเชิญประชุม	วาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบส�าหรับพิจารณา	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ		ได้ทราบถึงวาระต่างๆ		ก่อนเข้าร่วม

ประชุม	โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ	พร้อมท้ัง

ก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
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	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกคร้ัง	ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ือง

และให้เวลามากพอท่ีกรรมการจะร่วมอภิปรายปัญหาส�าคัญอย่างรอบคอบ	และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือช้ีแจงข้อมูลในฐานะผู้เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง	ท้ังน้ีบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการจดบันทึก

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	ตามระเบียบวาระ	และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รับรอง	โดยรายงาน

การประชุมจะถูกจัดเก็บเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	ในปี	2556	

โดยเฉล่ียกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	98.57	ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ท้ังหมด		และกรรมการทุกคนของบริษัทฯ	มีสัดส่วนของการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 95	 ของการประชุมทั้งปี	 (รายละเอียดจ�านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการใหญ่ปรากฏในเรื่อง

โครงสร้างการจัดการ)

	 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ		ท้ัง	2	ประเภทข้างต้นแล้ว		เพ่ือให้การบริหาร	และการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ		เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		บริษัทฯ		ยังสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละคณะ	ดังนี้

	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วม	 โดยกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละ	

4	ครั้ง	และมีการประชุมพิเศษตามสมควร	โดยการประชุมแต่ละครั้ง	นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อ

พิจารณาวาระท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองงบการเงินแล้ว	ยังมีการประชุมเพ่ือรับทราบเร่ืองการควบคุมภายในของบริษัท

และข้อเสนอแนะต่างๆ	จากผู้สอบบัญชีภายนอก	เพ่ือน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	รวมถึง

พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง	และพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	เช่น	รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	เป็นต้น	

	 การประชุมคณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหามีการประชุม

อย่างน้อยปีละ	2	คร้ัง	และมีการจัดประชุมพิเศษตามความจ�าเป็นและเร่งด่วน	โดยการประชุมแต่ละคร้ัง	นอกจาก

จะเป็นการประชุมเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหา	 และการก�าหนด

วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร	ยังมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามวิธีการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้	โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป

	 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	และมีการจัดประชุมตามความจ�าเป็น	และเร่งด่วน	โดยในการประชุม

แต่ละครั้ง	 นอกจากเป็นการพิจารณาทบทวนรูปแบบ	 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	

และผู้บริหารระดับสูง	 ซึ่งหมายความถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 	 ยังเป็นการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

ประจ�าปีของกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	จากนั้นน�า

เสนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ืออนุมัติ	ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการน้ัน	คณะกรรมการ

บริษัทฯ	ต้องน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา	และอนุมัติต่อไป

	 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และมีการจัดประชุมพิเศษตามความจ�าเป็น	และเร่งด่วน	โดยการประชุม

แต่ละคร้ัง	นอกจากจะเป็นการวิเคราะห์	และตรวจสอบปัจจัยความเส่ียงท่ีส�าคัญ	การก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์

ในการบริหารความเส่ียง	ยังมีการทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม	และความมี

ประสิทธิผลของระบบ	และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
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	 การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้งและมีการจัดประชุมพิเศษตามความจ�าเป็นและเร่งด่วน	 โดยการประชุม

แต่ละคร้ัง	นอกจากจะเป็นการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	 กฎหมาย	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

ยังมีการติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�าหนดไว้

ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	

	 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะในแต่ละครั้ง	บริษัทฯ	มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	วาระการ

ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบส�าหรับพิจารณา	ให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	

ก่อนการประชุม	 เพื่อให้ได้ทราบถึงวาระต่างๆ	 ก่อนเข้าร่วมประชุม	 รวมถึงมีการจัดท�ารายงานการประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	

	 นอกจากน้ี	เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้ดีย่ิงข้ึน	บริษัทฯ	สนับสนุน

ให้เกิดการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารตามความจ�าเป็น	เพ่ืออภิปรายถึงปัญหาต่าง	ๆ 	เก่ียวกับ

การจัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

5.5	การประเมินตนเอง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจ�าทุกปี	โดยใช้แบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ	(Board	Self	Assessment)	ซึ่งจัดท�าเป็น	2	ลักษณะ	คือ	การประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	ท้ังคณะ	และการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายบุคคล	และมีกระบวนการ

ในการประเมินผลงาน	 	 โดยเมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทฯ	 จะน�าส่งแบบประเมินตนเอง	 จ�านวน	 2	 แบบ		

เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจ�าปี		แบ่งเป็น

(1)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ			

(2)	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายบุคคล

	 หลังจากท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว		จะน�าส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

(Board	Self	Assessment)	กลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ	เพ่ือรวบรวมผลประเมิน	และสรุปผลการประเมิน

การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งคณะและเป็นรายบุคคล	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป

	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากโครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ

การท�าหน้าท่ีของประธานกรรมการ	การท�าหน้าท่ีของกรรมการ	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	การพัฒนาตนเอง

ของกรรมการและการพัฒนาผู ้บริหาร	ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 การประเมินผลดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการ

แต่ละท่าน	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา	

และยังเป็นเคร่ืองมือในการช่วยตรวจสอบ	และวิเคราะห์ให้เห็นว่าการท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพ

และปฏิบัติครบถ้วนตามหน้าที่ของกรรมการด้วยหรือไม่	บริษัทฯ	จัดให้	มีการประเมินผลงานคณะกรรม

การบริษัทฯ	ทั้งคณะและประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายบุคคลส�าหรับปี	2556	ในการประชุม

คร้ัง	2/2557	เม่ือวันท่ี	28	กุมภาพันธ์	2557	ซ่ึงผลประเมินคะแนนเฉล่ียของคณะกรรมการบริษัทฯ	ท้ังคณะ

ได้คะแนนร้อยละ		95.38	จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม		ตามรายละเอียดตารางดังต่อไปนี้
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ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลก�รประเมิน (ร้อยละ)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 94.44

2. บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 94.59

3. การประชุมคณะกรรมการ 93.33

4. การท�าหน้าที่ของประธานกรรมการ 															100.00

5. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 															100.00

6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 															100.00	

7. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 															100.00

	 ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ		โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้จัดท�าแบบประเมินตนเอง	เร่ือง

การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส	ทั้งนี้จะมีการทบทวนแบบประเมินดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปีโดยคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ		เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง

กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการประชุมครั้งที่	

2/2557		เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	ซึ่งผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติงานตามนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการ	ได้คะแนนร้อยละ	95.63	จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม		ตามรายละเอียดตารางดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลก�รประเมิน (ร้อยละ)

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 93.37

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 96.63

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 98.68

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 98.48

	 นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ		และการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดท�าแบบประเมิน	โดยใช้หลักเกณฑ์การ

พิจารณาจากความเป็นผู้น�า	การก�าหนดกลยุทธ์	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	การวางแผน	และผลปฏิบัติทางการเงิน

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	 ความสัมพันธ์กับภายนอก	 การบริหารงาน	 และความสัมพันธ์กับบุคลากร	

การสืบทอดต�าแหน่ง	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	และคุณลักษณะส่วนตัว	ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	จัด

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการประชุมครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที	่

28	กุมภาพันธ์	2557	ซ่ึงผลประเมินคะแนนเฉล่ียของการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ได้คะแนนร้อยละ	100	จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม	โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน�าข้อมูลผลการประเมิน

ท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป
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5.6	ค่าตอบแทน

	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ได้ถูกก�าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน	โปร่งใส	และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเป็นชุดเดียวกัน	ดังนั้นค่าตอบแทนที่กรรมการ

แต่ละท่านจะได้รับได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว	กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปี

ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี	2556	มีรายละเอียดดังปรากฏในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบ	และ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	 ผู้บริหารระดับสูง	 ซึ่งหมายความถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ร่วมกับผลการปฏิบัติงาน	 และความสามารถของ

แต่ละบุคคล	 โดยค�านึงเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพื่อให้สามารถแข่งขัน	 และเกิดแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน	ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีการพิจารณาผลประเมิน

การปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย	(รายละเอียดปรากฎในเรื่องโครงสร้างการจัดการ)	

5.7	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 ในแต่ละปี	บริษัทฯ	จะจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหาร	ณ	โครงการต่าง	ๆ	

ของบริษัทฯ	ผลัดเปลี่ยนเวียนไป	ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการ

ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารประจ�าโครงการ		เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	วิสัยทัศน์	และ

เป็นการสมานสามัคคีกันระหว่างผู้บริหาร		ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	นโยบาย	และ

กลยุทธ์ต่อไป		กรรมการทุกท่านเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังก�าหนดนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่าน

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ		โดยกรรมการ

บริษัทฯ	ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งเป็นหลักสูตร

พื้นฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	

Directors	Association	:	IOD)	ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติกรรมการของแต่ละท่าน	นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ	โดยสนับสนุน

ให้กรรมการอย่างน้อย	1	ท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	หรือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อยกระดับการเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ	และเพื่อที่จะพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ	อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
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5.7.1	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	เลขานุการบริษัทฯ	ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ	

จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง	ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์	เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาท	หน้าท่ี

และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่	เพื่อรับทราบเกี่ยวกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ	รวมท้ังข้อมูลอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในการท่ีจะน�ามาเป็นหลัก

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่		โดยมีการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่าง	ๆ 	ดังนี้

•	 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ	

•	 โครงสร้างการบริหารงาน

•	 ข้อมูลการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

•	 บทบาท		อ�านาจหน้าที่		และความรับผิดชอบของกรรมการ

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

•	 คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

5.7.2	 แผนการสืบทอดงาน

	 บริษัทฯ	มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาผู้บริหาร	เพ่ือการสืบทอดงานอย่างต่อเน่ือง	โดยมีการวางแผน

และการท�างานในส่วนต่าง	ๆ 	เช่นการพัฒนาโครงการใหม่	ๆ 		การตลาด	และการขาย	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ

ได้ก�าหนดให้มีกลุ่มคณะท�างานแต่ละคณะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหารในแต่ละสาย

งานมาประชุมร่วมกัน	เพื่อก�าหนดแผนการท�างาน	และการประสานงานเช่น	คณะท�างานในการ

พิจารณาโครงการใหม่	โดยจะท�าหน้าท่ีในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซ้ือท่ีดินหรือลงทุนอ่ืน	ๆ 	เป็นต้น

โดยในคณะท�างานแต่ละคณะ	 จะประกอบด้วย	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย

สนับสนุน	ผู้อ�านวยการอาวุโส	และมีผู้บริหารของสายงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมในการท�างาน	ซ่ึงบริษัทฯ

เชื่อมั่นว่า	 ด้วยแนวทางในการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละสายงานเป็นอย่างมาก	เนื่องจากได้มีส่วนร่วม	และเป็นส่วนหนึ่งในการ

ก�าหนดแผน	และการปฏิบัติงาน	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานของ

ผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วยสู่ผู้บริหารของสายงานต่าง	ๆ	โดยวิธีการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารท่ีดีแล้ว	ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถสืบทอดงาน	และถ่ายโอน

ความรับผิดชอบจากผู้บริหารระดับสูงได้อย่างคล่องตัว	ซ่ึงถือเป็นการสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในลักษณะของการท�างานร่วมกัน	 การสืบทอดงานในลักษณะดังกล่าว	 จะช่วยให้ผู้บริหารของแต่ละ

สายงานสามารถศึกษางาน	 และผู้บริหารระดับสูงสามารถถ่ายทอดงาน	 รวมทั้งความรับผิดชอบที่

ส�าคัญไปพร้อมกัน
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5.8	การปฎิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และข้อบังคับของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มีการสื่อสารให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด	และมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ	ท้ังน้ีในปี	2556	บริษัทฯ	ไม่มีการ

ปฏิบัติท่ีขัดต่อกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และบริษัทฯ	ไม่มีกรณีการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือกระท�าผิดต่อจริยธรรม/จรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ	รวมถึงไม่มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเน่ืองมาจากประเด็นเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย

บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	5	ชุดรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รายนามดังนี้

1.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 กรรมการตรวจสอบ

4.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้แก่	นางอังคณา	อินทรวิเชียร		

คณะกรรมการตรวจสอบมกีรรมการตรวจสอบ	3	ท่านทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้		ได้แก่นางบุญเพ่ิม	เจียมธีระนาถ	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ,	

นายสุรเชษฐ์			สุบญุสันธ์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	และผศ.	ดร.	สมชาย	สภุทัรกลุด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทฯ	 ได้ระบุคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	เป็นกรรมการอสิระซึง่มิได้เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	จงึมิได้มีส่วนได้เสยีทัง้ทางตรง

หรือทางอ้อม	 รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

(1)	สอบทานให้บริษัทฯ	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2)	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	มีประสิทธิผล	

	 และ	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน		ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง

	 โยกย้าย		เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน		หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

(3)	สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

	 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4)	พิจารณา		คัดเลือก		เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		และเสนอ

	 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

	 อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง

(5)	พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนด

	 ตลาดหลักทรัพย์		ท้ังน้ี		เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(6)	จัดท�ารายงานก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซ่ึงรายงาน

	 ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ		ก�าหนดไว้

(7)	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	4	ครั้ง	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 4

2.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 4

3.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 4

4.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 4

*การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	และมีการประชุมพิเศษตามสมควร		

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก	เกี่ยวกับการสอบทานงบ

การเงินในแต่ละไตรมาส		และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในไตรมาสที	่1	ของทกุปี		จะมกีารประชมุเกีย่วกบั

การปฏบิติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในและสรปุผลการตรวจสอบภายในของแต่ละปี		ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ

คณะกรรมการสรรหา	และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รายนามดังนี้

1.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 ประธานกรรมการสรรหา

2.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 กรรมการสรรหา

3.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 กรรมการสรรหา

4.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 กรรมการสรรหา

5.	 นายสิทธิ	 ลีละเกษมฤกษ์	 กรรมการสรรหา

ผู้ด�ารงในต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหา	ของบริษัทฯ	4	ท่านเป็นกรรมการอิสระโดยมีประธานกรรมการสรรหา

เป็นกรรมการอิสระ	ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหามีดังต่อไปนี้

(1)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	และคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา	โดยพิจารณาถึงเร่ืองต่าง	ๆ	ได้แก่	พิจารณา

	 ความเหมาะสมของความรู้	ประสบการณ์	และความเช่ียวชาญของกรรมการ		พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ

	 และพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการให้แก่บริษัทฯ	

(2)	ก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร	เช่น	พิจารณา

	 กรรมการเดิมเพื่อเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อ	หรือการให้กรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่มี 

	 ความเหมาะสม		เป็นต้น

(3)	พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามวิธีการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้	

	 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หรือกรรมการผู้จัดการได้
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คณะกรรมการสรรหา	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการสรรหารวม	2	ครั้ง	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 2

2.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 2

3.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 2

4.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 2

5.	 นายสิทธิ	 ลีละเกษมฤกษ์	 2

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รายนามดังนี้

1.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5.	 นายสิทธิ	 ลีละเกษมฤกษ์	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ด�ารงในต�าแหน่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ของบริษัทฯ	เป็นกรรมการอิสระ	4	ท่านโดยที่ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	 	 ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่	 และให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

(1)	พิจารณารูปแบบ	และหลักเกณฑ์	การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	เพ่ือให้รูปแบบ

	 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม	ก่อให้เกิดความเป็นธรรม		คณะกรรมการพิจารณาค่า

	 ตอบแทนด�าเนินการดังน้ี

•	 ทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีใช้ในปัจจุบัน	โดยอ้างอิง	ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน

	 จากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	

•	 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท	โดยพิจารณาจ�านวนเงิน	และสัดส่วนการจ่ายค่า

	 ตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม	เช่น		ค่าตอบแทนประจ�า		อาจพิจารณาจากผล

	 ประกอบการและขนาดของธุรกิจ	รวมถึง	ความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและ

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		เป็นต้น	ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	จะค�านึงถึงความเหมาะสม

	 และเพียงพอที่จะท�าให้กรรมการจ�ากัดจ�านวนบริษัทฯ		ที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่ง	เพื่อที่กรรมการ

	 สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่

(2)	ก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อน�าเสนอเกณฑ์ในการประเมินผลดังกล่าวให้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	

(3)	การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อให้เป็นไปตาม

	 รูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้	โดยในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีการพิจารณาผลประเมิน 

	 การปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย		จากนั้นน�าเสนอค่าตอบแทนที่ก�าหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่ออนุมัต	ิ	

	 ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4)	หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น		ให้แก่กรรมการและพนักงาน		คณะกรรมการ

	 พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเง่ือนไขต่าง	ๆ	เพ่ือจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการ

	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและยังสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้		แต่ขณะเดียวกันต้อง

	 ไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
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นอกจากนี้หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า	5%	ของจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมด

ทีจ่ดัสรร	คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนต้องพจิารณาความเหมาะสมและให้ความเหน็ชอบ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน		มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ		3		ปี

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนรวม	2	ครั้ง	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.	 นายสุรเชษฐ์	 สุบุญสันธ์	 2

2.	 นางบุญเพิ่ม	 เจียมธีระนาถ	 2

3.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 2

4.	 ผศ.	ดร.	สมชาย	 สุภัทรกุล	 2

5.	 นายสิทธิ	 ลีละเกษมฤกษ์	 2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รายนามดังนี้

1.	 ผศ.ดร.	สมชาย		 สุภัทรกุล	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 นายณรงค์	 เตชะไชยวงศ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาววาสนา	เธียรศิริศักดิ์	เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2556

ผูด้�ารงในต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	เป็นกรรมการอสิระ	2		ท่านโดยทีป่ระธานกรรมการบรหิาร

ความเส่ียงเป็นกรรมการอสิระ		ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

(1)	ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ	เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความเห็นชอบ

(2)	ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้ 

	 ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	ยอมรับได้

(3)	วิเคราะห์	และตรวจสอบปัจจัยความเส่ียงท่ีส�าคัญ	ท้ังความเส่ียงจากภายนอกและภายในองค์กร	โดยครอบคลุม

	 ความเสี่ยงทางการเงิน	ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการลงทุน	ความเสี่ยงด้านธุรกิจ	และ

	 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก

(4)	ก�ากับดูและให้ม่ันใจว่านโยบายการบริหารความเส่ียง	ได้มีการส่ือสารกันอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร

(5)	ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม	ตลอดจนความมีประสิทธิผลของระบบ	และการ

	 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้

(6)	สนับสนุน	และพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กร	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(7)	เร่ืองอ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม	1	ครั้ง	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

	 	 	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.	 ผศ.ดร.	สมชาย		 สุภัทรกุล	 	 1

2.	 นายณรงค์	 	 เตชะไชยวงศ์	 1

3.	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 1
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รายนามดังนี้

1.	 นางบุญเพิ่ม	 	 เจียมธีระนาถ	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2.	 นายสุรเชษฐ์		 สุบุญสันธ์	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3.	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ผู้ด�ารงในต�าแหน่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 ของบริษัทฯ	 เป็นกรรมการอิสระ	 2	 ท่านโดยที่ประธานกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ		ดังนั้นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระ	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีดังต่อไปนี้

(1)	ศึกษาและจัดท�าร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	และจรรยาบรรณธุรกิจ	

	 (Code	Of	Conduct)	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	หลักเกณฑ์	ระเบียบ	และข้อบังคับท่ีเป็นปัจจุบันขององค์กร

	 ที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนแนวทาง

	 ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล

(2)	ก�ากับดูแล	และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ	และหลักเกณฑ์

	 ของนโยบายการก�ากับดูและกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

	 บริษัทฯ	และผู้บริหารเป็นไปด้วยดี	มีผลในทางปฏิบัติ	และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม	เป็นไปตามความ

	 คาดหวังของผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย

(3)	พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	และจรรยาบรรณธุรกิจ	

	 (Code	Of	Conduct)	โดยสม�่าเสมอ	เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม	และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

	 มาตรฐานสากล	ตลอดจนกฎหมายหลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่าง	ๆ	และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่

	 ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลกจิการ

(4)	ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูและกิจการท่ีดี	และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม

	 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้เป็นท่ีเข้าใจทุกระดับ	และมีผลในทางปฏิบัติ

(5)	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหาร	ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี	

	 ท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	เป็นประจ�าทุกส้ินปี

(6)	จัดท�ารายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี	ตามข้อ	5	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 พร้อมท้ังน�าเสนอความเห็น	และข้อเสนอแนะท่ีจ�าเป็น

(7)	ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรวม	2	ครั้ง	รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

	 	 	 	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.	 นางบุญเพิ่ม	 	 เจียมธีระนาถ	 2

2.	 นายสุรเชษฐ์		 สุบุญสันธ์	 	 2

3.	 นางสาววาสนา	 เธียรศิริศักดิ์	 2
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 3. ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

	 กรรมการอิสระ		หมายความถงึ	บคุคลทีมี่คณุสมบตัคิรบถ้วน	และมีความเป็นอสิระตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด		กล่าวคือ

•	 ถือหุน้ไม่เกิน	ร้อยละ	1		ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั		บรษิทัใหญ่		บรษิทัย่อย		บรษิทัร่วม

	 หรอืนติิบคุคลอืน่ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้	ๆ	ด้วย

•	 ไม่เป็น	หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง		พนกังาน		ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า		หรอืผูม้อี�านาจ

	 ควบคุมของบริษัท		บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

	 ความขัดแย้ง	เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

•	 ไม่เป็นบุคคลทีมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ		หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น		บดิามารดา

	 คู่สมรส		พ่ีน้อง		และบตุร		รวมทัง้คูส่มรสของบตุร		ของผูบ้รหิาร		ผูถ้อืหุน้รายใหญ่		ผูม้อี�านาจควบคมุ		หรอืบคุคล

	 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

•	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		หรือนิติบุคคลที่อาจ

	 มคีวามขดัแย้ง		ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน		รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท			

	 บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง

	 กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิดงักล่าวข้างต้น		รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกิจการ

	 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

	 ทางการเงนิ	ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื		ค�า้ประกนั		การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ	รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่

	 ท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสาม

	 ของสินทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั	หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป		แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า		ทัง้นี	้การค�านวณ

	 ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ	

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว		ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง

	 หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมี

	 ความขดัแย้ง		และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่			กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ		ผูบ้รหิาร		หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ

	 ของส�านกังานสอบบญัช	ี	ซึง่มีผูส้อบบญัชขีองบรษิทั		บรษิทัใหญ่		บรษิทัย่อย		บรษิทัร่วม		หรอืนติบิคุคลอืน่

	 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู	่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

	 ทางการเงิน		ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี	จากบริษัท		บริษัทใหญ่		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		

	 หรอืนติบิคุคลอืน่ท่ีอาจมีความขดัแย้ง		ท้ังน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีเป็นนิติบุคคล				ให้รวมถงึการเป็นผู้ถือหุน้

	 รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ		ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ		ของผูใ้ห้บรกิารวชิาชพีนัน้		เว้นแต่

	 จะพ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

•	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบรษิทั		ผูถ้อืหุน้รายใหญ่		หรอืผูถื้อหุน้ซ่ึง	

	 เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

•	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั
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วิธีการสรรหากรรมการ

	 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา

จะเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	 และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม	 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น		

โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1)	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย	1	ใน	3	ถ้าจ�านวน

	 กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้		ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน	1	ใน	3		โดยกรรมการ

	 ท่ีออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ี	2	ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ	น้ัน	ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก		

	 ส่วนปีหลัง	ๆ 	ต่อไป		ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง		อน่ึง		กรรมการท่ีออก

	 ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

(2)	ในกรณีท่ีต�าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติด้วยคะแนน

	 ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของกรรมการท่ีเหลืออยู่	เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อย

	 กว่าสองเดือน		บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่

	 ของกรรมการท่ีตนแทน

(3)	ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี

(3.1)	 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

(3.2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม	(3.1)	เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ	หลายคน

	 เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3.3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน

	 กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา

	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน		ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

	 ออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง

	 ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ		ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ

ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้เพื่อพิจารณา	กลั่นกรอง	คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ	และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนด

รายละเอียด	หลักเกณฑ์		และวิธีการ	เปิดเผยไว้บน	Website	ของบริษัทฯ	ที่	www.noblehome.com
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หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

	 คณะกรรมการสรรหาได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา	เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกั

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1.	 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ในการบริหารงาน	และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

	 ของผู้ท่ีจะคัดเลือก		เพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการ	ในด้านต่าง	ๆ	คือ

•	 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ	(Integrity	and	Accountability)

•	 การตัดสินด้วยข้อมูลและเหตุผล	(Informed		Judgment)

•	 ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคง		เป็นผู้รับฟังท่ีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ

•	 ยึดม่ันในการท�างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ

2.	 พิจารณาความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านท่ีจ�าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ	เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก�าหนด

	 กลยุทธ์		นโยบาย		และก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล	อาทิ	เช่นความรู้เก่ียวกับ

	 ธุรกิจของบริษัทฯ	(Industry	Knowledge)	การก�าหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์	(Strategic	Planning)	การบริหาร

	 ความเส่ียง	(Risk	Management)	และความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	(Accounting	and	Finance)	เป็นต้น

3.	 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละท่าน			เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน		

	 หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ

4.	 พิจารณาความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการให้กับบริษัทฯ	ได้อย่างเต็มท่ี

ทั้งนี้	บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ		ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี	ลักษณะต้องห้ามดังนี้

•	 มีคุณสมบัติครบถ้วน			และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด		กฎหมายหลักทรัพย์

	 และตลาดหลักทรัพย์		กฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง		และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

•	 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง		ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขันกับ

	 กิจการของบริษัทฯ		หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิด

	 ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด		หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน		หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพการ

	 อย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ตน	หรือประโยชน์ผู้อ่ืน

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและควบคุมการบริหารงานต่าง	ๆ	ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ตามสัดส่วน

เงินลงทุนที่บริษัทฯ	 ถือหุ้นอยู่ในแต่ละบริษัทนั้น	 ๆ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ส่งตัวแทนและกรรมการของบริษัทฯ	 เข้าไปเป็น

กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีหน้าที่ก�าหนด

นโยบายและบริหารงานที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดจนจัดให้มีการจัดท�ารายการระหว่างกันและการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญอย่างเหมาะสม
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5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายก�ากบัดแูลคณะกรรมการและผูบ้รหิารในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวั

รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	อันอาจส่งผล

กระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายของหลักทรัพย์	ดังนี้

•	 ห้ามมิให้คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	รวมถึงคู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร	น�าข้อมูล

	 ภายในท่ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด

•	 แจ้งให้กรรมการ	และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท�าและเปิดเผยรายงานการ

	 ถือหลักทรัพย์ท่ีต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

	 และตลาดหลักทรัพย์	หากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	พร้อมทั้งบทก�าหนดโทษตามมาตรา	

	 275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	กล่าวคือมีโทษปรับไม่เกิน	500,000	บาท

	 และปรับอีกไม่เกินวันละ	10,000	บาท	ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	และก�าหนดให้กรรมการ

	 และผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องส่งส�าเนารายงานน้ีให้แก่บริษัทฯ	ด้วย

•	 พิจารณาก�าหนดโทษผู้บริหารหากน�าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	

•	 ก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

	 หลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และจัดส่ง

	 ส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ	ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	

	 และตลาดหลักทรัพย์

	 บรษิทั	ฯ	ได้ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ในจรรยาบรรณธุรกจิ	โดยห้ามมิให้คณะกรรมการและผูบ้รหิารน�าข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ	ไปใช้	เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์	โดยเฉพาะในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงิน

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	นอกจากนี้ในข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้ว่า	“ห้ามน�ากิจการของบริษัทฯ	

หรอืเทคนคิ		รวมทัง้ข้อมลูต่าง	ๆ 	ในด้านการเงนิ	การตลาด	และอืน่	ๆ 	ไปบอกกล่าวต่อบคุคลภายนอกทราบ		โดยไม่ได้รบั

อนุญาตจากผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	ก่อนอย่างเด็ดขาด”	โดยบริษัทฯ	ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับการท�างานดังกล่าวผ่าน

ทาง	Intranet	ของบริษัทฯ	เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับรับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด	หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามบริษัทฯ	ถือเป็นความผิดร้ายแรง		ซึ่งได้มีการก�าหนดบทลงโทษไว้

	 ทั้งนี้ในปี	 2556	 กรรมการและผู้บริหาร	 ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั	และบรษิทัฯ	ไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใด	ๆ	เกีย่วกบัการไม่เคารพในสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้

หรอืการกระท�าความผดิของกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการใช้ข้อมลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	อนัแสดงให้เหน็

ถึงประสิทธิภาพของบริษัทฯ	ในการดูแลเรื่องดังกล่าว
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6. ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส

จ�ากัด	 ในรอบปี	 2556	 เป็นจ�านวนเงิน	 3,275,500	 บาท	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี	

เป็นจ�านวนเงิน	51,500	บาท

6.2	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบ

ปี	2556	ของงานบริการอ่ืน	ซ่ึงได้แก่	ค่าบริการด้านกฎหมายและภาษี	ให้แก่	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

เอบีเอเอส	จ�ากัด	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ�านวนเงินรวม	50,000	บาท

7. ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยเน้นความโปร่งใสของการด�าเนินธุรกิจ	เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ัน

แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสีย	มีหลักการดังนี้

1.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2.	 คณะกรรมการบริษัททุ่มเท	มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	โปร่งใส	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ

	 องค์กร	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสีย

3.	 มีการก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

	 ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
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	 บริษัท		โนเบิล		ดีเวลลอปเมนท์		จ�ากัด	(มหาชน)		มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		

โดยยดึหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้างความยัง่ยนืให้กบัสงัคม			คณะกรรมการบรษิทัฯ

ได้ก�าหนดนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 และประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน	ซึ่งรวมถึงมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ในฐานะบรษิทัฯ	ของคนไทย	บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาในการด�าเนนิธรุกจิแม้ก�าไรจะเป็นเป้าหมายส�าคญั	แต่การสร้างผลก�าไร

ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการไม่เอาเปรยีบ	ไม่สร้างความเดือดร้อนรวมถงึต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ	บรษิทัฯ	ก�าหนด

นโยบายด้านสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

1.	 สนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ	ทกุระดับมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยปฏบิตัติามนโยบาย

	 และกฎระเบียบในการดูแลสังคมที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด		

2.	 มุง่มัน่รกัษาสภาพแวดล้อมในการอยูอ่าศยัทีด่ขีองทกุโครงการ	โดยจดัให้มหีน่วยงานบรหิารโครงการท�าหน้าทีด่แูล

	 รับผิดชอบ		

3.	 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนก�าไรแก่สังคมอย่างสม�่าเสมอ		โดยกิจกรรมที่จัดมีความ

	 เหมาะสม		สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง		

4.	 มุง่มัน่ในการด�าเนนิงานโดยสจุรติ	ไม่เอาเปรยีบหรอืสร้างความเดือดร้อนให้กบัสงัคม		โดยจดัให้มีช่องทางส�าหรบัให้

	 ผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูเ้กีย่วข้องได้เสนอความคิดเหน็เกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทัฯ		และร้องเรยีนกรณทีีไ่ม่ได้รบั

	 ความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัทฯ		โดยผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ที่		www.noblehome.com

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการด�าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม	ดังนี้

•	 บริษัทฯ	ได้สร้างสรรค์		Community	แห่งใหม่ที่เรียกว่า	“Noble	ID”	เพื่อเป็นสื่อกลางในการตอบแทนและแบ่งปัน

	 เรื่องราวดี	ๆ	ให้กับสังคม	โดยมุ่งหวังสร้างความสนุกสนาน	รอยยิ้ม	ความประทับใจ	และประสบการณ์ใหม่	ๆ	

	 ให้กับสมาชิกโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายและไม่จ�ากดัเฉพาะลกูค้าของบรษิทัฯ	โดยผูส้นใจสามารถเข้าร่วมกจิกรรมและตดิตาม	

	 กิจกรรมของบริษัทฯ	ได้	โดยผ่านทาง	Website	ของบริษัทฯ	ที่		www.nobleid.com

•	 บรษิทัฯ	ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ		ร่วมกนัจดัท�าโครงการต่าง	ๆ 	เพ่ือร่วมกนัพฒันาชุมชน

	 และตอบแทนสังคมอย่างสม�่าเสมอ		โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ		

	 ได้โดยผ่านทางทาง	Website	ของบริษัทฯ	ที่		www.noblehome.com

•	 บริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง		ในปี	2556		กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ	จัดให้

	 มีขึ้น	ได้แก่	โครงการ	“ปันน�้าใจช่วยภัยน�้าท่วม”	ที่สานต่อจากปี	2554	โดยบริษัทฯ	ยังคงให้การสนับสนุนเงิน

	 ยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยน�้าท่วมที่จังหวัดลพบุรี	โครงการ	“ฟื้นฟูธรรมชาติปลูกป่าชายเลน”	

	 โดยผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ	ร่วมกจิกรรมปลกูป่าชายเลน	ณ	ศนูย์อนรุกัษ์ป่าชายเลนคลองโคน	จ.สมทุรสงคราม

	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	CSR	ประเภท	After	Process	โครงการ	“ปันกัน	(ของ)	ใหญ่	ครั้งที่	3”	การน�า

	 เฟอร์นิเจอร์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ของตกแต่งบ้าน	ฯลฯ	มาจ�าหน่าย	เพื่อน�ารายได้ทั้งหมดมอบเป็นเงินทุนการศึกษาให้

	 แก่นักเรียนในมูลนิธิยุวพัฒน์	และโครงการ	“Noble	Creative	Urban	Design	Workshop”	ที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม

	 นสิิตนกัศกึษาในสาขาออกแบบและดไีซน์	ร่วมกบับรษิทัฯ	ในการปรบัเปลีย่นจดุจอดวนิมอเตอร์ไซด์รบัจ้างทีร่บั	–	ส่ง

	 ผูค้นทีสั่ญจรไป	–	มาในชมุชนย่านอารย์ีไม่ให้กดีขวางการจราจร	และท�าให้ชมุชนย่านอารย์ี	มคีวามสวยงามน่าอยูม่ากขึ้น

	 โดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในปี	2556	บรษิทัฯ	ได้น�าเสนอผ่านทาง	Website	ของบรษิทัฯ	ที	่www.noblehome.com

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงความส�าคญัของการมีส่วนร่วมในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	จงึมีการก�าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อมไว้

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร	ดังนี้

1.	 ส่งเสรมิยดึถือและปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอย่างเคร่งครดั		โดยตระหนกัและเข้าใจเป็นอย่างดถีงึเจตนา

	 และวตัถปุระสงค์ของกฎหมายทีค่วบคุมธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ

	 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,	พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน,	พระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้

	 เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้ซื้อที่อยู่อาศัย	และสภาพแวดล้อม

2.	 ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	โดยบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติ

	 ตามนโยบายการด�าเนนิธรุกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดล้อมทีไ่ด้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั	อาท	ิเช่น	คดัเลอืกผู้รบัเหมา

	 ทีใ่ช้ระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล	เช่น	ISO14000	และ	ISO14001	จดัให้มกีารประเมนิประเด็นความเส่ียง

	 ด้านสิง่แวดล้อม	ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในโครงการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัทกุโครงการ	และจดัให้มกีารตรวจสอบ

	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

3.	 ส่งเสรมิให้มกีารให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดล้อม	ตามนโยบายทีไ่ด้ก�าหนดไว้โดยมกีารให้ความรู้

	 และปลกูฝังจติส�านกึให้กบัผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัเกีย่วกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมซึง่รวมถงึพนักงานเข้าใหม่

	 การประหยดัพลงังาน	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้ด�าเนินการทกุวถิทีางเพือ่ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภมิูอากาศและภาวะ

	 โลกร้อนอีกด้วย

4.	 ส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ	โดยจดัให้มีการลดการใช้พลงังานในทกุโครงการของบรษิทัฯ		มุง่เน้น

	 ออกแบบให้ทุกตารางน้ิวของพืน้ทีใ่ช้สอยผสานกบัการอนรุกัษ์และประหยดัพลงังานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

	 ได้อย่างลงตัว	และเน้นการใช้วัสดุก่อสร้างเน้นการระบายความร้อนของตัวบ้านหรือตัวอาคารเป็นหลัก	

5.	 ส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัและลดการเกดิมลพษิจากการอยูอ่าศยัในทกุโครงการของบรษิทัฯ			เช่น	การตดิตัง้

	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย,	การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการเพื่อท�าสวนหย่อมและปลูกต้นไม้		เป็นต้น

6.	 รณรงค์ให้ผูบ้รหิารและพนักงานเกดิจติส�านึกร่วมกนั		โดยมีการใช้ทรพัย์สนิอย่างระมัดระวงั		การปรบัเปลีย่นการใช้

	 ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 นอกจากนี	้บรษิทั	ฯ	ยงัจดัให้มีการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพฒันาสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืต่อไป

	 บรษิทัฯ		ให้ความส�าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม	และช่วยลดการใช้พลงังาน		โดยในโครงการแต่ละประเภท

บริษัทฯ		มีแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน		ดังนี้
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โครงการประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์	

	 บริษัทฯ	มีแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม		โดยเน้นการออกแบบบ้านภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ		อาทิเช่น

•	 โครงการโนเบิล	ทารา	เอกมัย-พระราม	9/	โครงการโนเบิล	ทารา	งามวงศ์วาน/	โครงการโนเบิล	ทารา		

	 พฒันาการ/โครงการโนเบลิ	ทารา		งามวงศ์วาน2		ออกแบบตามแนวคิด	“ธรรมชาติกลางบ้าน	ณ	บ้านกลางเมอืง”

	 โดยเน้นการออกแบบบ้านที่โล่ง		โปร่ง		สบาย		เป็นธรรมชาติด้วยรั้วสูงคลุมด้วยพันธุ์ไม้รอบโครงการ		โดยการ

	 ออกแบบบ้านเป็นรูปตัว	C		ซึ่งท�าให้ผู้อยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของบ้าน

•	 โครงการโนเบลิ	วานา	ป่ินเกล้า	/โครงการโนเบลิ	วานา	วชัรพล/โครงการโนเบลิ	อนาวานา	ป่ินเกล้า		ออกแบบตามแนวคิด

	 “บ้านอารมณ์รีสอร์ท”	แปลนบ้านถูกออกแบบล้อมรอบด้วยธรรมชาติ	ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านไม่เว้นแม้แต่

	 ในห้องน�้าก็สามารถมองเห็นสวนสีเขียวผ่านกระจกบานใหญ่	ได้เช่นกัน

•	 โครงการโนเบิล		จีโอ	วัชรพล/	โครงการโนเบิล	จีโอ	พระราม	5	ออกแบบบนแนวคิด	Planning	&	Function		

	 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ		ฟรีสไตล์กับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์		นอกจากน้ีแบบแปลนบ้านถูกออกแบบ

	 ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ		ซึ่งท�าให้ผู้อยู่อาศัยได้ชื่นชมกับสวนสวยภายนอกบ้านไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็ตาม

•	 โครงการโนเบิล	คิวบ์	โครงการทาวน์เฮ้าส์ใจกลางเมืองที่เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้กว้างขึ้นด้วยการดีไซน์ที่ขยายมุมมอง

	 สายตาด้วยกระจกกว้าง	แยกพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามไลฟ์สไตล์	โดยไม่ยึดติดปิดกั้นแค่ห้องสี่เหลี่ยม	ตั้งอยู่

	 ใจกลางเส้นทางธุรกิจ

โครงการประเภทคอนโดมิเนียม

 บริษัทฯ		เล็งเห็นความส�าคัญของการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน		จึงมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนว

สถานรีถไฟฟ้า	และใกล้จุดศูนย์กลางธุรกจิ	ภายใต้ด้วยแนวคดิ	Crash-pads	การเลอืกใช้ชวีติใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า	หรอืคมนาคม

ทีไ่ม่มไีฟแดงเพ่ือให้ผูอ้ยูอ่าศยัเดนิทางได้สะดวกมากยิง่ขึน้	ลดทอนชัว่โมงการจราจร	เพิม่เวลาของความสขุและการพกัผ่อน

ส่วนตัวโครงการคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างตามแนวสถานีรถไฟฟ้า	อาทิเช่น

•	 โครงการโนเบิล	รีโว	สีลม	คอนโดมิเนียมท�าเลศักยภาพ	ภายใต้	Concept	“รูปแบบชีวิตแขนงใหม่	ที่ใช้ชีวิตได้แบบ

	 ไม่ตายตัว	บนหลากหลายทางเลือกที่ลงตัว”	ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจสีลม	–	สาทร	ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์	

	 เพียง	160	เมตร	และไม่ไกลจากทางด่วน	

•	 โครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	และโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2		คอนโดมิเนียมในรูปแบบชีวิต	Revolve	Living	ให้

	 ทกุฟังก์ชัน่ในชวีติ	พอดกีบัความต้องการของคณุ	ลงตวักบัไลฟ์สไตล์ทีไ่ร้ขดีจ�ากดั	บนถนนรชัดาภเิษก	เพยีง	80	เมตร

	 จากสถานีรถไฟใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม		

•	 โครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	อารีย์		ตั้งอยู่ต้นซอยอารีย์	1	ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์

•	 โครงการโนเบลิ	เพลนิจติ		คอนโดมิเนียมสงู	51	ชัน้		ท่ามกลางสวนสวยขนาด	4	ไร่		กลางเมืองเพลนิจติ		บรษิทัฯ

	 ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย	จึงมีแนวคิดในการสร้างสวนขนาดใหญ่ไว้ในโครงการที่อยู่ใจกลางเมือง

	 เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีอากาศที่สะอาดให้หายใจได้เต็มปอด

•	 โครงการโนเบลิ	รมิีกซ์	2		คอนโดมิเนียมสงู	11	ชัน้	ด้วยแนวคิด	เท้าไม่ติดพืน้	โครงการต้ังอยูป่ากซอยสขุมุวทิ	36

	 สะดวกต่อการเดินทางด้วยทางเดินที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ		

•	 โครงการโนเบิล	รีเวนต์	ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร	บนถนนศรีอยุธยา	ใกล้ทั้งสถานีรถไฟฟ้าพญาไทและสถานี

	 แอร์พอร์ตลิงต์	

•	 โครงการโนเบิล	รีไฟน์	ต้ังอยู่ต้นซอยสุขุมวิท	26	ตัวอาคารลึกเข้ามาจากทางเข้าเพ่ือความสงบเป็นส่วนตัว	

	 พร้อมต้นไม้ตลอดแนวความยาวของทางเข้า	ให้อารมณ์คอนโดมิเนียมใจกลางสุขุมวิทที่โล่งสบาย
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	 นอกจากข้างต้น	บรษิทัฯ	ยงัมีโครงการคอนโดมิเนียมทีก่่อสร้างตามแนวสถานีรถไฟฟ้าอกี	ได้แก่	โครงการโนเบลิ		รมีกิซ์,	

โครงการโนเบลิ	รเีฟลกซ์,	โครงการโนเบลิ	รวีลี,		โครงการโนเบลิ		รฟีอร์ม,	โครงการโนเบลิ		รดี	ีและโครงการโนเบลิ	ไลท์		เป็นต้น	

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดีว่าการอยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนืนัน้	ต้องมกีารด�าเนนิการเป็นล�าดบัขัน้ตอนความสมัพนัธ์จากขนาดใหญ่

ลงมาจนถงึขนาดเลก็		แต่ละระดับความสมัพันธ์มีกลไกของตนเองซึง่สอดคล้องกบักลไกของธรรมชาติรกัษาดุลยภาพโดยใช้ธรรมชาติ

เป็นต้นแบบ		เพือ่บรูณาการทัง้ในแนวราบและแนวตัง้		ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึได้น�าเอาความคดิดงักล่าวมาออกแบบเป็นอาคารสเีขยีว

และได้น�าเอาเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสม		ตลอดจนแนวคิดการออกแบบ	Passive	Design	เข้ามาประกอบด้วยอย่างชัดเจน

อาคารสเีขยีวคอื	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่ช่วยให้อาคารสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาตไิด้

ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ	3	ส่วนหลักได้แก่		ความสอดคล้องกับสภาพอากาศ		ความน่าสบาย	และการใช้พลังงาน

ธรรมชาติ	เป็นหลักในการออกแบบ	ดังนี้

-	 การออกแบบโดยใช้พลังงานและพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

-	 การเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารที่ใช้พลังงานต�่า

-	 การใช้ระบบ	Modular	ในการออกแบบท�าให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด

-	 การควบคุมมลภาวะที่อาคารจะปล่อยออกมาภายหลังการใช้งาน

-	 การบริหารจัดการใช้น�้าดี	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	การระบายน�้าและป้องกันน�้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

-	 การรักษาระบบนิเวศของพื้นที่

-	 การออกแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสภาวะน่าสบายจากพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร				

-	 การค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

	 นอกจากแนวคิดในการออกแบบบ้านภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ		และการก่อสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อการอนุรักษ์

และประหยัดพลังงานตามแนวสถานีรถไฟฟ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้ว		บริษัทฯ	ยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถประหยัด

พลังงานได้อย่างแท้จริง	 เพื่อติดตั้งให้กับผู้ที่อยู่อาศัยทุกโครงการ			และเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น

จากการเข้าอยู่อาศัย	 ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน�้า	 หรือ	 มลพิษทางอากาศ	 	 บริษัทฯ	 มีการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียให้กับ

บ้านทุกหลังและคอนโดมิเนียมทุกโครงการ			รวมถึงจัดให้มีสวนหย่อม		มีการปลูกต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่าง	ๆ	รอบโครงการ	

ซึ่งท�าให้เกิดความร่มรื่น	และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

	 จากแนวคิดที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการริเริ่มสรรค์สร้าง	น�าเสนอนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่า	สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์	

และความต้องการของลกูค้าผสานกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังานได้อย่างลงตัว	ท�าให้บรษิทัฯ		สามารถด�าเนนิธรุกิจ

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		ที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามความเคลือ่นไหวและความคบืหน้าของโครงการต่าง	ๆ 	ของบรษิทัฯ		ได้	ผ่าน	Website	ของบรษิทัฯ	

ที่	www.noblehome.com
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ	 ดูแลสอบทานความเหมาะสม	 และความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 เหมาะสม	และเพียงพอที่

จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ	 และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจสอบเชิง

ปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีประสิทธิผลต่อเนื่อง	 รวมทั้งให้มีการติดตาม	 และ

ด�าเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล

กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือรายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล

	 ขอบเขตงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	แบ่งระบบงานหลักออกเป็น	3	ระบบงาน	ได้แก่	การก่อสร้าง	การขาย	

และการโอนกรรมสิทธิ์	 เพื่อประเมินว่าระบบงานนั้นสอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมายของภาครัฐ	 นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี	มกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ	เหมาะสม	และมีประสทิธิภาพ	นอกจากนีก้ารตรวจสอบยงัครอบคลมุถงึการประเมนิ

ความเพียงพอ	และความเหมาะสมในเรื่องนโยบาย	ระเบียบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การแบ่งแยกหน้าที่	 การมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่	และการอนุมัติ	รวมถึงการจัดท�ารายงาน		ให้แก่ผู้บริหารอย่างทันเวลา	เชื่อถือได้	มีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	

และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2556	อยู่ใน

ระดับที่เพียงพอ	และเหมาะสม	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. องค์กร และสภ�พแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	มกีารจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม		ช่วยให้ระบบการควบคมุภายในด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

นอกจากนีย้งัได้ปรบัปรงุผงัโครงสร้างองค์กรเพือ่ให้การปฏบิตังิานมคีวามคล่องตวัเหมาะสม		สอดคล้องกบัสภาพธรุกิจที่

เปลีย่นแปลง	เพือ่รองรบัแผนงานระยะยาว	และการขยายงาน	บรษิทัฯ	ดูแลให้มีการก�าหนดนโยบายแผนการปฏบิตังิาน

และเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิไว้อย่างชดัเจน	และวดัผลได้	ตลอดจนส่งเสรมิสนบัสนนุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

และจรยิธรรมธรุกิจให้มคีวามชดัเจน	โปร่งใส	มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ	และเหมาะสม	โดยนโยบาย	แผนการ

ปฏิบัติงาน	และเป้าหมายที่ก�าหนดนั้นจะค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน		ลูกค้า		คู่แข่งทางการค้า		รวมถึงความ

รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้		สงัคมส่วนรวม	และสิง่แวดล้อม	ตลอดจนสร้างค่านยิม	และแนวทางปฏบิตังิานทีเ่ป็นหน่ึงเดียวกัน

ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	โดยมีข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหาร		และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ	 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ	 มุ่งไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต	 อีกทั้งมี

การจัดท�านโยบาย	และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	 และการบริหาร

ที่รัดกุมสามารถป้องกันการทุจริตได้	

2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก	จงึได้มกีารก�าหนด	และประเมนิ

ความเส่ียงของกิจการ	มีการก�าหนดมาตรการป้องกนั	และจดัการความเสีย่ง	ซึง่รวมถงึความเสีย่งทีมี่ผลต่อการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ	(รายละเอียดปรากฏในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง)

	 การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่คณะกรรมการ

บริษัทฯเป็นผู้เห็นชอบ	 และมอบนโยบาย	 เพื่อใช้เป็นหลักการ	 และแนวปฏิบัติอันจะน�าไปสู่ความพร้อมในการเผชิญ

สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสม	และทนัการณ์	โดยนโยบายบรหิารความเสีย่ง	และจดัการความเสีย่ง

ก�าหนดไว้ดังนี้

ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
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•	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการประเมิน	ติดตาม	และสนับสนุนให้มีกระบวน	

	 การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 บริษัทฯ	มีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง	อีกทั้งประเมินผล	และการติดตามอย่างเป็นระบบ

	 อย่างต่อเนือ่ง	โดยต้องมกีารปรบัปรงุกระบวนการให้มคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิอย่างสม�า่เสมอ

	 อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	มีหน้าทีป่ระเมินการบรหิารความเสีย่ง	และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีการประเมินปัจจยัความเสีย่งทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายนอก	และภายใน	ซึง่อาจมผีล

กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ	 โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุ	 และก�าหนดแนวทาง	 มาตรการในการบริหารเพื่อ

ลดความเส่ียง	ตลอดจนดแูล	และทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ		อยูใ่นระดบั

ที่เหมาะสม	โดยแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้	รวมถึงมีการติดตามว่า

หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้หรือไม่	

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร

	 บรษิทัฯ	ก�าหนดขอบเขตหน้าที	่ความรบัผดิชอบรวมทัง้อ�านาจอนมุตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ	การบันทึกรายการบัญชี	ข้อมูลสารสนเทศ	และการจัดเก็บ

ทรัพย์สินออกจากกันเด็ดขาด	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล	และสามารถตรวจสอบกันได้อย่างเหมาะสม	

	 บริษัทฯ	 มีการท�าธุรกรรมหรือรายการกับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 โดยเข้าเงื่อนไขการค้าทั่วไป	 และตามสิทธิของ

พนักงานบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมในการท�าธุรกรรมดังกล่าว	โดยจะต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติของ

ฝ่ายจัดการ	หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืผูถ้อืหุน้	ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์	พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูเพือ่ให้เป็น

ไปตามระเบยีบ	และกฎเกณฑ์ดงักล่าวด้วย	อนึง่	การพจิารณาอนมุตัธิรุกรรมจะกระท�าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีในธรุกรรมนัน้

และจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก	

  

	 บรษิทัฯ	ติดตามดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย	และบรษิทัร่วมอย่างสม�า่เสมอ	รวมทัง้ก�าหนดทศิทาง	และแนวทาง

การด�าเนินงานให้บุคคลที่บริษัทฯ	แต่งต้ังให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ	ดังกล่าวถือปฎิบัติ	อีกด้วย	บริษัทฯ

มีการติดตามการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง			เพื่อลดความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจ	และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ			

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

	 บริษัทฯ	จัดให้มีข้อมูล	และระบบการรายงานข้อมูลที่ส�าคัญต่อผู้บริหารแต่ละระดับอย่างสม�่าเสมอ	ทันเวลา	

และเพยีงพอ	เพือ่ให้ผูบ้รหิารใช้ประกอบการตดัสนิใจ	รวมทัง้จดัให้มกีารเชือ่มโยงข้อมลูสารสนเทศเพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังาน

มีความเข้าใจนโยบาย	ระเบียบปฏิบัติ	และสื่อสารกันได้ทุกระดับ

	 นอกจากผู้บริหารแล้ว	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุม	และเอกสาร

ประกอบการประชุมทีร่ะบขุ้อมลูทีจ่�าเป็น	และเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชมุอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต�า่

ตามที่กฎหมายก�าหนด	 ยกเว้นในกรณีมีการประชุมเร่งด่วน	 รายงานการประชุมกรรมการ	 มีรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการได้	

	 บริษัทฯ	มีระบบจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	และบัญชีต่างๆ		ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่		และไม่เคย

ได้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชว่ีามีข้อบกพร่องในเรือ่งน้ี		คณะกรรมการได้มีการพจิารณาแล้วว่า	บรษิทัฯ	ใช้นโยบายการบญัชี

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
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5. ระบบก�รติดต�ม

	 บรษิทัฯ	ติดตามเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีก่�าหนดไว้หรอืไม่	กรณี

ที่มีความแตกต่าง	บริษัทฯ	จะด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งวิเคราะห์	และตรวจสอบถึงสาเหตุ

ของความแตกต่างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันหรือปรับปรุงต่อไป	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ	 ในกรณีมีข้อบกพร่องจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ	มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัฯ	ในกรณทีีเ่กดิเหตทุจุรติหรอืสงสยัว่ามเีหตกุารณ์ทจุรติ	มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย		และมกีารกระท�าทีผ่ดิปกตอิืน่

ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียง	และฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ		

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในซึง่ประเมนิโดยผูบ้รหิาร	และส�านกัตรวจสอบภายใน	

พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีความเพียงพอ	และมีประสิทธิผล		ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง

ที่เป็นสาระส�าคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

	 ปัจจบุนัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ		คือ	นางสาวนรศิรา		เพง็โสภา	จบการศกึษาปรญิญาตรี

สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายนอกในส�านักงานตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	5	ปี	

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	เป็นระยะเวลามากกว่า	6	ปี		โดยในปี	2556

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	ได้แก่

การสัมมนาใหญ่ประจ�าปี	2556			หัวข้อ	“Audit	Change	from	Internal	Auditor	to	Consultant”	ที่จัดโดยสมาคม

ผูต้รวจสอบภายใน		การสมัมนาหวัข้อ	“การสือ่สารและขัน้ตอนการก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการทจุรติ

คอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียน”	 ที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 (Thai	 Listed	 Companies	 Association)		

การสัมมนา	Thailand’s	4th	National	Conference	on	Collective	Action	Against	Corruption	หัวข้อ	“Working	

Models	 for	Governance	 in	Corporate	Operations	and	 Infrastructure	Projects”	ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	นอกจากนี้ยังเข้ารับการสัมมนาหลักสูตร

เก่ียวกับรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR	Report)	อกีหลายหลกัสตูร	อาทเิช่น		การสมัมนา	Mid-Year	Forum

หัวข้อ	“GRI	Global	Conference	Debrief	on	Sustainability	and	Reporting”	ที่จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์	มูลนิธิ

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมป์	 	หลักสูตร	 “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่การพฒันา

ทีย่ัง่ยนื”		หลกัสตูร	“การเขยีนรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR	Report)”	และหลกัสตูร	“การสือ่สาร	CSR	อย่าง

มปีระสิทธภิาพ”	ทีจั่ดโดยสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	อกีทัง้หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี

	 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวนริศรา		 เพ็งโสภา	มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

ดงักล่าวซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ	และมปีระสบการณ์ในการปฏบิติั

งานทั้งในด้านการตรวจสอบภายนอกและด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ		อีกทั้งเคยได้รับการอบรมหลักสูตรที่

เก่ียวข้องกับการปฏบิติังานด้านตรวจสอบภายในซึง่รวมถงึหลกัสตูรอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้นีก้ารพจิารณาและอนมุตั	ิแต่งตัง้

ถอดถอน	โยกย้ายผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	จะต้องผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ	

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	โนเบลิ	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	4	ท่าน	โดยมีนางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายณรงค์	

เตชะไชยวงศ์	นายสุรเชษฐ์	สุบุญสันธ์	และนายสมชาย	สุภัทรกุล	เป็นกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งทั้ง	4	ท่าน	ไม่มีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ	โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก	2	ท่านเป็น

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี		

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต	และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ	ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้

บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ	อย่างครบถ้วน	เป็นไปตามข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยรวมถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	 โดยในปี	 2556	 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน		

4		ครั้ง	และในปี	2557	จนถึงวันที่รายงานจ�านวน	2	ครั้งรวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 รวมถึงตรวจตราและก�ากับดูแล

กิจการตามขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งสรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	2556		โดยประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	คอื	บรษิทั

	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอเอส	จ�ากดั	เพือ่รบัทราบข้อสงัเกตและแลกเปลีย่นความคิดเหน็	ประเมนิคณุภาพ

	 และความถูกต้อง	ครบถ้วนของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2556	ที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหาร	

	 ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ	

	 ผู้สอบบัญชีว่า	งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

	 และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2.	 สอบทานข้อมลูการด�าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน	เพือ่ประเมินความเพยีงพอ	เหมาะสม	และประสทิธผิล

	 ของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	อนัจะมผีลต่อความถกูต้องความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ	และช่วยส่งเสรมิ

	 ให้การด�าเนนิงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ	การประเมินระบบการควบคมุภายใน

	 รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมเพียงพอ	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

	 ตามแนวทางทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

	 มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุม

	 ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	

3.	 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์

	 รวมถึงกฎหมาย	ระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 มคีวามเหน็ว่า	ไม่พบเหตกุารณ์ใดทีเ่ป็นข้อบ่งชีท้ีแ่สดงว่าบรษิทัฯ	มกีารปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎหมาย	ระเบยีบและข้อก�าหนด

	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		อย่างมีนัยส�าคัญ

4.	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง	ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่ว

	 ทัง้บรษิทัฯ	โดยได้พจิารณา	สอบทานนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	แนวทางการบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึความคบืหน้า

	 ของการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

	 ประสิทธภิาพและประสทิธิผล	มีการตดิตามผลความคบืหน้าและมีการทบทวนความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอให้สอดคล้อง

	 กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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5.	 สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมถงึการสอบทาน

	 การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว	ตามข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

	 ประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

	 ความเห็นว่า		งบการเงินของบริษัทฯ	มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความ

	 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม	

6.	 สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนั	ได้แก่	รายการระหว่างบรษิทัฯ	กบับรษิทัย่อย	และรายการระหว่างบรษิทัฯ

	 หรอืบรษิทัย่อยกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกนั	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติาม

	 นโยบายเก่ียวกับรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครดั	และเป็นไปตามขัน้ตอนของข้อก�าหนด	หรอืประกาศของส�านกังาน

	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงบริษัทฯ	

	 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม	ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	

7.	 พจิารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งต้ัง	และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่ขออนมุตัิ

	 จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิานและการบรกิาร

	 ของผู้สอบบญัชี	เห็นว่าผูส้อบบญัชไีด้แสดงความเหน็และข้อเสนอทีเ่ป็นประโยชน์ในด้านการจดัท�ารายงานทางการเงนิ

	 และการควบคุมภายใน	จึงเห็นควรเสนอแต่งต้ัง	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เป็นผู้สอบ

	 บัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2557	ต่อไปอีกปีหน่ึง	โดยค่าสอบบัญชีจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

	 จากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ด้วยความรอบคอบ

และเป็นอิสระ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสทิธภิาพ		มกีารบรหิารความเสีย่งทีร่ดักมุเพยีงพอ	และเหมาะสมกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ		โดยไม่พบรายการใด

ทีม่นียัส�าคญั	รวมถงึสถานการณ์ใดทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่ป็นจดุอ่อนอย่างมสีาระส�าคญั	ทีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 งบการเงินของบริษัทฯ	 มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกัน

และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้รวมถึงรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมเพียงพอ	 และ	 มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	ระเบียบและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ			ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	 โปร่งใส	 และเชื่อถือได้	 รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น	และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นางบุญเพิ่ม		เจียมธีระนาถ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

28	กุมภาพันธ์	2557

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 ปี	2556	บริษัทฯ	มีรายการระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทย่อย	และกับบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งกัน	ทั้งนี้บริษัทฯ

ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	ข้อ	10	และข้อ	15

 

	 โดย	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยจ�านวน	

24.25	ล้านบาท	รายละเอียดดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

สัดส่วนการ

ถือหุ้น เงินให้กู้ยืม

รายการเพิ่ม

ลด

ดอกเบี้ย

ค้างรับ ลูกหนี้อื่น

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

บริษัท	เอส	แอนด์	พี	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเมนท์	จ�ากัด 100% 13.08 - 4.16 - 17.24

บริษัท	รีเสิร์ช	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด 65% 3.55 - 3.45 - 7.01

รวมทั้งหมด 16.63 - 7.62 - 24.25

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลักษณะคว�มสัมพันธ์

บริษัท	เอส	แอนด์	พี	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเมนท์	จ�ากัด •	 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100

•	 กรรมการของบริษัทฯ	(นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย	นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์,	นางสาว 

	 วาสนา	เธียรศิริศักด์ิ,	นางบุญเพ่ิม	เจียมธีระนาถ,	นายณรงค์	เตชะไชยวงศ์,นายสุรเชษฐ์

	 สุบุญสันธ์	และ	ผศ.	ดร.	สมชาย	สุภัทรกุล)	เป็นกรรมการของบริษัท	เอส	แอนด์	พี	

	 พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเมนท์	จ�ากัด

บริษัท	รีเสิร์ช	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด •	 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	65

•	 กรรมการของบริษัทฯ	(นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย	และนายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์)เป็นกรรมการ

	 ของบริษัท	รีเสิร์ช	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด

	 รายการเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ข้างต้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จ�าเป็นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการพัฒนา

โครงการและขยายงานตามแผนการ	 รวมถึงเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงที่บริษัทย่อยประสบปัญหาทางการเงิน

และธุรกิจ	ซึ่งเป็นรายการที่จ�าเป็นและสมเหตุผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้คิด

ดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าอัตราในท้องตลาดทั่วไปและได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทย่อยช�าระหนี้ดังกล่าวให้

แก่บริษัทฯ	 ส�าหรับรายการให้กู้ยืมแก่บริษัท	 รีเสิร์ช	 แอนด์	 คอนซัลแตนท์	 จ�ากัดซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	 65	 เป็น

รายการให้กู้ยืมตั้งแต่ปี	2541	โดยปัจจุบันบริษัท	รีเสิร์ช	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัดไม่ได้ประกอบกิจการใด	ๆ	การกู้ยืม

เพิ่มเติมภายหลังเป็นการกู้เพื่อช�าระค่าใช้จ่ายในส่วนที่จ�าเป็นเพื่อการจัดการของบริษัทฯ	อาทิเช่น	ค่าสอบบัญชี	เป็นต้น

 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	ได้พิจารณารับรองงบการเงิน

ประจ�าปี	2556	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบการเงนิของผูส้อบบญัชแีล้วเหน็ว่าหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ของบรษิทัฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	และได้พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	เป็นรายการทีเ่ป็นไป

เพือ่การด�าเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ	และเป็นเงือ่นไขทางการค้าทัว่ไปในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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1.	 เป็นการท�ารายการทางธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขทางการค้าทัว่ไปในลักษณะเดยีวกับ

	 ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

	 อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	

2.	 เป็นการท�ารายการภายใต้โครงการสทิธขิองพนกังาน	ซึง่สทิธดิงักล่าวเป็นการให้สทิธแิก่พนกังานทกุคนทีป่ฏบิตังิาน

	 กับบริษัทฯเป็นการทั่วไป	มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

	 สงเคราะห์พนักงาน	ได้แก่	การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อด�ารงชีพ	เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์	และสวัสดิการพนักงานเพื่อ	

	 ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการของบริษัทฯ	เป็นต้น

	 อนึ่งบริษัทฯ	มีนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยการอนุมัติ

การท�ารายการดงักล่าวจะด�าเนินการตามขัน้ตอนของข้อก�าหนด	หรอืประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้การก�าหนดราคา	ค่าตอบแทน	

หรือค่าธรรมเนียม	เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน	บริษัทฯ	จะก�าหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด	เพื่อให้รายการดังกล่าว

กระท�าอย่างยุติธรรม	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

	 กรณีที่มีรายการระหว่างกันและเป็นรายการที่ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น	

ความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ	และความเหมาะสมของราคา	หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นต้อง

ขอข้อมลูหรอืความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้	บรษิทัฯ	จะจดัให้มผีูเ้ชีย่วชาญ

อสิระหรอืผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ	เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

	 กรณีที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการท�าธุรกรรมกับกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต	รายการ

ดงักล่าวจะต้องผ่านการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันด้วย	 ทั้งนี้ตามข้อก�าหนด	 หรือประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลอดจนระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	เว้นแต่ธรุกรรมดงัต่อไปนีท้ีค่ณะกรรมการ

บริษัทฯ	ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมได้
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ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

หน่วย:	ล้านบาท

2556 2555 2554

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	3,017	 	2,478	 	2,823	

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและให้บริการ																																																				 	67	 	81	 	88	

รายได้รวม																																																 	3,215	 	2,656	 	2,969	

ก�าไรขั้นต้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	1,218	 	989	 	1,137	

ก�าไรขั้นต้นธุรกิจให้เช่าและให้บริการ 	(17) 	(8) 	(2)

ก�าไรสุทธิ																																		 	323	 	325	 	346	

สถานะทางการเงิน                               

สินทรัพย์รวม																																																											 	17,244	 	14,679	 	12,611	

หนี้สินรวม																																																																 	12,999	 	10,621	 	8,740	

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว																																		 	1,369	 	1,369	 	1,369	

ส่วนของผู้ถือหุ้น																																																						 	4,245	 	4,059	 	3,871	

อัตราส่วนทางการเงิน                      

อัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	40.37	 	39.90	 	40.28	

อัตราก�าไรขั้นต้นธุรกิจให้เช่าและให้บริการ								 	(25.22) 	(9.86) 	(2.56)

อัตราก�าไรสุทธิ																																																		 	10.05	 	12.23	 	11.64	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม															 	2.02	 	2.38	 	2.95	

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น													 	7.78	 	8.19	 	9.09	

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น																						 	3.06	 	2.62	 	2.26	

อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 	2.25	 	1.86	 	1.86	

อัตราหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 	1.50	 	1.16	 	1.23	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)																									 	3.00	 	3.00	 	3.00	

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)																											 	0.71	 	0.71	 	0.76	
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สินทรัพย์รวม และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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อัตร�ส่วนหนี้สิน และ หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

3.0
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0.0
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อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.86

#1 — หน้า 87

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556



ร�ยได้รวม และ กำ�ไรสุทธิ

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

93.9%

4.0%

2.1%

93.3%

3.6%

95.1%

2.9%
2.0%

3.1%

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและให้บริการ

โครงสร้�งร�ยได้ 

2556 2555 2554

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	3,017	 	2,478	 	2,823	

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและให้บริการ 	67	 	81	 	88	

รายได้อื่น 130	 	96	 	59	

รวม 3,215	 	2,656	 	2,969	
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ผลก�รดำ�เนินง�น

	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน	323.05	ล้านบาท	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับก�าไรสุทธิส�าหรับปี	2555	ซึ่งมีจ�านวน	324.64	ล้านบาท	รายละเอียดของผลการด�าเนินงานมีดังนี้

•	ส�าหรับปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิจ�านวน	3,017.28	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	538.97	ล้านบาท

		หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	21.7	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเนื่องจากในปี	

	 2556	บริษัทฯ	มีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมีเนียมมากขึ้น	อันได้แก่	โครงการโนเบิล	รีฟอร์ม	และ	

	 โครงการโนเบิล	รีดี	ทั้งนี้	ณ	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ยังมียอดขายที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์	(ยังไม่รับรู้

	 รายได้)	คงเหลืออีกจ�านวนประมาณ	15,800	ล้านบาท	โดยเป็นยอดขายของโครงการโนเบิล	เพลินจิต	จ�านวน

	 ประมาณ	7,800	ล้านบาท	ซ่ึงคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิได้ประมาณต้นปี	2560

	 ยอดขายของบริษัทฯ	(presale)	ส�าหรับปี	2556	มีจ�านวนประมาณ	7,000	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555

	 ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ	2,800	ล้านบาท	โดยยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากความส�าเร็จในการเปิดขายโครงการโนเบิล	รีวอลฟ์

	 รัชดา,	โครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2	และโครงการโนเบิล	รีโว	สีลม

•	อัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	2556	มีอัตราร้อยละ	38.9	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ	38.3	โดยอัตรา

	 ก�าไรข้ันต้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีอัตราร้อยละ	40.4	เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึงมีอัตราร้อยละ	39.9

•	ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ	และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ส�าหรับปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	22.7	ของ

	 รายได้รวม	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งมีอัตราร้อยละ	20.2	ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่องจาก

	 ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและจากการเปิดขายโครงการใหม่ของบริษัทฯ	ในปี	2556

•	ส�าหรับปี	2556	อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายและจากการให้เช่าและให้บริการ

	 มีอัตราร้อยละ	10.5	ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนซ่ึงมีอัตราร้อยละ	12.7	

ฐ�นะก�รเงิน

	 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวน	17,243.87	ล้านบาทเพิม่ขึน้

จ�านวน	2,564.74	ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยรายละเอียดของสินทรัพย์รวมมีดังนี้

•	เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินท่ีไม่มีภาระผูกพันมีจ�านวน	3,432.02	ล้านบาทเพ่ิมข้ึน	353.00	ล้านบาท

	 เมื่อเทียบกับปีก่อน

•	ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน(สุทธิ)มีจ�านวน	432.91	ล้านบาทลดลง	186.69	ล้านบาท	สาเหตุหลักเน่ืองจาก

	 การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญารับเหมาก่อสร้างของโครงการโนเบิลเพลินจิต

 ส�าหรับรายละเอียดการค้างช�าระของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบันมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

	 0.21	ของมูลค่าขายแล้วท้ังหมด	รายละเอียดปรากฎตามตารางแนบ	1	และ	2

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
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•	ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีจ�านวน	11,148.41	ล้านบาทเพ่ิมข้ึน	2,323.04	ล้านบาท	การเพ่ิมข้ึนของ 

	 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม	และจากการลงทุนซ้ือท่ีดิน

	 เพ่ือพัฒนาโครงการ	อันได้แก่	ท่ีดินบริเวณถนนรัชดาภิเษกเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการโนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2,	ท่ีดิน

	 บนถนนเพ่ิมสิน	และท่ีดินบนถนนพหลโยธิน

•	สินค้าคงเหลือ(สุทธิ)มีจ�านวน	523.85	ล้านบาท	ลดลง	285.49	ล้านบาท	จากการขายและโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ

	 ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ลูกค้าผู้ซ้ือโครงการ	

	 หนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวน	12,998.60	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นจากปี	2555	จ�านวน	

2,378.05	ล้านบาท	โดยมียอดเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น	1,989.84	ล้านบาท	เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น	

454.73	ล้านบาท	สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม	เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	จ�านวน	

1,500	ล้านบาท	ซึ่งจะครบก�าหนดไถ่ถอนในปี	2559	ส�าหรับเงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสาเหตุ

หลักเกิดจากการรับช�าระค่างวดส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ�า

และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จในการขายโครงการของบริษัทฯ	 และเป็นหนี้สินที่ก่อให้เกิด

รายได้ในอนาคตอีกด้วย

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	อตัราส่วนหนีส้นิทางการเงนิสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ซึง่คดิจากหนีส้นิ

ทีม่ดีอกเบีย้	หกัด้วยเงินสด	เงนิฝากธนาคาร	รายการทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด	และเงนิลงทนุกบัสถาบนัการเงนิทีม่ไิด้ตดิภาระ

ค�้าประกันอยู่ที่ระดับ	1.50	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	1.16	เท่า	ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวไม่เกินกว่า

เงือ่นไขการด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิทางการเงนิสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสทิธขิองหุน้กูค้อืไม่เกนิกว่า

2.2	ต่อ	1	เท่า	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส	

	 อัตราส่วนเงินกู้ที่มีหลักประกันต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ณ	31	ธันวาคม	2556	อยู่ที่อัตราร้อยละ	27.53	

ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2555	ซึ่งมีอัตราร้อยละ	28.43

	 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ณ	31	ธนัวาคม	2556	มจี�านวน	4,245.27	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	31	ธนัวาคม

2555	ซ่ึงมจี�านวน	4,058.57	ล้านบาท	โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัร้อยละ	7.78		มลูค่าตามบญัชี

ต่อหุ้นส�าหรับปี	2556	เท่ากับ	9.30	บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งเท่ากับ	8.89	บาท
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กระแสเงินสด

•	กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2556	มียอดสุทธิติดลบจ�านวน	1,390.76	

	 ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	ที่มียอดสุทธิจ�านวน	209.29	ล้านบาท	สาเหตุหลักเนื่องจากการลงทุนซื้อ

	 ที่ดินในปี	2556	เพื่อพัฒนาโครงการตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

•	กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2556	มียอดสุทธิติดลบจ�านวน	643.30	ล้านบาท	

	 ลดลงจากปี	2555	ซึ่งมียอดสุทธิจ�านวน	322.26	ล้านบาท	สาเหตุหลักเน่ืองจากการลงทุนในเงินฝากกับ

	 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

•	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2556	มียอดสุทธิจ�านวน	1,848.71	ล้านบาท	

	 สาเหตหุลกัเกดิจากการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ	มลูค่า	1,500	ล้านบาท	ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น

	 การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศส�าหรับปี	2556	มีการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี	2555	สาเหตุหลัก

เนื่องจากการอ่อนแรงของอุปสงค์ภายในประเทศ	เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นการ

บริโภคในประเทศ	ความล่าช้าของการใช้จ่ายเพื่อลงทุนของภาครัฐ	รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความ

ไม่แน่นอน	ซึง่ส่งผลต่อความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค	แต่ส�าหรบับรษิทัฯ	ด้วยวสิยัทศัน์ในการบรหิารจดัการ		การก�าหนด

นโยบายการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบและมีวินัย	 รวมถึงความสามารถในการก�าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน	

ท�าให้ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯยงัคงสามารถรกัษาอตัราการเตบิโตของรายได้ให้เตบิโตได้อย่างสม�า่เสมอ	ด้วยยอดขาย

(ยอด	presale)ในปี	2556	ประมาณ	7,000	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2555	ซึง่อยูท่ีป่ระมาณ	2,800	ล้านบาท

โดยในปี	2556	บรษิทัฯ	ได้เปิดตวัโครงการโนเบลิ	รวีอลฟ์	รชัดา,	โนเบลิ	รวีอลฟ์	รชัดา	2	และโครงการโนเบลิ	รโีว	สีลม

ซึ่งยังคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าผู้ซื้อโครงการ

	 ส�าหรับปี	 2557	 คาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจะขึ้นอยู่กับภาคการส่งออกซึ่งคาดว่าจะ

ขยายตัวตามเศรษฐกจิของประเทศคูค้่า	นอกจากนีปั้จจยัส�าคญัทีม่ผีลต่ออปุสงค์ในประเทศคอืความชดัเจนของ

สถานการณ์ทางการเมอืง	ซึง่หากยงัมปัีญหายดืเยือ้อาจส่งผลต่อก�าลงัซือ้	และความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค	และส�าหรบั

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์คาดว่าจะยงัเตบิโตได้แต่อาจขยายตวัไม่สงูมากนกั	โดยยงัมปัีจจยัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุอนัได้แก่

การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม	 นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย	 แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ยัง

ทรงตัวในระดับต�่า	

	 ส�าหรับแผนงานในปี	2557	เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	คาดว่าจะเปิดโครงการเพิ่มอีก

ประมาณ	3	 โครงการ	มูลค่าโครงการรวมกว่า	5,900	ล้านบาท	 โดยโครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท�าเลใจกลาง

เมืองใกล้โครงการรถไฟฟ้า	และย่านธุรกิจที่ส�าคัญ	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทฯ	ได้ยึดถือในการ

ด�าเนินธุรกิจมาโดยตลอด	 คือ	 มุ่งเน้นการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่

แตกต่าง	ผ่านแนวคิดและการออกแบบที่สร้างสรร	มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	พร้อมไปกับเป้าหมายการขยาย

กิจการอย่างต่อเนื่อง	 มั่นคง	 แข็งแกร่งด้วยอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	 15	 ถึง	 20	 ต่อปีด้วยนโยบายการ

บริหารงานและการบริหารเงินทุนอย่างเคร่งครัด	รอบคอบ	และมีประสิทธิภาพ	
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ต�ร�งที่ 1 ร�ยละเอียดของก�รชำ�ระเงินของโครงก�รที่ดำ�เนินอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ต�ร�งที่ 2 ร�ยละเอียดค้�งชำ�ระสะสม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ชื่อโครงก�ร

มูลค่�
ที่ข�ยแล้ว
(ล้�นบ�ท) เงินถึงกำ�หนดชำ�ระสะสม เงินที่ชำ�ระแล้วสะสม เงินที่ค้�งชำ�ระสะสม

คงเหลือจำ�นวนที่ยังไม่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ

ล้านบาท

ร้อยละของมูลค่า

ที่ขายแล้ว ล้านบาท

ร้อยละของเงินที่

ถึงก�าหนดช�าระ

สะสม ล้านบาท

ร้อยละของเงินที่

ถึงก�าหนดช�าระ

สะสม ล้านบาท

ร้อยละของมูลค่า

ที่ขายแล้ว

โนเบิล	รีเวนต์ 	1,417.97	 	435.50	 31% 	435.15	 100% 	0.35	 0% 	982.47	 69%

โนเบิล	เพลินจิต 	7,714.91	 	1,785.75	 23% 	1,760.80	 99% 	24.95	 1% 	5,929.16	 77%

โนเบิล	รีวอลฟ์ 	1,085.17	 	140.98	 13% 	139.15	 99% 	1.83	 1% 	944.19	 87%

โนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา 	2,252.59	 	193.27	 9% 	189.20	 98% 	4.06	 2% 	2,059.32	 91%

โนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2 	976.48	 	56.71	 6% 	56.35	 99% 	0.36	 1% 	919.76	 94%

โนเบิล	รีโว	สีลม 	1,670.90	 	93.45	 6% 	92.56	 99% 	0.89	 1% 	1,577.44	 94%

ชื่อโครงก�ร  เงินค้�งชำ�ระสะสม  ค้�งชำ�ระ 1-3 เดือน  ค้�งชำ�ระ 3-6 เดือน  ค้�งชำ�ระเกิน 6 เดือน 

	จ�านวนราย	 	บาท	 	จ�านวนราย	 	บาท	 	จ�านวนราย	 	บาท	 	จ�านวนราย	 	บาท	

โนเบิล	รีเวนต์ 	1	 	350,000.00	  -    -    -    -   	1	 	350,000.00	

โนเบิล	เพลินจิต 	89	 	24,950,164.23	 	55	 	10,487,208.00	 	22	 	7,898,671.23	 	12	 	6,564,285.00	

โนเบิล	รีวอลฟ์ 	36	 	1,832,000.00	 	25	 	945,000.00	 	9	 	659,000.00	 	2	 	228,000.00	

โนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา 	121	 	4,064,550.00	 	94	 	2,135,950.00	 	17	 	782,200.00	 	10	 	1,146,400.00	

โนเบิล	รีวอลฟ์	รัชดา	2 	25	 	360,662.50	 	25	 	360,662.50	  -    -    -    -   

โนเบิล	รีโว	สีลม 	45	 	890,800.00	 	45	 	890,800.00	  -    -    -    -   
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02
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และของเฉพาะบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ

ประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท 

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

อนุทัย  ภูมิสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  2,849,661,250  3,035,018,868  307,322,376  2,572,913,980 

เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน 8  593,726,710  57,042,056  11,124,636  26,538,056 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 9  432,913,265  619,602,525  421,672,440  611,972,143 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ

 ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (สุทธิ) 10 ค)        -        -        -        - 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 11  523,853,347  809,345,757  507,490,385  655,745,209 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12  11,148,408,420  8,825,372,939  10,035,068,548  8,824,865,579 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13  572,742,103  64,101,194        -  61,217,503 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  16,121,305,095  13,410,483,339  11,282,678,385  12,753,252,470 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าระยะยาว (สุทธิ) 9        -        -        -        - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น (สุทธิ) 14        -  89,193,221        -  89,193,221 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

 และเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) 15        -        -  4,701,630,506  442,783,506 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 16  439,866,912  547,834,992  113,182,522  250,179,962 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 17  517,687,477  378,495,631  515,989,358  377,290,262 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 18  3,867,668  2,101,614  3,867,607  2,100,741 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19  152,625,248  103,293,993  152,625,248  103,293,993 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 20  8,520,177  147,725,389  8,319,058  147,275,425 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,122,567,482  1,268,644,840  5,495,614,299  1,412,117,110 

รวมสินทรัพย์  17,243,872,577  14,679,128,179  16,778,292,684  14,165,369,580 

กรรมการ      กรรมการ         

    

#2 — หน้า 2

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 - ตั๋วแลกเงิน 21  355,763,739  641,468,976  355,763,739  641,468,976 

 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 21  200,000,000        -  200,000,000        - 

 - บริษัทย่อย 10 ง)        -        -  23,031,759        - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22  354,557,884  396,939,473  343,639,094  292,900,414 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21  1,979,131,028        -  1,979,131,028        - 

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  2,800,816,918  2,346,087,237  2,800,816,918  2,340,703,337 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  22,301,663  57,461,389  6,233,303  47,073,392 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23  7,054,273  5,088,260  6,860,746  5,053,080 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  5,719,625,505  3,447,045,335  5,715,476,587  3,327,199,199 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 21  7,261,231,789  7,164,822,132  7,261,231,789  7,164,822,132 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24  17,743,858  8,686,889  17,743,858  8,686,889 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  7,278,975,647  7,173,509,021  7,278,975,647  7,173,509,021 

รวมหนี้สิน  12,998,601,152  10,620,554,356  12,994,452,234  10,500,708,220 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

#2 — หน้า 3

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท  1,369,413,525  1,369,413,525  1,369,413,525  1,369,413,525 

ทุนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท  1,369,413,525  1,369,413,525  1,369,413,525  1,369,413,525 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  69,174,340  69,174,340  69,174,340  69,174,340 

กำาไรสะสม

 จัดสรร - ทุนสำารองตามกฎหมาย 26  136,941,353  136,941,353  136,941,353  136,941,353 

 ยังไม่ได้จัดสรร  2,669,214,272  2,483,044,605  2,208,311,232  2,089,132,142 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  4,244,743,490  4,058,573,823  3,783,840,450  3,664,661,360 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 27  527,935        -        -        - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,245,271,425  4,058,573,823  3,783,840,450  3,664,661,360 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  17,243,872,577  14,679,128,179  16,778,292,684  14,165,369,580 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

#2 — หน้า 4

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

รายได้จากการขาย - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  3,017,280,449  2,478,308,205  2,826,437,283  2,119,145,640 

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ  67,282,330  81,238,612  57,643,812  73,208,656 

ต้นทุนขาย - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (1,799,110,652)  (1,489,452,115)  (1,727,528,309)  (1,261,584,683)

ต้นทุนจากการให้เช่าและให้บริการ  (84,251,068)  (89,246,727)  (48,450,349)  (66,479,748)

กำาไรขั้นต้น  1,201,201,059  980,847,975  1,108,102,437  864,289,865 

รายได้อื่น 29  130,065,646  95,992,817  75,866,977  74,232,633 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  1,331,266,705  1,076,840,792  1,183,969,414  938,522,498 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ  (319,228,057)  (214,626,883)  (307,994,817)  (190,651,395)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (411,929,983)  (321,567,373)  (368,925,167)  (307,876,922)

ต้นทุนทางการเงิน 30  (139,093,107)  (83,550,127)  (141,170,409)  (83,839,194)

ค่าใช้จ่ายอื่น 31  (52,159,161)  (26,328,821)  (52,159,161)  (26,328,816)

รวมค่าใช้จ่าย  (922,410,308)  (646,073,204)  (870,249,554)  (608,696,327)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  408,856,397  430,767,588  313,719,860  329,826,171 

ภาษีเงินได้ 32  (85,794,373)  (106,125,187)  (57,663,348)  (83,897,426)

กำาไรสำาหรับปี  323,062,024  324,642,401  256,056,512  245,928,745 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี          -          -          -          - 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  323,062,024  324,642,401  256,056,512  245,928,745 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  323,047,089  324,642,401  256,056,512  245,928,745 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  14,935          -          -          - 

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  323,047,089  324,642,401  256,056,512  245,928,745 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  14,935          -          -          - 

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 33  0.71  0.71  0.56  0.54 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)          -          -          -          - 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

#2 — หน้า 5

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 กำาไรสะสม 

หมายเหตุ

ทุนจดทะเบียน 

 ท่ีออกและชำาระ 

 เต็มมูลค่าแล้ว

 ส่วนเกิน 

 มูลค่าหุ้น

 จัดสรร - 

ทุนสำารอง 

 ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร

 รวมส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทใหญ่

 ส่วนได้เสียที่ไม่มี 

 อำานาจควบคุม

 รวมส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2555

 

1,369,413,525  69,174,340  136,941,353 

 

2,295,339,627 

 

3,870,868,845       - 

 

3,870,868,845 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสำาหรับปี พ.ศ. 2555

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี       -       -       -  324,642,401  324,642,401       -  324,642,401 

เงินปันผลจ่าย 25       -       -       - (136,937,423) (136,937,423)       - (136,937,423)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555

 

1,369,413,525  69,174,340  136,941,353 

 

2,483,044,605 

 

4,058,573,823       - 

 

4,058,573,823 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสำาหรับปี พ.ศ. 2556

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย       -       -       -       -       -  513,000  513,000 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี       -       -       -  323,047,089  323,047,089  14,935  323,062,024 

เงินปันผลจ่าย 25       -       -       - (136,877,422) (136,877,422)       - (136,877,422)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556

 

1,369,413,525  69,174,340  136,941,353 

 

2,669,214,272 

 

4,244,743,490  527,935 

 

4,245,271,425 

#2 — หน้า 6

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

 กำาไรสะสม 

หมายเหตุ

 ทุนจดทะเบียน 

 ที่ออกและชำาระ 

 เต็มมูลค่าแล้ว

 ส่วนเกิน 

 มูลค่าหุ้น

 จัดสรร - 

 ทุนสำารอง 

 ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร

 รวมส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  1,369,413,525  69,174,340  136,941,353  1,980,140,820  3,555,670,038 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี พ.ศ. 2555

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี     -       -       -  245,928,745  245,928,745 

เงินปันผลจ่าย 25     -       -       -  (136,937,423)  (136,937,423)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  1,369,413,525  69,174,340  136,941,353  2,089,132,142  3,664,661,360 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี พ.ศ. 2556

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี     -       -       -  256,056,512  256,056,512 

เงินปันผลจ่าย 25     -       -       -  (136,877,422)  (136,877,422)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  1,369,413,525  69,174,340  136,941,353  2,208,311,232  3,783,840,450 

#2 — หน้า 7

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

 พ.ศ. 2556 

 บาท

 พ.ศ. 2555 

 บาท

 พ.ศ. 2556 

 บาท

 พ.ศ. 2555 

 บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 408,856,397 430,767,588 313,719,860 329,826,171

รายการปรับปรุง 

 ค่าเสื่อมราคา 16, 17  90,024,041  81,085,651  54,177,073  58,187,932 

 ค่าตัดจำาหน่าย 18  1,929,384  2,275,000  1,928,572  2,274,186 

 ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ:

   - ค่าบริหารค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 28         -         -  (2,310,962)         - 

    - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก 

   บริษัทย่อย 10 ค), 28         -         -  (28,528,499)  (962,589)

    - เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจาก 

   บริษัทอื่น 14, 28  2,689,910  6,676,300  2,689,910  6,676,300 

 กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน 

 บริษัทย่อย 15, 28         -         -  (1,360,000)         - 

 ปรับปรุงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ 

 บันทึกไว้สูงไป 16  2,590,730         -         -         - 

 ตัดจำาหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว         -  5,214         -  5,214 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24  9,056,969  897,686  9,056,969  897,686 

 (กำาไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายอาคารและ 

 อุปกรณ์ 29, 31  (373,829)  26,328,819  (1,899,976)  26,328,816 

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 31         -  2         -         - 

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

 การลงทุน 31  52,159,161         -  52,159,161         - 

 กลับรายการเงินเพิ่มทางภาษีค้างจ่าย 29         -  (7,545,294)         -         - 

 กำาไรจากการยกเลิกสัญญา 29  (12,260,500)  (6,451,000)  (12,210,500)  (4,516,500)

 ดอกเบี้ยรับ 29  (109,066,711)  (71,146,844)  (55,189,713)  (63,523,398)

 ต้นทุนทางการเงิน

  - ดอกเบี้ยจ่าย 30  134,332,582  80,244,719  136,409,884  80,533,786 

  - ตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 30  4,760,525  3,305,408  4,760,525  3,305,408 

 584,698,659  546,443,249  473,402,304  439,033,012 

#2 — หน้า 8

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

 พ.ศ. 2556 

 บาท

 พ.ศ. 2555 

 บาท

 พ.ศ. 2556 

 บาท

 พ.ศ. 2555 

 บาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  184,163,527  (452,182,750)  185,191,392  (453,862,040)

 - ลูกหนี้บริษัทย่อย         -         -         -  33,175 

 - ลูกหนี้บริษัทอื่น         -  12,407,638         -  12,407,638 

 - สินค้าคงเหลือ  429,614,251  565,019,688  292,376,665  365,398,958 

 - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (2,034,343,626)  (382,222,773)  (855,904,189)  (381,715,413)

 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (569,858,412)  (2,604,316)         -         - 

 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  139,205,212  (381,420)  138,956,367  (693,317)

 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (59,705,267)  (15,068,390)  33,415,002  8,493,237 

 - เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  466,990,181  374,091,585  472,324,081  370,732,185 

 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,966,013  (3,176,722)  1,807,666  (5,327,611)

 - หนี้สินอื่น         -  (15,500,000)         -  (15,500,000)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงานก่อน

ดอกเบี้ยรับ 

 ต้นทุนทางการเงินจ่ายภาษีเงินได้รับคืน

 และภาษีเงินได้จ่าย  (857,269,462)  626,825,789  741,569,288  338,999,824 

เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ  117,442,755  64,570,827  75,833,112  56,532,713 

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย  (480,652,891)  (366,120,708)  (482,698,434)  (366,579,777)

ภาษีเงินได้

 - เงินสดรับ         -  5,535,592         -  5,535,592 

 - เงินสดจ่าย  (170,285,354)  (121,526,017)  (147,834,692)  (86,666,943)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน  (1,390,764,952)  209,285,483  186,869,274  (52,178,591)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (536,684,654)  357,730,431  15,413,420  387,498,431 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

 - เงินสดรับคืน 10 ค)         -         -  89,154,684  3,249,031 

 - เงินสดจ่าย 10 ค)         -         -  (68,000,000)  (970,000)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น 14  80,653,000  2,347,000  80,653,000  2,347,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 15         -         -  (4,257,487,000)         - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16  (443,960)  (24,685,084)  (6,251,530)         - 

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  1,588,785         -  1,588,785         - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 17  (185,128,744)  (11,936,510)  (185,048,744)  (11,840,772)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์  407,844  220,000  10,014,444  220,000 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18  (3,695,438)  (1,416,477)  (3,695,438)  (1,416,477)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (643,303,167)  322,259,360  (4,323,658,379)  379,087,213 

#2 — หน้า 9

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 73 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

 พ.ศ. 2556 

 บาท

 พ.ศ. 2555 

 บาท

 พ.ศ. 2556 

 บาท

 พ.ศ. 2555 

 บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 - เงินสดรับ 21.1  709,294,763  909,932,630  709,294,763  909,932,630 

 - เงินสดชำาระคืน 21.1  (795,000,000)  (859,000,000)  (795,000,000)  (859,000,000)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

 - เงินสดรับ 10 ง)         -         -  546,000,000  14,000,000 

 - เงินสดชำาระคืน 10 ง)         -         -  (523,000,000)  (142,000,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 - เงินสดรับ 21.2  1,112,511,000  3,399,000,000  1,112,511,000  3,399,000,000 

 - เงินสดชำาระคืน 21.2  (537,544,100)  (3,421,500,000)  (537,544,100)  (3,421,500,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับเพิ่ม 21.3  1,500,000,000  1,500,000,000  1,500,000,000  1,500,000,000 

จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้  (4,186,740)  (4,814,999)  (4,186,740)  (4,814,999)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 27  513,000         -         -         - 

จ่ายเงินปันผล 25  (136,877,422)  (136,937,423)  (136,877,422)  (136,937,423)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,848,710,501  1,386,680,208  1,871,197,501  1,258,680,208 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (185,357,618)  1,918,225,051  (2,265,591,604)  1,585,588,830 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี  3,035,018,868  1,116,793,817  2,572,913,980  987,325,150 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 7  2,849,661,250  3,035,018,868  307,322,376  2,572,913,980 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนเงินมัดจำาที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13  61,217,503  60,707,430  61,217,503  60,707,430 

โอนโครงการที่การก่อสร้างแล้วเสร็จจากต้นทุน

 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ  144,121,841  165,536,983  144,121,841  165,536,983 

โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน 16  65,147,925            -            -            - 

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 16  83,022,979            -  83,022,979            - 

โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17  10,092,665            -  9,633,665            - 

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ไปเป็นต้นทุนการพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์ 17  169,817  633,771  169,817  633,771 

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน 17  8,080,453  8,938            -  8,938 

#2 — หน้า 10

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 

และมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ท่ี เลขท่ี 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ช้ัน 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์การรายงานข้อมูล จึงรวมเรียก

บริษัทและ บริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่า

และให้บริการ และให้คำาปรึกษาด้านการก่อสร้างในประเทศไทย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 และข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและ 

นำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ

ของงบการเงิน 

การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำาหนดให้ใช้ประมาณการทาง

บัญชีที่สำาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำาขึ้นตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของกลุ่ม

กิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อ

สมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 4 

ตัวเลขเปรียบเทียบได้ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการนำาเสนอข้อมูลในปีปัจจุบันเท่าท่ีจำาเป็น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย 

ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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1. ข้อมูลทั่วไป



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการบัญชีใหม่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมี

ผลบังคับใช้	สำาหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	โดยเกี่ยวข้องและมีผล

กระทบต่อกลุ่มบริษัท	 ยกเว้น	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 12	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้	 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้นำามาถือ

ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12    เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

            แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ที่มีผลกระทบต่อกลุ่ม

บริษัทคือ เรื่องการพิจารณาสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำาเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการ

ดำาเนินอยู่ กลุ่มบริษัทได้พิจารณาและได้ข้อสรุปว่าสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นสกุลเงินบาท 

ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน

และกำาไรสะสมของกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีเพิ่มใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กำาหนดการนำาเสนอส่วนงานดำาเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงาน

นำาเสนอให้แก่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 

2.22 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556
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2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	 และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

             แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

           กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

                และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับลักษณะการแปลงสภาพที่

การตัดสินใจเป็นของผู้ถือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสำาหรับเครื่องมือทางการเงินที่

แปลงสภาพได้ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่ากิจการ

อาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งได้ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง

ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรม

ลงทุน จะต้องส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรม

ลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อยกเว้นของหลักการท่ีมีอยู่สำาหรับการ

วัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำาหนดให้

กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์โดยข้ึนกับการคาดการณ์ของกิจการเก่ียวกับมูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จากการใช้หรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้

ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดย

ใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ได้มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได้-

การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็นส่วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับ

ปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบัติสำาหรับการเช่าที่ดินซึ่งมีอายุการใช้

งานไม่จำากัดให้เป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทำาให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับการเช่าท่ีดินและ

อาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำาเนินงาน

โดยใช้หลักการทั่วไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ

กับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 18 ออก การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบ

การเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสม

ของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับการจำาหน่ายหรือการจำาหน่ายบางส่วนของหน่วยงาน

ในต่างประเทศ วิธีการทางบัญชีดังกล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาที่มี

วันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ

งบการเงินของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐบาลโดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสำาหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหน่วย

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ได้มีการกำาหนดคำานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจน

ขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับการเปลี่ยนนโยบายการ

บัญชีจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการ มาตรฐานการบัญชี กำาหนดให้มีการ

ปรับปรุงโดยวิธีปรับย้อนหลัง กรณีที่กิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวที่

คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับ

ใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป การปรับปรุง

มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับการเปลี่ยนนโยบายการ

บัญชีจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการ มาตรฐานการบัญชีกำาหนดให้มีการ

ปรับปรุงโดยวิธีปรับย้อนหลัง กรณีที่กิจการสูญเสียการควบคุมร่วม ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่

ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล

กระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิดเผยที่มีอยู่ในปัจจุบันสำาหรับ 

เหตุการณ์และรายการท่ีมีสาระสำาคัญ มีการเพ่ิมเติมข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิดเผย

เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสำาคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน

จากข้อมูลล่าสุดของรายงานประจำาปี การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะต้องไม่เกินกว่าส่วนงานดำาเนินงานก่อนการรวมส่วนงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบ

การเงินของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ได้จากการรวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่สามารถระบุ

ได้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่

สามารถรวมกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องได้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจรับรู้รวมกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว

โดยที่สินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและ

วิธีการบันทึกบัญชีของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชำาระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชำาระ

ด้วยตราสารทุนในกลุ่มกิจการ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

ควบคุม ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่า

ของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ จะทำาได้ก็ต่อเมื่อตราสารนั้นแสดงถึงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของปัจจุบันและ

ทำาให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณีที่มีการชำาระบัญชี สำาหรับ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินจะกำาหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนำา

มาใช้กับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการกำาหนดการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับ

สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำาเนินงานท่ียกเลิก การเปิดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอ่ืนมิต้องนำามาปฏิบัติ

ใช้ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการกำาหนดให้เปิดเผย การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระ

ทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการจะเปิดเผย

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดำาเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้	(ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชี ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น

      จากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สิน

      ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย  

  สัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  

  การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน

  การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน

  ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

  ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยว

  กับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กำาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก

การร้ือถอนการบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา

หรือจำานวนของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งนำามาจ่ายชำาระภาระผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา

คิดลด การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กำาหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นหรือประกอบ

ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของข้อตกลงการตีความนี้กำาหนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไข

ต่อไปน้ีหรือไม่ (1) การปฏิบัติตามข้อตกลงข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีเฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าว

เป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้	(ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชี ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5

กำาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในงบการเงินของผู้ลงทุนสำาหรับส่วนได้เสียจากกองทุนเพ่ือการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพย์ของ

กองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก และมีการจำากัดสิทธิของผู้ลงทุนในการเข้าถึงสินทรัพย์ของกองทุน การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 ไม่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง สำาหรับรอบระยะเวลาซึ่งกิจการได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน

ของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 ไม่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

กำาหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

เก่ียวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนได้เข้าร่วมใน

การสร้าง การลงทุน การดำาเนินงาน และการบำารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับบริการสาธารณะ การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

ให้คำาอธิบายเก่ียวกับกรณีท่ีขายสินค้าหรือให้บริการพร้อมกับให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้า

โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ว่าเป็นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ และสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากลูกค้า

ต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับที่ 13 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17

กำาหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ายสินทรัพย์นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบัติ

ตนอยู่ในลักษณะที่เป็นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงการกำาหนดเวลา

รับรู้เงินปันผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปันผลค้างจ่ายและการบัญชีสำาหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายเมื่อกิจการชำาระเงินปันผลค้างจ่าย การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)



2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำา

มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้	(ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชี ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18

กำาหนดวิธีการบัญชีสำาหรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่งอยู่

ภายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลงที่ทำาให้กิจการได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกค้า

เพื่อทำาให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หรือเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเนื่อง การ

ตีความฉบับนี้กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่รับโอนและการบันทึกบัญชี การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 18 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15

กำาหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้สิ่งจูงใจที่ผู้ให้เช่าให้แก่ผู้เช่าสำาหรับสัญญาเช่าดำาเนินงาน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

กำาหนดแนวทางในประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฏหมายระหว่างกิจการกับผู้ลงทุน ว่ารายการ

ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็นรายการเดียวกันและเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า หรือไม่ โดยกำาหนดให้วิธีปฏิบัติทางบัญชีจะต้องสะท้อนถึงเนื้อหาสาระของ

สัญญา การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

กำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน การตีความมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 29 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการในการพัฒนาและการดำาเนินงานสำาหรับเว็บไซต์

ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรือภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัย

ต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2.3	 บัญชีกลุ่มบริษัท	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1)	บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการ

เงินและการดำาเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการ

ประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจาก

สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการ

เงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำางบการเงินของบริษัท

ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำานาจควบคุม

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำาหรับการซื้อบริษัทย่อย 

ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระ ต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้

ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อน

การเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้นทุนน้ันจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง

กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่า

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม 

หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 

น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วน

ต่างโดยตรงไปยังกำาไรหรือขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชี

ของกลุ่มบริษัท

รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2.3	 บัญชีกลุ่มบริษัท	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(ต่อ)

(2)	รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม

บริษัท สำาหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มา

ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำาไร

หรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสำาคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้

ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่า

ตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน 

สำาหรับทุกจำานวนที่เคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำาไรหรือขาดทุนเสมือนมี

การขายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง  

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมน้ันลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ

ที่เคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำาไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

(3)	บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยท่ัวไปก็คือการท่ี

กลุ่มบริษัทถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมด เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทรับรู้เงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้รวมค่าความนิยมที่ระบุไว้เมื่อได้มา สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 2.14 สำาหรับการด้อยค่าสินทรัพย์

ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำาไรหรือขาดทุน 

และความเคล่ือนไหวในบัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็น

ส่วนหน่ึงของบัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับ

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่า

มูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

รายการกำาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย

ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมี

หลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท 

กำาไรและขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน

รายชื่อของบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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2.4	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

2.4.1	 สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุล

เงินไทยบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินของบริษัท

2.4.2	 รายการและยอดคงเหลือ

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำาไรและรายการขาดทุนที่

เกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำาไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการรับรู้รายการกำาไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ

ของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของกำาไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงข้าม

การรับรู้กำาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนด้วย

2.5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน

นับจากวันที่ได้มา และ เงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท

2.6	 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผล

ต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่

เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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2.7	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยห้องชุดเพ่ือขาย ท่ีดินและบ้านอยู่อาศัยท่ีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

วัสดุก่อสร้างที่มีไว้ขาย อาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุสิ้นเปลือง สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำานวณโดยวิธีดังต่อไปนี้

  - ราคาทุนของห้องชุดเพื่อขาย ที่ดิน บ้านอยู่อาศัยที่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วคำานวณ

    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  - ราคาทุนของสินค้าวัสดุก่อสร้างคำานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

  - ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุสิ้นเปลืองคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ ต้นทุนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า

และการก่อสร้างนั้น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่

จำาเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำาเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่า สำาหรับสินค้า

คงเหลือที่มีการด้อยค่าและล้าสมัยเท่าที่จำาเป็น

2.8	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนของโครงการ ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุน

ในการได้มาซึ่งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ต้นทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และต้นทุนการ

กู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นทุนขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว

2.9	 เงินลงทุน

เงินลงทุนท่ัวไปคือเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ เงินลงทุนท่ัวไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า 

กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีค่าเผ่ือการลดลงของ

มูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการ

ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ในการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุน 
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2.10	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์

หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

กลุ่มบริษัทจัดประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

เมื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามคำานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำารายการและ

ต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนน้ัน จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมใน

ขณะที่การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสำาคัญ หรือระหว่าง

ที่การดำาเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง

หลังจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำานวณตามวิธีเส้นตรง 

เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ปี

อื่น ๆ 5 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำาก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัท

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายน้ัน และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซม

และบำารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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2.11	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีต้ังของสโมสรของโครงการ สโมสร อาคารให้เช่า และ

ส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า สำานักงานขายและส่วนปรับปรุงสำานักงานขาย เครื่องตกแต่งและติดตั้ง อุปกรณ์ 

และยานพาหนะสโมสรประกอบด้วยอาคาร สระนำ้าและศูนย์กีฬา ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรของโครงการแสดง

ด้วยราคาทุนและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ สโมสร อาคารให้เช่าและส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า 

สำานักงานขายและส่วนปรับปรุงสำานักงานขายและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า

เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความเหมาะสม 

เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำาหรับค่าซ่อมแซมและ

บำารุงรักษาอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อ่ืนคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ยกเว้นเคร่ืองตกแต่ง ติดต้ัง

และอุปกรณ์ที่ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ใช้วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ เพื่อลดราคา

ทุน แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

สโมสร                                                                             5 - 20 ปี

อาคารให้เช่า 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า                                                   3 - 10 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานขาย 3 - 20 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์                   5 ปี

ยานพาหนะ                                                                            5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุข้อ 2.14)

ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทน

สุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ภายใต้รายได้อื่นและค่าใช้

จ่ายอื่นในกำาไรหรือขาดทุน
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2.12	การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้

ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว

อัตราที่ใช้คำานวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ยืม

ในระหว่างปี ในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อซื้อ ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จำานวนต้นทุนการกู้ยืมที่

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงในระหว่างปีของเงินกู้ยืมนั้นหักด้วยรายได้ที่เกิด

จากการนำาเงินกู้ยืมดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่เงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่ได้นำามาเพื่อ

ซื้อ ก่อสร้าง หรือผลิตสินทรัพย์ จำานวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องคำานวณโดยการ

คูณรายจ่ายของสินทรัพย์นั้น ด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน คือ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

ของต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในระหว่างปี จำานวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคา

ทุนของสินทรัพย์จะต้องไม่เกินต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง

2.13	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนท่ีใช้ในการบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพัฒนา

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล 

จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำาหนดทุกข้อดังนี้

 • มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทำาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำามาใช้ประโยชน์

  หรือขายได้

 • ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และนำามาใช้ประโยชน์หรือขาย

 • กิจการมีความสามารถที่จะนำาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย

 • สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร

 • มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำามาใช ้

  เพื่อทำาให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์หรือนำามาขายได้

 • กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

  การพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำานวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้า

นี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการ

ให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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2.14	การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจำาหน่ายจะถูกทดสอบ

การด้อยค่าเป็นประจำาทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้

เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยก

ออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่า

ความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุน

จากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.15	ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้

จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำาดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อน

ข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท

ได้ดำาเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดย

คำานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการ

ค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำาระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ังเต็มจำานวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ

หน้ีสิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีและกำาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้าง

แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เมื่อสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอ

ที่จะนำาจำานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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2.15	ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมี

สิทธิตามกฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

และท้ังสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมิน

โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่ง

ตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.16	สัญญาเช่าระยะยาว	-	กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วน

ใหญ่สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทน

จูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

สัญญาเช่าระยะยาว	-	กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) 

รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.17	เงินกู้ยืม	

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืม

วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน 

(หักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำาระหนี้นั้นจะรับรู้ในกำาไรหรือ

ขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำารายการเงินกู้ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้

วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่

มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำาหรับการ

ให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำาระหนี้ออกไป

อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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2.18	ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทได้กำาหนดโครงการบำาเหน็จบำานาญในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ สำาหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำานวนเงินที่คงที่ โดยเป็นการจ่าย

ชำาระผ่านผู้บริหารกองทุน กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้อง

จ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำาหรับการให้บริการจากพนักงาน

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สำาหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบำาเหน็จบำานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงินซึ่ง

จะกำาหนดจำานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

เช่น อายุ จำานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน 

หนี้สินสำาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่

สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีต

ท่ียังไม่รับรู้ภาระผูกพันน้ีคำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้

ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคตโดยใช้อัตราผล

ตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำาหนด

ของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำาระภาระผูกพันกองทุนบำาเหน็จบำานาญ

กำาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิด

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในกองทุนสำาหรับ

การให้บริการที่เหลืออยู่และระยะเวลาที่มีสิทธิ์ ซึ่งในกรณีนี้ต้นทุนการให้บริการในอดีตจะถูกตัดจำาหน่ายโดยวิธี

เส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ์

สำาหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับผู้บริหารกองทุนของเอกชน ตามเกณฑ์สัญญา หรือ

ตามสมัครใจ กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำาหนดชำาระ สำาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์

จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำาหนดจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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2.19	ประมาณการหนี้สิน	-	ทั่วไป

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงซึ่งจัดทำา

ไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ง

ผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจำานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ในกรณท่ีีมภีาระผกูพนัทีค่ล้ายคลงึกนัหลายรายการ กลุม่บรษิทักำาหนดความน่าจะเป็นทีก่จิการจะสญูเสยีทรพัยากร

เพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทุกประเภท แม้ว่า

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ลุม่กจิการจะสญูเสยีทรพัยากรเพือ่ชำาระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภท 

เดียวกันจะมีระดับตำ่า

กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจำานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำามา

จ่ายชำาระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของ

เงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจาก

มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.20	การรับรู้รายได้

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดในอาคารชุดรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว 

เงินค่างวดที่ชำาระตามสัญญาจะแสดงไว้เป็น “เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”

รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการขายและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของธุรกิจ

โดยเป็นจำานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อความเสี่ยงและผล

ตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็น

รายได้ในปีเดียวกับที่การให้บริการเสร็จสิ้นลง

รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้กับผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

รายได้จากการยกเลิกสัญญารับรู้เมื่อลูกค้าขอยกเลิกสัญญา

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบ

อายุและคำานึงถึงจำานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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2.21	การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจะรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลา

บัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.22	ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำาเสนอให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดำาเนินงาน ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ทำาการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1	 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียง

ด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการ

ให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความ

ผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำาให้เสียหายต่อผลการดำาเนินงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

การจัดการความเสี่ยงดำาเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัท) เป็นไปตาม

นโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกัน

ความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง จะกำาหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและใช้

การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3.1.1	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีนัยสำาคัญ เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการ

เงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระสำาคัญและกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ตราสาร

อนุพันธ์ทางการเงินสำาหรับการซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อว่า

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่ม

บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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3.1	 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน	(ต่อ)

3.1.2	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำานวยการฝ่ายการ

เงินก่อนเข้าทำารายการ กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไร

ก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการทำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กลุ่ม

บริษัทไม่ได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจาก

ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

อย่างมีนัยสำาคัญ

3.1.3	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่

ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนทำาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือท่ีมีนัยสำาคัญ และบริษัทได้ฝากเงินสดไว้กับสถาบัน

การเงินท่ีน่าเช่ือถือ ส่วนความเส่ียงจากการกระจุกตัวของการให้สินเช่ือท่ีเป็นผลจากลูกหน้ีการค้ามีน้อย 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำานวนมากรายและจากหลากหลายธุรกิจ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำาให้ฝ่าย

บริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สำาหรับหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ไว้แล้ว

3.1.4	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำานวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ

ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอำานวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีได้มีการตกลงไว้แล้ว

อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงิน

ทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่

เป็นฐานของกลุ่มบริษัทมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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3.2	 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

สำาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซื้อขายคล่องเป็น

หลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติกลุ่มบริษัทจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการ

เงินที่ถืออยู่หรือหนี้สินทางการเงิน ที่กลุ่มบริษัทกำาลังจะออกด้วยราคาเสนอซื้อปัจจุบัน และวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทกำาลังจะซื้อหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ด้วยราคาเสนอขายปัจจุบัน 

หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายในปัจจุบันได้ กลุ่มบริษัทอาจใช้ราคาซื้อขาย

ล่าสุดเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนอย่างเป็นสาระสำาคัญนับจากวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุด

จนถึงวันท่ีวัดมูลค่า หากกลุ่มบริษัททำาการจับคู่สถานะระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

กลุม่บริษทัใชร้าคาเฉลีย่ระหวา่งราคาเสนอซือ้กบัราคาเสนอขายเปน็เกณฑใ์นการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม

สำาหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้ หรือเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีราคาตลาดรองรับ 

แต่ตลาดนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นตลาดซื้อขายคล่องเช่น ความเคลื่อนไหวของราคาตลาดเกิดขึ้น

ไม่บ่อยหรือปริมาณการซ้ือขายในตลาดมีน้อยเม่ือเทียบการปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกำาลังวัดมูลค่า

อยู่ ทำาให้ไม่สามารถใช้ราคาตลาดเป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ของมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทต้องประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีวัดมูลค่าซึ่งให้ผลการประมาณที่น่าเชื่อถือและ

สมเหตุสมผล เช่น ใช้วิธีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดการเงินรวมถึงการ

อ้างอิงราคาตลาดในปัจจุบันของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือทางการ

เงินท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ หรือใช้แบบจำาลองในการตีราคาสิทธิเลือกและการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ในการนำาการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลดมาประยุกต์ใช้ กลุ่มบริษัทต้องใช้อัตราคิดลดที่เทียบเท่ากับ

อัตราผลตอบแทนของเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไข ลักษณะ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ ความน่าเชื่อถือ

ของลูกหนี้และสกุลเงินที่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินมาพิจารณา

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตำ่ากว่าหน่ึง

ปีมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าที่ตราไว้หักด้วยจำานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงด้วย

ระดับความน่าเชื่อถือ 

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืม เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน

4.1	 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ	และข้อสมมติฐาน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ

ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบัญชีท่ีสำาคัญและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระ

สำาคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

(ก)	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อ

สมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำาหนด

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการ

พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มบริษัทพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ง

เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำาระผลกระโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำาหนดใกล้เคียง

กับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง

ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำารงไว้ซึ่งโครงสร้าง

ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้

แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ



6 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 คอนโด บ้านและที่ดิน ธุรกิจให้เช่าและให้บริการ อื่น ๆ งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2556

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2556

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2556

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2556

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

รายได้ 2,442,406 2,010,833 574,875 467,475 67,282 81,239 -      -      3,084,563 2,559,547

ผลการดำาเนินงานตามส่วนงาน 966,837 800,164 251,333 188,692 (16,969) (8,008) -      -      1,201,201 980,848

ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 29)

 - ปันส่วนได้ 25,455 10,704 25,594 234 149 163 2 4 51,200 11,105

 - ปันส่วนไม่ได้ -      -      -      -      -      -      -      -      57,867 60,042

รายได้อื่น

 - ปันส่วนได้ 12,646 9,753 2,781 3,184 2,139 9,829 -      -      17,566 22,766

 - ปันส่วนไม่ได้ -      -      -      -      -      -      -      -      3,433 2,080

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 - ปันส่วนได้ (249,560) (180,045) (34,254) (27,056) (893) (1,532) -      -      (284,707) (208,633)

 - ปันส่วนไม่ได้ -      -      -      -      -      -      -      -      (34,521) (5,994)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 - ปันส่วนได้ (133,219) (107,707) (53,633) (42,883) (35,573) (35,592) (282) (211) (222,707) (186,393)

 - ปันส่วนไม่ได้ -      -      -      -      -      -      -      -      (189,224) (135,174)

ค่าใช้จ่ายอื่น

 - ปันส่วนได้ -      (26,329) -      -      (52,159) -      -      -      (52,159) (26,329)

 - ปันส่วนไม่ได้ -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

กำาไรจากการดำาเนินงาน 622,159 506,540 191,821 122,171 (103,306) (35,140) (280) (207) 547,949 514,318

ดอกเบี้ยจ่าย

 - ปันส่วนได้ (24,226) (9,956) (24,854) (23,853) (32,630) (33,471) -      -      (81,710) (67,280)

 - ปันส่วนไม่ได้ -      -      -      -      -      -      -      -      (57,383) (16,270)

ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 32) (85,794) (106,125)

กำาไรก่อนส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 323,062 324,643

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย

 ที่ไม่มีอำานาจควบคุม (15) -      

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 323,047 324,643

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 11,260,506 9,967,139 2,509,612 767,390 636,832 857,346 3,044 3,325 14,409,994 11,595,200

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน 2,833,879 3,083,928

สินทรัพย์ทั้งสิ้นตามข้อมูล

 ทางการเงินรวม 17,243,873 14,679,128

หนี้สินตามส่วนงาน 2,988,270 2,592,358 52,223 68,482 17,207 37,460 2,284 2,284 3,059,984 2,700,584

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน 9,938,617 7,919,970

หนี้สินทั้งสิ้นตามข้อมูล

 ทางการเงินรวม 12,998,601 10,620,554
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6 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

8 เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน

เงินลงทุนช่ัวคราวกับสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงินประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประจำาและตั๋วแลก

เงินประเภทครบกำาหนดไถ่ถอนเกินกว่า 3 เดือน กับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่ง และมีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 8.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.60 ถึงร้อยละ 3.20 ต่อปี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บัญชีเงินฝากประจำาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จำานวน 11.36 

ล้านบาท และ 11.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 13.04 ล้านบาท และ 12.54 ล้านบาท) ตามลำาดับ ได้ใช้เป็น

หลักทรัพย์คำ้าประกันกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดังกล่าวออกหนังสือคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและประกันการบำารุงรักษา

สาธารณูปโภค (หมายเหตุ 35)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม บัญชีเงินฝากประจำาและพันธบัตร

ประเภทครบกำาหนดไถ่ถอนภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่ง มีอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 2.70 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.60 ถึงร้อยละ 3.30 ต่อปี) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เงินสดในมือ 280,833 485,755 280,232 485,435

เช็คธนาคารในมือ 22,322,707 9,222,728 22,321,823 9,222,728

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

   บัญชีเงินฝากประจำาและพันธบัตรประเภท

   ครบกำาหนดไถ่ถอนภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า 2,827,057,710 3,025,310,385 284,720,321 2,563,205,817

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,849,661,250 3,035,018,868 307,322,376 2,572,913,980

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

บัญชีเงินฝากประจำาที่ใช้เป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน 11,364,636 13,042,056 11,124,636 12,538,056

ตั๋วแลกเงินประเภทครบกำาหนดไถ่ถอน

 เกินกว่า 3 เดือน 582,362,074 44,000,000 -       14,000,000

รวมเงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน 593,726,710 57,042,056 11,124,636 26,538,056
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหน้ีการค้าระยะยาว รวมลูกหน้ีการค้าท่ีมีปัญหาในการชำาระหน้ีจำานวน 11 ราย 

(พ.ศ. 2555 : 11 ราย) ซ่ึงบริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ท้ังจำานวน ลูกหน้ีการค้าระยะยาวคงเหลือท้ังหมดเป็น

ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำาระนานเกินกว่า 12 เดือน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ลูกหนี้การค้าระยะสั้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ 1,281,225 2,891,182 1,281,225 2,891,182

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 416,339,558 596,471,341 416,094,179 595,837,925

ค่าบริหารค้างรับ

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10 ข)) -      -      2,274,114 4,585,076

 - บริษัทอื่น 446,693 1,959,259 446,693 1,959,259

ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ

 - บริษัทอื่น 2,502,232 3,719,614 545,425 917,901

ดอกเบี้ยค้างรับ

 - บริษัทอื่น 19,726,806 19,726,806 19,726,806 19,726,806

 - สถาบันการเงิน 6,361,229 8,886,962 -      7,419,273

เงินทดรองจ่ายพนักงาน 50,007 480,000 50,007 480,000

เงินทดรองจ่ายนิติบุคคลหมู่บ้าน 162,775 279,025 162,775 279,025

ลูกหนี้อื่น

 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10 ข)) -      -      105 -      

 - บริษัทอื่น 7,856,895 8,515,057 5,179,380 5,787,493

รวม 454,727,420 642,929,246 445,760,709 639,883,940

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากค่าบริหารค้างรับ

  - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10 ข)) -       -       (2,274,114) (4,585,076)

  - บริษัทอื่น (446,693) (1,959,259) (446,693) (1,959,259)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากดอกเบี้ยค้างรับ

  - บริษัทอื่น (19,726,806) (19,726,806) (19,726,806) (19,726,806)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้อื่น (1,640,656) (1,640,656) (1,640,656) (1,640,656)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 432,913,265 619,602,525 421,672,440 611,972,143

ลูกหนี้การค้าระยะยาว 498,088 498,088 498,088 498,088

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการค้าระยะยาว (498,088) (498,088) (498,088) (498,088)

รวมลูกหนี้การค้าระยะยาว (สุทธิ) -       -       -       -       
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9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

10 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง

แห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการน้ันมีอำานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กับบริษัท  บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ

เหนือกิจการ ผู้บริหารสำาคัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคล

เหล่าน้ัน กิจการและบุคคลท้ังหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมีข้ึนได้ต้องคำานึงถึงรายละเอียดของความ

สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันมีดังน้ี

บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด เป็นบริษัทย่อย

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด เป็นบริษัทย่อย

บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด เป็นบริษัทย่อย

บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำากัด เป็นบริษัทย่อย

หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่ถือโดยผู้ถือหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก)	 รายการที่สำาคัญต่อไปนี้เป็นรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 พ.ศ.	2556	และ		พ.ศ.	2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทย่อย

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

รายได้จากการขาย

 - ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 65,000,000 -       

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 3,449,700 512,000

68,449,700 512,000

รายได้จากการจำาหน่าย

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 9,606,600 -       

ดอกเบี้ยรับ

(หมายเหตุ 10 ค)) บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้

 แมเนจเมนท์ จำากัด 772,584 763,961

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 748,116 1,267,695

บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด 209,824 205,353

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 11,122 -       

1,741,646 2,237,009
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10 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ก)	 รายการที่สำาคัญต่อไปนี้เป็นรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 พ.ศ.	2556	และ		พ.ศ.	2555	(ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทย่อย

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

โอนสิทธิในเงินมัดจำาที่ดิน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 175,407,500 -       

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 6,153,700 -       

ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 10 ง)) บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 2,077,302 -       

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด -       289,067

2,077,302 289,067

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 - ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,976,000 34,031,200 29,976,000 34,031,200

 - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 539,479 587,316 539,479 587,316

ค่าตอบแทนกรรมการ

 - ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,805,000 2,305,000 2,805,000 2,305,000

รายได้จากการขายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นไป

ตามราคาและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษัทโอนสิทธิในเงินมัดจำาค่าที่ดินแห่งหนึ่งให้กับบริษัทย่อยเพื่อใช้พัฒนา

เป็นโครงการในอนาคต

รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

บริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากบริษัทย่อยในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 5.91 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : อัตราถัว

เฉลี่ยร้อยละ 5.82 - 5.94 ต่อปี)

บริษัทจ่ายดอกเบี้ยแก่บริษัทย่อยในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 5.97 - 6.09 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : อัตราถัว

เฉลี่ยร้อยละ 5.81 ต่อปี)

ค่าตอบแทนผู้บริหารได้แก่ ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากกิจการโดยความหมายของคำาว่า “ผู้บริหาร” 

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาระผูกพันผลประโยชน์ผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงคำานวณโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยอิสระ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

10 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 (ต่อ)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ข)	 ยอดค้างชำาระ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	ท่ีเกิดจากการให้บริการ	และค่าใช้จ่าย 

	 อื่นประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ค่าบริหารค้างรับ (หมายเหตุ 9) บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้

 แมเนจเมนท์ จำากัด 2,274,114 2,274,114

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด -        2,310,962

2,274,114 4,585,076

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 9) (2,274,114) (4,585,076)

รวมค่าบริหารค้างรับ (สุทธิ) -        -        

ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9) บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 105 -        

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย

   (หมายเหตุ 22) 2,805,000 2,305,000
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

10 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 (ต่อ)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ค)	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	(สุทธิ)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 (บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละ)

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ

หัก ค่าเผื่อหนี้ 

สงสัยจะสูญ รวม (สุทธิ)

บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 5.91 13,080,000 4,162,887 (17,242,887) -      

บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด 5.91 3,552,360 3,454,117 (7,006,477) -      

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด -  -      -      -      -      

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก 

 บริษัทย่อย (สุทธิ) 16,632,360 7,617,004 (24,249,364) -      

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 (บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย

อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละ)

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างรับ

หัก ค่าเผื่อหนี้ 

สงสัยจะสูญ รวม (สุทธิ)

บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 5.82 13,080,000 3,390,303 (16,470,303) -						

บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด 5.94 3,552,360 3,244,293 (6,796,653) -						

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 5.94 21,154,684 8,356,223 (29,510,907) -						

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก 

 บริษัทย่อย (สุทธิ) 37,787,044 14,990,819 (52,777,863) -      

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท  และมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ

จากบริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด เป็นจำานวนเงินรวม 30.26 ล้านบาท 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

10 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 (ต่อ)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ค)	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	(สุทธิ)	(ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (สุทธิ) สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี -       30,775

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 68,000,000 970,000

ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10 ก)) 1,741,646 2,237,009

รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (89,154,684) (3,249,031)

รับชำาระคืนดอกเบี้ยค้างรับ (9,115,461) (918,167)

รับชำาระคืนลูกหนี้อื่น -       (33,175)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 28) (1,682,072) (315,023)

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 28) 30,210,571 1,277,612

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี -        -       

ง)	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 

2555 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 (บาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย

   แก่บริษัทย่อย

อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละ)

เงินกู้ยืม

ระยะสั้น

ดอกเบี้ย

ค้างจ่าย รวม

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 6.30 23,000,000 31,759 23,031,759

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

10 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 (ต่อ)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ง)	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย	(ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี -        128,170,002

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 546,000,000 14,000,000

ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10 ก)) 2,077,302 289,067

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (523,000,000) (142,000,000)

ชำาระคืนดอกเบี้ยค้างจ่าย (2,045,543) (459,069)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 23,031,759 -        

11 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ที่ดินเพื่อขาย 249,105,681 234,480,315 249,105,681 234,480,315

บ้านสร้างเสร็จเพื่อขาย 169,560,004 172,011,340 169,560,004 172,011,340

ห้องชุดเพื่อขาย 130,196,078 427,442,851 113,833,116 273,842,303

ห้องชุดซื้อมาเพื่อขาย 6,106,000 6,106,000 6,106,000 6,106,000

วัสดุก่อสร้างคงคลัง 1,420,864 1,420,864 -       -       

สินค้าขายปลีก 2,640,830 3,060,497 2,640,830 3,060,497

559,029,457 844,521,867 541,245,631 689,500,455

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - ห้องชุดเพื่อขาย (33,755,246) (33,755,246) (33,755,246) (33,755,246)

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย - วัสดุก่อสร้างคงคลัง (1,420,864) (1,420,864) -       -       

รวมสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 523,853,347 809,345,757 507,490,385 655,745,209
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

11 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

12 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ที่ดินระหว่างพัฒนา 9,164,859,607 7,927,987,390 8,061,040,760 7,927,480,030

งานระหว่างก่อสร้าง 2,114,519,568 1,869,839,279 2,105,009,943 1,869,839,279

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน 997,369,845 722,461,808 997,369,845 722,461,808

บ้านตัวอย่างและสำานักงานโครงการ -       74,218,019 -       74,218,019

ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวกับโครงการ 41,241,019 47,223,817 41,229,619 47,223,817

รวม 12,317,990,039 10,641,730,313 11,204,650,167 10,641,222,953

หัก  ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขาย (1,169,581,619) (1,816,357,374) (1,169,581,619) (1,816,357,374)

รวมต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11,148,408,420 8,825,372,939 10,035,068,548 8,824,865,579

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนโครงการระหว่างปี 363,643,987 319,355,529 363,643,987 319,355,529

รวมจำานวนเงินตามที่ได้ทำาสัญญาจะซื้อ

จะขายแล้ว 18,127,566,098 18,112,714,746 18,127,566,098 14,775,883,892

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจำานวนเงิน 

8,740 ล้านบาท และ 8,740 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 6,998 ล้านบาท และ 6,998 ล้านบาท) ตามลำาดับ ได้นำาไป

ค้ำาประกันเงินกู้ยืม ของบริษัทจากธนาคารภายในประเทศจำานวนเงิน 4,748 ล้านบาท และจำานวนเงิน 4,748 ล้าน

บาท (พ.ศ. 2555 : 4,173 ล้านบาท และจำานวนเงิน 4,173 ล้านบาท) ตามลำาดับ (หมายเหตุ 21.2) 

13 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เงินมัดจำาค่าที่ดิน 570,120,000 61,217,503 -       61,217,503

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 2,622,103 2,883,691 -       -       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 572,742,103 64,101,194 -       61,217,503
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12 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



14 เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น (สุทธิ)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 (บาท)

อัตราดอกเบี้ย 

ถัวเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

เงินให้กู้ยืมระยะ

ยาว ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้อื่น

หัก  ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ รวม (สุทธิ)

บริษัท บางพลีวิว จำากัด -       -       -       -       -       -       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 (บาท)

อัตราดอกเบี้ย 

ถัวเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

เงินให้กู้ยืมระยะ

ยาว ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้อื่น

หัก  ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ รวม (สุทธิ)

บริษัท บางพลีวิว จำากัด 7.50 - 8.00 80,653,000 41,750,620 -     (33,210,399) 89,193,221

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท บางพลีวิว จำากัด ซ่ึงเดิมเคยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

เป็นต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียก

คืนเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวภายในอีกสิบสองเดือน บริษัทจึงแสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย

ค้างรับจากบริษัทอื่น

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้รับชำาระเงินคืนจากบริษัท บางพลี

วิว จำากัด เป็นจำานวนรวม 89.19 ล้านบาท ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นการชำาระคืนเงินต้นจำานวน 80.65 ล้านบาท 

และดอกเบี้ยจำานวน 8.54 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงได้ตัดจำาหน่ายดอกเบี้ยค้างรับที่บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญไว้แล้ว จำานวน 35.90 ล้านบาท

รายการเคล่ือนไหวสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทอ่ืน(สุทธิ) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 89,193,221 106,148,640

ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น 2,689,910 6,159,323

รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืม (80,653,000) (2,347,000)

รับชำาระคืนดอกเบี้ยค้างรับ (8,540,221) (1,683,804)

รับชำาระคืนลูกหนี้อื่น -       (12,407,638)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(หมายเหตุ 28) (2,689,910) (7,511,479)

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 28) -       835,179

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี -       89,193,221

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ 
 จากบริษัทอื่น (สุทธิ)



15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจหลัก

พ.ศ. 2556

ล้านบาท

พ.ศ. 2555

ล้านบาท

พ.ศ. 2556

ร้อยละ

พ.ศ. 2555

ร้อยละ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด อสังหาริมทรัพย์ 1,700.0 2.0 99.9 99.9

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด อสังหาริมทรัพย์ 3,000.0 440.0 99.9 99.9

บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด รับก่อสร้าง 10.0 10.0 65.0 65.0

บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้

 แมเนจเมนท์ จำากัด บริหารงาน 2.0 2.0 100.0 100.0

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจหลัก

พ.ศ. 2556

ล้านบาท

พ.ศ. 2555

ล้านบาท

พ.ศ. 2556

ร้อยละ

พ.ศ. 2555

ร้อยละ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่

 คอนเซอร์เวชั่น จำากัด ผลิตผนังสำาเร็จรูป 6.5 6.5 49.9 49.9

เงินลงทุนอื่น

บริษัท  ขอนแก่นแลนด์

 ดีเวลลอปเม้นท์กรุ๊ป จำากัด อสังหาริมทรัพย์ 265.0 265.0 1.9 1.9

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด ได้จดทะเบียน

เพิ่มทุนจากเดิม หุ้นสามัญจำานวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำานวน 17,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิม 

จำานวน 16,974,906 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,697,490,600 บาท 

เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัท คอนติเนนตัล ซิต้ี จำากัด ได้จดทะเบียน

เพิ่มทุนจากเดิมหุ้นสามัญจำานวน 4,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำานวน 30,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิม 

จำานวน 25,599,964 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,559,996,400 บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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 15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
 และเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด -       -       1,698,850,600 1,360,000

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด -       -       3,002,779,906 442,783,506

บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด -       -       6,500,000 6,500,000

บริษัท เอสแอนด์พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำากัด -       -       5,000 5,000

-       -       4,708,135,506 450,648,506

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -       -       (6,505,000) (7,865,000)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) -       -       4,701,630,506 442,783,506

เงินลงทุนในบริษัทร่วม*

บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำากัด 3,247,400 3,247,400 3,247,400 3,247,400

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (3,247,400) (3,247,400) (3,247,400) (3,247,400)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) -       -       -       -       

เงินลงทุนอื่น**

บริษัท ขอนแก่นแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์กรุ๊ป จำากัด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000)

เงินลงทุนอื่น (สุทธิ) -       -       -       -       

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

   บริษัทร่วมและเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) -       -       4,701,630,506 442,783,506

* ตามนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย แต่เนื่องจาก

บริษัทร่วมดังกล่าวไม่มีการดำาเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำาคัญต่อกลุ่มบริษัท อีกทั้งกลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวเต็มจำานวนแล้ว ดังน้ันกลุ่มบริษัทจึงได้แสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินรวม

โดยวิธีราคาทุน

** เงินลงทุนอื่นแสดงในงบการเงินรวมตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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 15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
 และเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) (ต่อ)



รายการเคลื่อนไหวสำาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 442,783,506 442,783,506

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 4,257,487,000 -       

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 28) 1,360,000 -       

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 4,701,630,506 442,783,506

รายการเคล่ือนไหวสำาหรับค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 7,865,000 7,865,000

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 28) (1,360,000) -       

ยอดคงเหลือปลายปี 6,505,000 7,865,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

 15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
 และเงินลงทุนอื่น (สุทธิ) (ต่อ)



16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)

รายการเคลื่อนไหวสำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน

บาท

อาคาร

บาท

อื่น ๆ

บาท

รวม

บาท

ที่ดิน

บาท

อาคาร

บาท

อื่น ๆ

บาท

รวม

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 298,451,216 398,950,274 18,635,718 716,037,208 197,218,787 179,828,765 16,990,307 394,037,859

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (83,769,072) (14,116,204) (97,885,276) -       (58,029,275) (13,593,579) (71,622,854)

   ค่าเผื่อการด้อยค่า (58,290,776) -       -       (58,290,776) (58,290,776) -       -       (58,290,776)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 240,160,440 315,181,202 4,519,514 559,861,156 138,928,011 121,799,490 3,396,728 264,124,229

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 240,160,440 315,181,202 4,519,514 559,861,156 138,928,011 121,799,490 3,396,728 264,124,229

การซื้อเพิ่มขึ้น -       24,529,692 155,392 24,685,084 -       -       -       -       

รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17)

 - ราคาทุน -       -       9,252 9,252 -       -       9,252 9,252

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       -       (314) (314) -       -       (314) (314)

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28) -       (33,682,302) (3,037,884) (36,720,186) -       (11,415,284) (2,537,921) (13,953,205)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 240,160,440 306,028,592 1,645,960 547,834,992 138,928,011 110,384,206 867,745 250,179,962

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 298,451,216 423,479,966 18,800,362 740,731,544 197,218,787 179,828,765 16,999,559 394,047,111

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (117,451,374) (17,154,402) (134,605,776) -       (69,444,559) (16,131,814) (85,576,373)

  ค่าเผื่อการด้อยค่า (58,290,776) -       -       (58,290,776) (58,290,776) -       -       (58,290,776)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 240,160,440 306,028,592 1,645,960 547,834,992 138,928,011 110,384,206 867,745 250,179,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 49

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)



รายการเคลื่อนไหวสำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษัทบันทึกรายการขาดทุนจากการตัดจำาหน่าย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 

52.16 ล้านบาท (หมายเหตุ 31) จากการทำาลายอาคารเพ่ือให้เช่าแห่งหน่ึง เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน

บาท

อาคาร

บาท

อื่น ๆ

บาท

รวม

บาท

ที่ดิน

บาท

อาคาร

บาท

อื่น ๆ

บาท

รวม

บาท

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 240,160,440 306,028,592 1,645,960 547,834,992 138,928,011 110,384,206 867,745 250,179,962

จัดประเภทใหม่ (101,232,429) 101,232,429 -       -       -       -       -       -       

การซื้อเพิ่มขึ้น 346,130 97,830 -       443,960 -       6,251,530 -       6,251,530

รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) 8,080,453 -       -       8,080,453 -       -       -       -       

รับโอนจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 65,147,925 -       -       65,147,925 -       -       -       -       

โอนไปต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (83,022,979) -       -       (83,022,979) (83,022,979) -       -       (83,022,979)

ตัดจำาหน่าย  - ราคาทุน -       (112,904,994) (16,833,378) (129,738,372) -       (112,904,994) (16,833,378) (129,738,372)

  - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       59,412,399 16,578,027 75,990,426 -       59,412,399 16,578,027 75,990,426

ปรับปรุงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   ที่บันทึกไว้สูงไป -       (2,590,730) -       (2,590,730) -       -       -       -       

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28) -       (41,364,314) (914,449) (42,278,763) -       (5,868,658) (609,387) (6,478,045)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 129,479,540 309,911,212 476,160 439,866,912 55,905,032 57,274,483 3,007 113,182,522

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 187,770,316 409,314,501 1,966,984 599,051,801 114,195,808 73,175,301 166,181 187,537,290

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (99,403,289) (1,490,824) (100,894,113) -       (15,900,818) (163,174) (16,063,992)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า (58,290,776) -       -       (58,290,776) (58,290,776) -       -       (58,290,776)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 129,479,540 309,911,212 476,160 439,866,912 55,905,032 57,274,483 3,007 113,182,522

มูลค่ายุติธรรม 970,726,021 289,684,868

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 50

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
 (ต่อ)



ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 โดยวิธีการดังนี้

 - ที่ดินเปล่า ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกและเทียบเคียงกับราคาประเมินโดยกรมท่ีดิน

  ในกรณีท่ีไม่มีประกาศราคาประเมินในกรมท่ีดิน - ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 

  ภายนอกของพื้นที่ใกล้เคียง

 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตบนพื้นฐานของข้อมูลประมาณการกระแส 

  เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตอย่างน่าเชื่อถือ ร่วมกับระยะเวลาการเช่าและ 

  สัญญาอื่นๆ โดยคิดลดด้วยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของกลุ่มบริษัท

จำานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน ได้แก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

รายได้ค่าเช่า 21,614,175 20,088,085 12,051,208 12,058,128

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำาหรับปี 11,769,852 7,978,630 3,750,986 3,459,156

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำาหรับปี 30,508,910 28,496,687 2,727,058 10,249,181

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ดินและอาคารให้เช่าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งมีราคาตาม

บัญชีสุทธิ 108 ล้านบาท และ 51 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 103 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท) ตามลำาดับ อยู่ภายใต้

สัญญาเช่าดำาเนินงานกับบริษัทภายนอก ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทภายนอกดังกล่าวมีสิทธิที่จะต่ออายุของ

สัญญาเช่าดำาเนินงานนี้ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท่ีดินเพ่ือขายส่วนหน่ึงมีราคาตามบัญชี 7.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 7.21 ล้านบาท) 

ใช้วางเป็นหลักประกันต่อศาลในการขอทุเลาการบังคับคดี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 51

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
 (ต่อ)



17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
รายการเคล่ือนไหวสำาหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (บาท)

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

สำานักงานขาย

เครื่องตกแต่ง

และ

ติดตั้ง อุปกรณ์

สำานักงาน

และรถยนต์ สโมสร

อาคาร

ให้เช่า

ส่วนปรับปรุง

อาคารให้เช่า

อุปกรณ์

ใช้ในอาคาร

ให้เช่า

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง

เพื่อเช่า

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 187,598,469 44,963,093 95,362,253 101,632,451 171,134,019 64,749,036 7,618,098 74,902,533 -       747,959,952

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (2,888,276) (86,072,061) (47,402,061) (29,980,838) (22,663,991) (4,892,763) (52,672,807) -       (246,572,797)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,740,000) -       -       (49,531,041) -       -       -       -       -       (63,271,041)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 173,858,469 42,074,817 9,290,192 4,699,349 141,153,181 42,085,045 2,725,335 22,229,726 -       438,116,114

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 173,858,469 42,074,817 9,290,192 4,699,349 141,153,181 42,085,045 2,725,335 22,229,726 -       438,116,114

ซื้อสินทรัพย์ -       8,149,438 2,663,154 22,690 342,884 -       568,037 190,307 -       11,936,510

โอนไปเป็นต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ -       (633,771) -       -       -       -       -       -       -       (633,771)

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน (หมายเหตุ 16)

 - ราคาทุน -       -       (9,252) -       -       -       -       -       -       (9,252)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       -       314 -       -       -       -       -       -       314

จำาหน่ายสินทรัพย์

 - ราคาทุน -       (31,053,865) (503,134) (1,500) -       -       -       -       -       (31,558,499)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       4,510,153 498,028 1,499 -       -       -       -       -       5,009,680

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 28) -       (6,566,884) (5,637,425) (523,004) (8,558,157) (6,474,904) (1,612,059) (14,993,032) -       (44,365,465)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 173,858,469 16,479,888 6,301,877 4,199,034 132,937,908 35,610,141 1,681,313 7,427,001 -       378,495,631

ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 187,598,469 21,424,895 97,513,021 101,653,641 171,476,903 64,749,036 8,186,135 75,092,840 -       727,694,940

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (4,945,007) (91,211,144) (47,923,566) (38,538,995) (29,138,895) (6,504,822) (67,665,839) -       (285,928,268)

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์ (13,740,000) -       -       (49,531,041) -       -       -       -       -       (63,271,041)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 173,858,469 16,479,888 6,301,877 4,199,034 132,937,908 35,610,141 1,681,313 7,427,001 -       378,495,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 52

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)



รายการเคล่ือนไหวสำาหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท)

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

สำานักงานขาย

เครื่องตกแต่ง

และ

ติดตั้ง อุปกรณ์

สำานักงาน

และรถยนต์ สโมสร

อาคาร

ให้เช่า

ส่วนปรับปรุง

อาคารให้เช่า

อุปกรณ์

ใช้ในอาคาร

ให้เช่า

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง

เพื่อเช่า

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 173,858,469 16,479,888 6,301,877 4,199,034 132,937,908 35,610,141 1,681,313 7,427,001 -       378,495,631

ซื้อสินทรัพย์ 148,700,000 21,608,043 9,676,189 -       14,240 -       808,916 435,674 3,885,682 185,128,744

โอนมาจากต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 459,000 9,633,665 -       -       -       -       -       -       -       10,092,665

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน (หมายเหตุ 16) (8,080,453) -       -       -       -       -       -       -       -       (8,080,453)

โอนไปต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

 - ราคาทุน -       (394,070) -       -       -       -       -       -       -       (394,070)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       224,253 -       -       -       -       -       -       -       224,253

จำาหน่ายสินทรัพย์

 - ราคาทุน -       (15,451) (985,204) -       -       -       -       (410,574) -       (1,411,229)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       15,451 977,286 -       -       -       -       384,477 -       1,377,214

ค่าเสื่อมราคา

(หมายเหตุ 28) -       (18,862,530) (5,177,361) (456,164) (8,573,777) (6,474,904) (1,059,585) (7,140,957) -       (47,745,278)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 314,937,016 28,689,249 10,792,787 3,742,870 124,378,371 29,135,237 1,430,644 695,621 3,885,682 517,687,477

ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 328,677,016 52,257,082 106,204,006 101,653,641 171,491,143 64,749,036 8,995,051 75,117,940 3,885,682 913,030,597

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (23,567,833) (95,411,219) (48,379,730) (47,112,772) (35,613,799) (7,564,407) (74,422,319) -       (332,072,079)

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์ (13,740,000) -       -       (49,531,041) -       -       -       -       -       (63,271,041)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 314,937,016 28,689,249 10,792,787 3,742,870 124,378,371 29,135,237 1,430,644 695,621 3,885,682 517,687,477

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 53

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)



งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

สำานักงานขาย

เครื่องตกแต่ง

และ

ติดตั้ง อุปกรณ์

สำานักงาน

และรถยนต์ สโมสร

อาคาร

ให้เช่า

ส่วนปรับปรุง

อาคารให้เช่า

อุปกรณ์

ใช้ในอาคาร

ให้เช่า

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง

เพื่อเช่า

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 186,494,007 44,963,093 94,458,405 101,632,451 171,134,019 64,749,036 7,618,098 74,902,533 -       745,951,642

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -      (2,888,276) (85,304,123) (47,402,061) (29,980,838) (22,663,991) (4,892,763) (52,672,807) -       (245,804,859)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,740,000) -      -      (49,531,041) -      -      -      -      -       (63,271,041)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 172,754,007 42,074,817 9,154,282 4,699,349 141,153,181 42,085,045 2,725,335 22,229,726 -       436,875,742

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 172,754,007 42,074,817 9,154,282 4,699,349 141,153,181 42,085,045 2,725,335 22,229,726 -       436,875,742

ซื้อสินทรัพย์ -      8,149,438 2,567,416 22,690 342,884 -      568,037 190,307 -       11,840,772

โอนไปต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ -      (633,771) -      -      -      -      -      -      -       (633,771)

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน (หมายเหตุ 16)

 - ราคาทุน -      -      (9,252) -      -      -      -      -      -       (9,252)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -      -      314 -      -      -      -      -      -       314

จำาหน่ายสินทรัพย์

 - ราคาทุน -      (31,053,865) (487,168) (1,500) -      -      -      -      -       (31,542,533)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -      4,510,153 482,065 1,499 -      -      -      -      -       4,993,717

ค่าเสื่อมราคา

(หมายเหตุ 28) -      (6,566,884) (5,506,687) (523,004) (8,558,157) (6,474,904) (1,612,059) (14,993,032) -       (44,234,727)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 172,754,007 16,479,888 6,200,970 4,199,034 132,937,908 35,610,141 1,681,313 7,427,001 -       377,290,262

ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 186,494,007 21,424,895 96,529,401 101,653,641 171,476,903 64,749,036 8,186,135 75,092,840 -       725,606,858

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -      (4,945,007) (90,328,431) (47,923,566) (38,538,995) (29,138,895) (6,504,822) (67,665,839) -       (285,045,555)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า 

 สินทรัพย์ (13,740,000) -      -      (49,531,041) -      -      -      -       -       (63,271,041)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 172,754,007 16,479,888 6,200,970 4,199,034 132,937,908 35,610,141 1,681,313 7,427,001 -       377,290,262

รายการเคล่ือนไหวสำาหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 54

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)



รายการเคล่ือนไหวสำาหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

สำานักงานขาย

เครื่องตกแต่ง

และ

ติดตั้ง อุปกรณ์

สำานักงาน

และรถยนต์ สโมสร

อาคาร

ให้เช่า

ส่วนปรับปรุง

อาคารให้เช่า

อุปกรณ์

ใช้ในอาคาร

ให้เช่า

เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง

เพื่อเช่า

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 172,754,007 16,479,888 6,200,970 4,199,034 132,937,908 35,610,141 1,681,313 7,427,001 - 377,290,262

ซื้อสินทรัพย์ 148,700,000 21,608,043 9,676,189 -       14,240 -       808,916 435,674 3,805,682 185,048,744

โอนมาจากต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ -       9,633,665 -       -       -       -       -       -       -       9,633,665

โอนไปต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

 - ราคาทุน -       (394,070) -       -       -       -       -       -       -       (394,070)

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       224,253 -       -       -       -       -       -       -       224,253

จำาหน่ายสินทรัพย์

 - ราคาทุน (8,080,453) (15,451) (985,204) -       -       -       -       (410,574) -       (9,491,682)

  - ค่าเสื่อมราคาสะสม -       15,451 977,286 -       -       -       -       384,477 -       1,377,214

ค่าเสื่อมราคา

(หมายเหตุ 28) -       (18,862,530) (5,131,111) (456,164) (8,573,777) (6,474,904) (1,059,585) (7,140,957) -       (47,699,028)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 313,373,554 28,689,249 10,738,130 3,742,870 124,378,371 29,135,237 1,430,644 695,621 3,805,682 515,989,358

ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 327,113,554 52,257,082 105,220,386 101,653,641 171,491,143 64,749,036 8,995,051 75,117,940 3,805,682 910,403,515

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -       (23,567,833) (94,482,256) (48,379,730) (47,112,772) (35,613,799) (7,564,407) (74,422,319) -       (331,143,116)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,740,000) -       -       (49,531,041) -       -       -       -       -       (63,271,041)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 313,373,554 28,689,249 10,738,130 3,742,870 124,378,371 29,135,237 1,430,644 695,621 3,805,682 515,989,358

ค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจำานวน 47,745,278 บาท และ 47,699,028 บาท (พ.ศ. 2555 : 44,365,465 บาท และ 44,234,727 บาท) จะถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนจากการให้เช่า

และการให้บริการจำานวน 23,249,223 บาท และ 23,249,223 บาท (พ.ศ. 2555 : 31,638,152 บาท และ 31,638,152 บาท) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 24,496,055 บาท และ 24,449,805 

บาท (พ.ศ. 2555 : 12,727,313 บาท และ 12,596,575 บาท) ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร และอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจำานวนเงินทั้ง

สิ้น 125 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 86 ล้านบาท และ 84 ล้านบาท) ตามลำาดับ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 55

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)



18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รายการเคล่ือนไหวสำาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 9,351,780 7,929,741

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (6,391,641) (4,971,291)

 ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,960,139 2,958,450

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 2,960,139 2,958,450

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,416,477 1,416,477

จำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 - ราคาทุน (651,309) -

 - ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 651,307 -

ค่าตัดจำาหน่าย (หมายเหตุ 28) (2,275,000) (2,274,186)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 2,101,614 2,100,741

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 10,116,948 9,346,218

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (8,015,334) (7,245,477)

 ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,101,614 2,100,741

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 2,101,614 2,100,741

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,695,438 3,695,438

ค่าตัดจำาหน่าย (หมายเหตุ 28) (1,929,384) (1,928,572)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 3,867,668 3,867,607

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 13,812,386 13,041,656

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (9,944,718) (9,174,049)

 ราคาตามบัญชีสุทธิ 3,867,668 3,867,607

ค่าตัดจำาหน่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จำานวน 1,929,384 บาท และ 1,928,572 บาท 

(พ.ศ. 2555 : 2,275,000 บาท และ 2,274,186 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายบริหารทั้งจำานวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งหักค่าตัด

จำาหน่ายทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้อยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีจำานวนเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท 

และ 7 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 2 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท) ตามลำาดับ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 56

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)



19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 41,267,899 23,140,832 41,267,899 23,140,832

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 111,357,349 80,153,161 111,357,349 80,153,161

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 152,625,248 103,293,993 152,625,248 103,293,993

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 103,293,993 100,750,273 103,293,993 100,750,273

(เพิ่ม)/ลดในกำาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 32) 49,331,255 2,543,720 49,331,255 2,543,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 152,625,248 103,293,993 152,625,248 103,293,993

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 



รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
 

งบการเงินรวม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

บาท

(เพิ่ม)/ลดใน

กำาไรหรือขาดทุน

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 6,751,049 -       6,751,049

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมระยะยาว

   และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น 6,642,080 1,039,986 7,682,066

ค่าเผื่อการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11,658,155 -       11,658,155

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 74,746,646 38,274,814 113,021,460

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,737,378 1,811,394 3,548,772

ความแตกต่างของอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ -       1,377,282 1,377,282

ต้นทุนการกู้ยืมของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -       3,938,622 3,938,622

อื่นๆ 1,758,685 2,889,157 4,647,842

103,293,993 49,331,255 152,625,248

งบการเงินรวม

1 มกราคม

พ.ศ. 2555

บาท

(เพิ่ม)/ลดใน

กำาไรหรือขาดทุน

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 6,751,049 -       6,751,049

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมระยะยาว

   และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น 5,609,333 1,032,747 6,642,080

ค่าเผื่อการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11,658,155 -       11,658,155

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 73,304,228 1,442,418 74,746,646

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,557,841 179,537 1,737,378

อื่นๆ 1,869,667 (110,982) 1,758,685

100,750,273 2,543,720 103,293,993

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)



20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เงินมัดจำาค่าที่ดิน -       140,000,000 -       140,000,000

เงินมัดจำาทั่วไป 8,540,177 7,636,818 8,339,058 7,295,425

เงินมัดจำาเพื่อการลงทุน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

ลูกหนี้กรมสรรพากร -       79,014 -       -       

ภาษีเงินได้ขอคืน -       29,557 -       -       

12,540,177 151,745,389 12,339,058 151,295,425

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 - เงินมัดจำาทั่วไป (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)

 - เงินมัดจำาเพื่อการลงทุน (4,000,000) (4,000,000) (4,000,000) (4,000,000)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 8,520,177 147,725,389 8,319,058 147,275,425

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เงินมัดจำาเพื่อการลงทุนจำานวน 4 ล้านบาท เป็นเงินมัดจำา

ที่บริษัทจ่ายให้กับกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อร่วมลงทุนในการประมูลสินเชื่อกับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

โดยบริษัทมีสิทธิร่วมลงทุนร้อยละ 10 ของราคาประมูลสินเชื่อ หรือเป็นจำานวนเงินขั้นต่ำา 37.5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน

การบริหารสินเชื่อดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อที่อาจจะไม่ได้รับคืนเงินมัดจำาเพื่อการลงทุนนี้แล้วทั้งจำานวน

21 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและนักลงทุนอื่น (สุทธิ)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและนักลงทุนอ่ืน (สุทธิ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ส่วนของหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

   - ตั๋วแลกเงิน 355,763,739 641,468,976 355,763,739 641,468,976

   - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 200,000,000 -       200,000,000 -       

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 480,455,900 -       480,455,900 -       

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 1,498,675,128 -       1,498,675,128 -       

ส่วนของไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,267,511,000 4,173,000,000 4,267,511,000 4,173,000,000

หุ้นกู้ (สุทธิ) 2,993,720,789 2,991,822,132 2,993,720,789 2,991,822,132

รวมเงินกู้ยืม (สุทธิ) 9,796,126,556 7,806,291,108 9,796,126,556 7,806,291,108

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)



21.1	รายการเคล่ือนไหวสำาหรับเงินกู้ยืมระยะส้ัน	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	 

	 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี 641,468,976 590,536,346 641,468,976 590,536,346

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น

   - สถาบันการเงิน 709,294,763 909,932,630 709,294,763 909,932,630

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม

   - สถาบันการเงิน (795,000,000) (859,000,000) (795,000,000) (859,000,000)

ราคาตามบัญชีปลายปี 555,763,739 641,468,976 555,763,739 641,468,976

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทประกอบด้วย เงินกู้ตามตั๋วแลกเงินซึ่งถึงกำาหนด

ชำาระภายใน 1 ปีที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 

4.40 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 4.40 ถึงร้อยละ 4.70 ต่อปี) และตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งถึงกำาหนดชำาระภายใน 

1 ปี ที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.88 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ไม่มี)

21.2	รายการเคลื่อนไหวสำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	

	 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ราคาตามบัญชีต้นปี -       195,500,000 -       195,500,000

รับโอนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด ชำาระภายในหนึ่งปี 480,455,900 200,000,000 480,455,900 200,000,000

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม -       (395,500,000) -       (395,500,000)

ราคาตามบัญชีปลายปี 480,455,900 -       480,455,900 -       

เงินกู้ยืมระยะยาว

ราคาตามบัญชีต้นปี 4,173,000,000 4,000,000,000 4,173,000,000 4,000,000,000

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 1,112,511,000 3,399,000,000 1,112,511,000 3,399,000,000

โอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด ชำาระภายในหนึ่งปี (480,455,900) (200,000,000) (480,455,900) (200,000,000)

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม (537,544,100) (3,026,000,000) (537,544,100) (3,026,000,000)

ราคาตามบัญชีปลายปี 4,267,511,000 4,173,000,000 4,267,511,000 4,173,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

21 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 และนักลงทุนอื่น (สุทธิ) (ต่อ)



21.2	รายการเคล่ือนไหวสำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาว	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	 

	 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	(ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) หลักประกัน

ประเภท วันครบกำาหนด พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

การชำาระ

ดอกเบี้ย พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

มีการขยาย 

ระยะเวลา 

การชำาระหนี้

เฉพาะบริษัท

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 * MLR - 1.50 MLR - 1.50 รายเดือน ก ก ไม่มี

เงินกู้ยืมระยะยาว 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 * MLR - 1.50 MLR - 1.50 รายเดือน ก ก ไม่มี

เงินกู้ยืมระยะยาว 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 MLR - 1.25 MLR - 1.50 รายเดือน ก ก ไม่มี

เงินกู้ยืมระยะยาว 31 มกราคม พ.ศ. 2560 * MLR - 1.50 MLR - 1.50 รายเดือน ก ก ไม่มี

เงินกู้ยืมระยะยาว 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 MLR - 1.50 MLR - 1.50 รายเดือน ก ก ไม่มี

เงินกู้ยืมระยะยาว 23 มกราคม พ.ศ. 2561 * MLR - 1.50 - รายเดือน ก - ไม่มี

หมายเหตุ 

ก) โฉนดท่ีดินของโครงการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมท้ังต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (หมายเหตุ 12)

* บริษัทจะดำารงอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมแต่ละสัญญา

21.3	 หุ้นกู้	(สุทธิ)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ		

	 ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

หุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 3,000,000,000 1,500,000,000

หุ้นกู้เพิ่มขึ้น 1,500,000,000 1,500,000,000

หัก  ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (7,604,083) (8,177,868)

หุ้นกู้ (สุทธิ) 4,492,395,917 2,991,822,132

หุ้นกู้สุทธิที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) (1,498,675,128) -       

2,993,720,789 2,991,822,132

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเสนอให้แก่ผู้

ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยเมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัทได้เสนอขายหุ้น

กู้จำานวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 5.25 และ 5.75 และ 6.20 ต่อปี ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และ 3 ตามลำาดับ และ

ชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 61

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

21 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 และนักลงทุนอื่น (สุทธิ) (ต่อ)



21.3	 หุ้นกู้	(สุทธิ)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ		

	 ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	(ต่อ)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออก

และเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทโดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป และ/หรือผู้ลงทุน

สถาบัน เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่

ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 1,500 ล้านบาท โดย มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 5.00 

และ 5.30 และ 5.60 ต่อปี ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามลำาดับ และชำาระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้

ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ต่อมามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ 

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 

มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 23-25 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 

บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 5.00 และ 5.25 และ 5.50 

ต่อปี ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามลำาดับ และชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ครบ

กำาหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

21.4	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย

	 รายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,747,966,900 4,150,675,335 4,747,966,900 4,150,675,335

หุ้นกู้ 4,530,605,565 3,011,546,571 4,530,605,565 3,011,546,571

รวมมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว 9,278,572,465 7,162,221,906 9,278,572,465 7,162,221,906

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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21.5	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	วงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี	

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

ล้านบาท

พ.ศ. 2555

ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้

เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 - ครบกำาหนดภายใน 1 ปี 150 -       

 - ครบกำาหนดเกิน 1 ปี 4,380 4,805

รวมวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 4,530 4,805

22 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

เจ้าหนี้การค้า

 - ค่าก่อสร้าง 116,378,347 128,327,863 114,640,083 100,803,935

 - อื่นๆ 1,335,028 1,449,536 1,335,028 1,449,536

เงินประกันผลงาน 72,885,082 163,470,309 71,342,929 95,662,553

เจ้าหนี้อื่น 28,955,698 17,565,169 28,531,810 15,364,072

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 72,281,985 41,252,671 68,125,862 38,016,301

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

 - สถาบันการเงินและนักลงทุนอื่น 52,634,992 35,311,314 52,634,992 35,311,314

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย (หมายเหตุ 10 ข)) 2,805,000 2,305,000 2,805,000 2,305,000

อื่นๆ 7,281,752 7,257,611 4,223,390 3,987,703

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 354,557,884 396,939,473 343,639,094 292,900,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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23 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 6,493,775 4,219,677 6,300,248 4,184,497

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 560,498 868,583 560,498 868,583

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,054,273 5,088,260 6,860,746 5,053,080

24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 8,686,889 7,789,203

เพิ่มขึ้นระหว่างปี (หมายเหตุ 28)

 - ต้นทุนบริการปัจจุบัน 540,323 572,674

 - ต้นทุนดอกเบี้ย 333,503 325,012

 - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8,183,143 -       

จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี -       -       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 17,743,858 8,686,889

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

ร้อยละ

พ.ศ. 2555

ร้อยละ

อัตราคิดลด 4.2 4.2

อัตราเงินเฟ้อ 3.0 3.5

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ 5.0 - 8.0 5.0 - 7.0

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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25 การจ่ายเงินปันผล

จากการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับปี พ.ศ. 2555 จำานวน 0.30 บาทต่อหุ้น บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวรวมเป็นจำานวน

เงินทั้งสิ้น 136.88 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จากการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับปี พ.ศ. 2554 จำานวน 0.30 บาทต่อหุ้น บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวรวมเป็นจำานวน

เงินทั้งสิ้น 136.94 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

26 ทุนสำารองตามกฎหมาย 

รายการเคลื่อนไหวสำาหรับทุนสำารองตามกฎหมาย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 136,941,353 136,941,353

จัดสรรเพิ่มระหว่างปี -       -       

ยอดคงเหลือปลายปี 136,941,353 136,941,353

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

สิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำารองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

27 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

รายการเคล่ือนไหวสำาหรับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ยอดคงเหลือต้นปี -       -       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 513,000 -       

ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิในบริษัทย่อย 14,935 -       

ยอดคงเหลือปลายปี 527,935 -       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษัท รีเสิร์ช 

แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด ยังค้างชำาระค่าหุ้นจำานวน 2.62 ล้านบาท จึงมิได้มีการคำานวณและแสดงส่วนได้เสียที่

ไม่มีอำานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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25 การจ่ายเงินปันผล



28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญที่ถูกจัดประเภทตามลักษณะ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงรวมไว้ในกำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายระหว่างปี 1,799,110,652 1,489,452,115 1,727,528,309 1,261,584,683

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 170,423,957 157,820,321 170,163,202 157,390,508

เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6,980,494 5,851,997 6,980,494 5,851,997

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 24) 9,056,969 897,686 9,056,969 897,686

ค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขาย 180,788,888 108,579,015 180,057,751 99,064,332

ค่าบริหารงานก่อสร้าง 44,036,172 24,982,894 44,036,172 24,982,894

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 103,737,946 81,856,772 94,977,984 69,987,513

ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ

 - ค่าบริหารค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

   (หมายเหตุ 9, 10 ข)) -       -       (2,310,962) -       

 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

      จากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10 ค)) -       -       (28,528,499) (962,589)

 - เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ

   จากบริษัทอื่น (หมายเหตุ 14) 2,689,910 6,676,300 2,689,910 6,676,300

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15) -       -       (1,360,000) -       

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 16 และ 17) 90,024,041 81,085,651 54,177,073 58,187,932

ค่าตัดจำาหน่าย (หมายเหตุ 18) 1,929,384 2,275,000 1,928,572 2,274,186

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ



29 รายได้อื่น

รายได้อื่น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ดอกเบี้ยรับ 109,066,711 71,146,844 55,189,713 63,523,398

กำาไรจากการยกเลิกสัญญา 12,260,500 6,451,000 12,210,500 4,516,500

กำาไรสุทธิจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 373,829 -       1,899,976 -       

กลับรายการเงินเพิ่มทางภาษีค้างจ่าย -       7,545,294 -       -       

อื่น ๆ 8,364,606 10,849,679 6,566,788 6,192,735

รวมรายได้อื่น 130,065,646 95,992,817 75,866,977 74,232,633

30 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ดอกเบี้ยจ่าย 134,332,582 80,244,719 136,409,884 80,533,786

ตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 4,760,525 3,305,408 4,760,525 3,305,408

รวมต้นทุนทางการเงิน 139,093,107 83,550,127 141,170,409 83,839,194

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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29 รายได้อื่น



31 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน 52,159,161 -       52,159,161 -       

ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -       26,328,819 -       26,328,816

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -       2 -       -       

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 52,159,161 26,328,821 52,159,161 26,328,816

32 ภาษีเงินได้

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันสำาหรับกำาไรทางภาษีสำาหรับปี 136,606,086 114,554,307 108,394,457 92,349,633

การปรับปรุงจากการบันทึกภาษีเงินได้ปีก่อนสูงไป (1,480,458) (349,808) (1,399,854) (372,895)

รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล -       (5,535,592) -       (5,535,592)

รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน 135,125,628 108,668,907 106,994,603 86,441,146

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (49,331,255) (5,772,517) (49,331,255) (5,772,517)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี -       3,228,797 -       3,228,797

รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (49,331,255) (2,543,720) (49,331,255) (2,543,720)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 85,794,373 106,125,187 57,663,348 83,897,426

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2555

บาท

กำาไรก่อนภาษีทางบัญชี 408,856,397 430,767,588 313,719,860 329,826,171

ภาษีคำานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) 81,771,279 99,076,545 62,743,972 75,860,019

ผลกระทบ:

รายได้ที่ต้องเสียภาษี 993,253 -       -       -       

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 5,514,563 (840,951) 2,341,470 892,783

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 571,673 10,200,722 (6,022,240) 9,824,314

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,575,937) 345,474 -       -       

การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี -       3,228,797 -       3,228,797

การปรับปรุงจากการบันทึกภาษีเงินได้ปีก่อนสูงไป (สุทธิ) (1,480,458) (349,808) (1,399,854) (372,895)

รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล -       (5,535,592) -       (5,535,592)

ภาษีเงินได้ 85,794,373 106,125,187 57,663,348 83,897,426

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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33 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำานวนหุ้น

สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกและเรียกชำาระในระหว่างปี

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กำาไรสุทธิสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาท) 323,047,089 324,642,401 256,056,512 245,928,745

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หุ้น) 456,471,175 456,471,175 456,471,175 456,471,175

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.71 0.71 0.56 0.54

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

34 เครื่องมือทางการเงิน

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

สรุปได้ดังต่อไปนี้
 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556

พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบกำาหนดของสัญญา หรือ

ก่อนกำาหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตรา 

ตลาด น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 305,503 2,505,959 -      38,199 2,849,661 0.13 - 2.70 1.30 - 2.00

เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบัน

การเงิน -      593,727 -      -      593,727 - 1.30 - 8.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) -      -      -      432,913 432,913 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย

ค้างรับจากบริษัทอื่น -      -      -      -      -      - -

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 305,503 3,099,686 -      471,112 3,876,301

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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33 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน



ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

สรุปได้ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555

พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบกำาหนดของสัญญา หรือ

ก่อนกำาหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตรา 

ตลาด น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 - ตั๋วแลกเงิน -      355,764 -      -      355,764 - 4.25 - 4.40

 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 200,000 -      -      -      200,000 5.88 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -      -      -      354,558 354,558 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สิน

หมุนเวียนอื่น -      -      -      29,355 29,355 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ 

 ภายในหนึ่งปี 480,456 1,498,675 -      -      1,979,131 5.25 - 5.75 6.20

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า

 จากลูกค้า -      -      -      2,800,817 2,800,817 - -

เงินกู้ยืมระยะยาว 4,267,511 -      2,993,721 -      7,261,232 5.38 - 5.75 5.00 - 5.30

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -      -      -      17,744 17,744 - -

รวมหนี้สินทางการเงิน 4,947,967 1,854,439 2,993,721 3,202,474 12,998,601

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 71

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556

34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)



ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญและอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

สรุปได้ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555

พันบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบกำาหนดของสัญญา หรือ

ก่อนกำาหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตรา 

ตลาด น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 190,266 2,835,044 -      9,708 3,035,018 0.13 - 2.80 1.60 - 3.30

เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน -      57,042 -      -      57,042 -      1.60 - 3.20

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) -      -      -      619,602 619,602 -      -      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและ  

ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น -      -      89,193 -      89,193 -      7.50 - 8.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 190,266 2,892,086 89,193 629,310 3,800,855

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 - ตั๋วแลกเงิน -      641,469 -      -      641,469 -      4.40 - 4.70

 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน -      -      -      -      -      -      -      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -      -      -      396,939 396,939 -      -      

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สิน  

 หมุนเวียนอื่น -      -      -      62,550 62,550 -      -      

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด  

 ชำาระภายในหนึ่งปี -      -      -      -      -      -      -      

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า

 จากลูกค้า -      -      -      2,346,087 2,346,087 -      -      

เงินกู้ยืมระยะยาว 4,173,000 -      2,991,822 -      7,164,822 5.50 - 5.88 5.00 - 5.75

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -      -      -      8,686 8,686

รวมหนี้สินทางการเงิน 4,173,000 641,469 2,991,822 2,814,262 10,620,553

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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34 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)



35 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

ล้านบาท

พ.ศ. 2555

ล้านบาท

พ.ศ. 2556

ล้านบาท

พ.ศ. 2555

ล้านบาท

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

 -  ตามสัญญาซื้อขายที่ดิน 2,109 541 -       541

 -  เพื่อการพัฒนาโครงการต่อไปจนแล้วเสร็จ 3,114 4,040 3,085 4,039

 -  การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 -       1 -       

รวมภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 5,224 4,581 3,086 4,580

ภาระผูกพันจากสัญญาบริการ

 -  ตามสัญญาบริการ 32 12 29 12

 -  ค่าบริหารงานก่อสร้าง 89 16 89 16

 -  ตามสัญญาเช่าอาคาร 35 18 35 18

รวมภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 156 46 153 46

ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารค้ำาประกัน (หมายเหตุ 8) 13 15 13 14

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

#2 — หน้า 73

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2556
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