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วันที่	14	มีนาคม	2557

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จ�ากัด	(มหาชน)

ผมขอแสดงความขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ได้สนับสนุน
การเพิ่มทุนของบริษัทฯ	 ในปีท่ีผ่านมาอย่างดียิ่ง	 ท�าให้บริษัทของเรามีศักยภาพใน
การขยายงาน	 และสามารถเสริมศักยภาพในการรับงานโครงการก่อสร้างต่างๆ	ทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน	 ถึงแม้ว่าในห้วงเวลาของปีที่แล้ว	 ประเทศไทยจะประสบปัญหา
ทางการเมืองต่างๆ	ที่ส่งผลให้โครงการพัฒนาและการลงทุนของภาครัฐมีการชะลอตัว
หรือหยุดชะงักไม่เป็นไปตามที่เคยคาดการณ์ไว้	แม้แต่โครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว	อาทิ
เช่น	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบเบ็ดเสร็จซึ่งแม้จะผ่านการประกวดราคาแล้ว	
ก็ยังไม่สามารถด�าเนินการต่อได้	 รวมทั้งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศกล็ดลงกว่าปีก่อนหน้าอย่างมาก	บรษิทัฯ	จงึได้ปรบัแผนการตลาดเพือ่รองรบั
งานก่อสร้างจากภาคเอกชนและงานในต่างประเทศให้มากขึน้	เพือ่ทดแทนกบังานจาก
ภาครฐัทีน้่อยลง	เพือ่รกัษาอตัราการเตบิโตของบรษัิทฯ	ให้คงอยูใ่นระดบัใกล้เคยีง
กับแผนงานที่วางไว้

ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานนบัตัง้แต่การจดัตัง้บรษิทัในปีพทุธศกัราช	2519		
ประกอบกับการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคต่างๆ	 ทาง
วิศวกรรมและการก่อสร้างที่หลากหลาย	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีความสามารถและ
ภาคภูมิใจที่ได้ฝ่าฟันวิกฤติและอุปสรรคต่างๆ	ตลอดระยะเวลากว่า	38	ปี
โดยบรษิทัฯ	มส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะได้เหน็ความ
เจริญก้าวหน้าที่ทัดเทียมกับนานาประเทศตลอดมา

ส�าหรับปีพทุธศกัราช	2556	บรษิทัฯ	มผีลการด�าเนนิงานเป็นทีน่่าพอใจ
เมื่อพิจารณาจากผลกระทบของสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ	 ที่กล่าว
ข้างต้น	บริษัทฯ	สามารถสร้างยอดรายได้รวม	6,821	ล้านบาท	ใกล้
เคยีงกบัรายได้ในปีพทุธศักราช	2555	ซ่ึงมียอดรายได้รวมอยูท่ี่	6,817	
ล้านบาท	 และมีก�าไรสุทธิ	 58	ล้านบาทซึ่งลดลง	495	ล้านบาทจากปี	
2555	เนื่องจากในปี	2555	บริษัทมีรายการพิเศษคือ	บริษัทได้รับช�าระ
หนี้จากลูกหนี้ที่ค้างช�าระมานานจากงานก่อสร้างในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
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บริษัทฯ	มีความคาดหวังว่าเมื่อสถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น	โครงการต่างๆ	ที่ภาครัฐได้วางแผน
ไว้	เพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภคต่างๆ	ของประเทศ	ควรจะเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและจะส่งผลให้เกิดการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน	ของภาคเอกชนที่จะเติบโตสอดคล้องกันไปอีกด้วย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองให้มีศักยภาพระดบัสากลและอยูใ่นระดบัแนวหน้าของประเทศ	และมคีวามมุง่มัน่จะด�าเนนิงานด้วยความสจุรติ	รอบคอบ	รดักุม	
ประสบผลส�าเร็จ	ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันรับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม		ตลอดจนเร่งเตรียม
ความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ในปี	พ.ศ.	2558	ซึ่งจากประสบการณ์การก่อสร้างอันหลากหลาย
ในประเทศแถบภูมิภาคนี้	เช่น	เมียนมา,	เวียดนาม,	ลาว,	กัมพูชา	เป็นต้น	อีกทั้งบริษัทยังได้ก่อตั้งบริษัทย่อยในเมียนมา,	กัมพูชา	และ
เวียดนาม	ไว้รองรับการขยายธุรกิจก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต	ท�าให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถแข่งขันกับ
ธุรกิจประเภทเดียวกันในอาเซียนได้เป็นอย่างดี

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 สถาบันการเงิน	
พันธมิตรทางธุรกิจ	พนักงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วยดีตลอดมา	คณะกรรม
การบริษัทฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับเกียรติ	ความไว้วางใจ	และการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป	และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ	
จะยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง	และพร้อมที่จะเจริญเติบโตควบคู่กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานะ	กรรณสูต)
ประธานกรรมการ
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พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาระบบการท�างานและการวางแผน		
ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย”

“มุ่งมั่นท�าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	และที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกประเทศ	โดยเป็นอันดับหนึ่งในงานที่ถนัด		
และเป็นอันดับหนึ่งในห้าในธุรกิจก่อสร้างทั่วไป”
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นายมานะ กรรณสูต
ประธานกรรมการ
อายุ : 80 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
4,478,956 หุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม : 
ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

การศึกษา:
 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - DAP รุ่น 55/2006

ประวัติการท�างาน :
ปัจจุบัน : 

 ประธานกรรมการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการ บริษัท เขาชะเมาฮิลลี่ รีสอร์ท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท บัว จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ธนินา จ�ากัด

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 79 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม :
ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

การศึกษา
 - มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ, สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์,  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - DAP รุ่น 55/2006

 - Finance for Non-Finance

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน :

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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นายนิยม นิยมานุสร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 82 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : 
ในรอบปี 2556 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ในรอบปี 2556 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

การศึกษา
 - มหาบัณฑิต, N.S.W. University at Australia

 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - DAP รุ่น 55/2006

 - Finance for Non-Finance 2006

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน :

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

นายอภิชาต ธรรมสโรช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม : 
ในรอบปี 2556 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง  

ในรอบปี 2556 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

การศึกษา      
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(สาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ),  

มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทริ์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - DAP รุ่น 64/2007

 - Director Forum รุ่น 1/2009

 - DCP รุ่น 93/2007

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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นายพลพัฒ กรรณสูต
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
203,360,763 หุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม : 
ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

การศึกษา
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโอเรกอน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - DAP รุ่น 7/2004

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 

 - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

 - กรรมการ บริษัท บ้านปูลม จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท บัว จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท ธนินา จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท อีจีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด

นางวัฒนา สัมนาวงศ์ 
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อายุ : 61 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
1,226 หุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม : 
ในรอบปี 2556 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 

การศึกษา
 - ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย   

 - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - Accounting for Non-Accounting Audit Committee 

 - DCP รุ่น 62/2007

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 

 - กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน 

และบริหารงานทั่วไป บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

 - กรรมการ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ�ากัด

คณะกรรมการบริษัท
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นายสุข สื่อยรรยงศิริ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
อายุ : 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : 
ในรอบปี 2556 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

การศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 - DAP รุ่น 35/2005

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน : 

 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 

 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป
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บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท ผลิตเสาเข็ม

คอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจ�าหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และ

ได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นล�าดับ ในปี พ.ศ.2538 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ จากนั้นในเดือนกันยายน 2538 บริษัทก็ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท และมีทุนช�าระแล้ว 1,974,801,416 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,974,801,416 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท

1	ความเป็นมา
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ส�านักงานใหญ่ 

สถานที่ตั้ง ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ 

 เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 

 ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี 3101090413

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000096 (เดิมเลขที่ บมจ.532)

เว็บไซต์ www.nawarat.co.th 

โทรศัพท์ (662) 730-2100

โทรสาร 662) 751-9484 ถึง 90

เลขานุการบริษัท นางวัฒนา สัมนาวงศ์ / โทรศัพท์ (662) 730-2185

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ นายปรัชญา มั่นคง / โทรศัพท์ (662) 730-2178

 

ส�านักงานสาขา

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด 

 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานเหล็กแปรรูป

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด 

 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 เลขที่ 53/4 หมู่ 9 

 ต�าบลโพรงอากาศ อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงงานผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักน�้าส�าเร็จรูปขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง เลขที่ 31/13  ถนนพระราม 2 ก.ม. 33.5 

 ต�าบลบางกระเจ้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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 กิจการร่วมค้า ที่อยู่ ประเภทกิจการ ส่วนแบ่งก�าไร
    (ร้อยละ)
 
 กิจการร่วมค้า 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 34 รับเหมาก่อสร้าง  50 
 เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ขุดขนดินและถ่านหิน 

 เนาวรัตน์- เอ เอส แอสโซซิเอท 8/24-25 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว รับเหมาก่อสร้าง  70
 ร่วมค้า แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 กิจการร่วมค้า โอบายาชิ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น18-19 รับเหมาก่อสร้าง  30
  – เนาวรัตน์ ถนน บางนา-ตราดก ม.6.5
  ต�าบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์ - สเตรกา 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น18-19 รับเหมาก่อสร้าง  80
  ถนน บางนา-ตราดกม.6.5
  ต�าบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 กิจการร่วมค้า เอ เอส และเนาวรัตน์ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น18-19 รับเหมาก่อสร้าง  50
  ถนน บางนา-ตราดกม.6.5
  ต�าบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 ITD-Nawarat (L.L.C.) Office No.126 1st Floor, Sh.rashid Bin  รับเหมาก่อสร้าง  40
  Khalifa AI Maktoum Sheikh Zayed Road, 
  Dubai, U.A.E.

 บริษัทย่อย ที่อยู่ ประเภทกิจการ ส่วนแบ่งก�าไร
    (ร้อยละ)
 
 Myanmar NWR Co., Ltd. International Business Center, Suite No.106 รับเหมาก่อสร้าง  100 
  88 Pyay Road, Hlaing Township  
  Yangon, Myanmar

 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส 21 ถนนวิภาวดีรังสิต  ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 60
 อัลลายแอนซ์ จ�ากัด แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 NWR (Cambodia) Co., Ltd. 217, Group 1, Smach Meanchey Commune บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง 100
  Smach Meanchey District, Kohkong Province 

 บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น18 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100
  ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 บ้านพักอาศัย
  ต�าบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ  จ�ากัด 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น18 ผลิตและจ�าหน่าย 100
  ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  ต�าบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กิจการร่วมค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ที่ยังด�าเนินธุรกิจอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
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 บริษัทร่วม ที่อยู่ ประเภทกิจการ ส่วนแบ่งก�าไร
    (ร้อยละ)
 
 บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ�ากัด เลขที่ 2922/98 ชั้น 2 อาคารชาญอิสระ 2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 40 
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขงบางกะปิ เขตห้วยขวาง คอนโดมิเนียม 
  กรุงเทพฯ

 บริษัท วี เอส พี เอ็น ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3)  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25
 พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 136+400 บ้านพักริมทะเล
  ต�าบลบางละมุง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 บริษัทที่เก่ียวข้อง ที่อยู่ ประเภทกิจการ ส่วนแบ่งก�าไร
    (ร้อยละ)
 
 บริษัท นิวเดเคด จ�ากัด 19 ซอย 7 ถนนเสรี 7 แขวงสวนหลวง รับเหมาก่อสร้าง  - 
  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10260  

 บริษัท เรือนรพี จ�ากัด 19 ซอย 7 ถนนเสรี 7  ค้าอสังหาริมทรัพย์ -
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพฯ 10260

 บริษัท อีสท์ แบงค็อค 19 ซอย 7 ถนนเสรี 7 แขวงสวนหลวง ค้าอสังหาริมทรัพย์ -
 แอสเซ็ทส์ จ�ากัด เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10260

 บริษัท เค อัลลายแอนซ์ จ�ากัด 1111 หมู่ 6    ท�าธุรกิจเหมืองแร่ -
  ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 บริษัท เขาชะเมาฮิลลี่ รีสอร์ท จ�ากัด 9/3 หมู่ 3 ต�าบลเขาวงกต ท�าการเกษตร  - 
  อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

 บริษัท อีจีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด 19 ซอย 7 ถนนเสรี 7   ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ -
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพฯ 10260

 บริษัท อิตาเลียนไทย 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ รับเหมาก่อสร้าง  -
 ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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 ต�าแหน่ง  ชื่อ/ที่อยู่ 
 
 นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทร 0-2229-2800

 ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
  โดย นายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958
  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
  กรุงเทพฯ 10110 
  โทร 0-2264-0777 , 0-2661-9190

 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
  ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร 0-2264-8000

บุคคลอ้างอิง
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ข้ อ มู ล ส� า คั ญ ท า ง ก า ร เ งิ น
โ ด ย ส รุ ป ข อ ง บ ริ ษั ท
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 ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2556 2555 2554

 สินทรัพย์รวม 8,988.00 7,652.65 6,197.48
 หนี้สินรวม 5,960.10 5,626.14 4,768.12
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,027.90 2,026.51 1,429.36
 มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว 1,974.80 1,552.90 1,552.90
 รายได้รวม 6,820.76 6,816.61 4,146.65
 ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 58.36 552.52 95.78

 อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554

 อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(%) 0.86 8.11 2.31
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%) 1.93 27.26 6.70
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 0.65 7.22 1.54
 มูลค่าหุ้นตามบัญชี(บาท) 1.53 1.30 0.92
 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท) 0.030 0.356 0.062
 อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.17 0.97 0.86
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 1.97 2.78 3.34
 อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)   - 3.82 - 

 (หน่วย : ล้านบาท)

2	ข้อมูลส�าคัญทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
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ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
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บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ในปี พ.ศ.

2538 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด เป็น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด 

(มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระทุนเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่

ประชาชนทั่วไป และน�าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 31 สิงหาคม 2538  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับ

หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2538 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท และมีทุนช�าระ

แล้ว 1,974,801,416 บาท

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ซึ่งมี

ทั้งงานที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทเป็นผู้รับเหมา

ชั้นน�าของหลายหน่วยงาน เช่น  เป็นผู้รับเหมาประเภท  1 เอ ของกรมทางหลวง มีสิทธิเข้าประกวดราคางานทางได้ทุกประเภทของกรม

ทางหลวง โดยไม่จ�ากัดระยะทางและจ�านวนเงิน และเป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยราชการต่างๆ อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมโยธา

ธิการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ในการรับงานแต่ละโครงการ บริษัทจะรับงานโดยวิธี

การประกวดราคาหรือการว่าจ้างโดยตรง สืบเนื่องจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตคือปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ผู้ว่าจ้างงาน

ของบริษัท ปัจจุบันบริษัทสามารถรับงานก่อสร้างทุกประเภท โดยอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 - งานก่อสร้างอาคาร

 - งานก่อสร้างโกดังและโรงงานอุตสาหกรรม

 - งานก่อสร้างถนนทางหลวง,ทางด่วนและสะพาน

 - งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและระบบงานโยธา

 - งานก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งและท่าเรือ

 - งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า,เขื่อนผลิตไฟฟ้า

 - งานก่อสร้างเขื่อน,คลองส่งน�้าและงานชลประทาน

 - งานก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียและโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย

 - งานก่อสร้างอุโมงค์,วางท่อใต้ดินและงานดันท่อลอด

 - งานขุดขนดินและถ่านหิน

3	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริษัทตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท และจ�าหน่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งโดยวิธีการประกวด

ราคาและการว่าจ้างโดยตรง ผลติภณัฑ์คอนกรตีทีผ่ลติจากโรงงานของบรษิทั เช่น เสาคอนกรตีอดัแรง คานคอนกรตีอดัแรง ท่อคอนกรตีส�าหรบั

ใช้ในโครงการบ�าบดัน�า้เสยี แผ่นผนงั ราวสะพาน แผ่นพืน้สะพาน และ sheet pile ป้องกนัดนิพงั เป็นต้น โดยมอีตัราการผลติเพือ่ใช้ในโครงการ

ก่อสร้างของบริษัทเอง เปรียบเทียบกับการจ�าหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 55:45 (ปี 2554), 80:20 (ปี2555) และ 32:68 (ปี 2556)

             

ธุรกิจเหล็กแปรรูป

บริษัทด�าเนินการผลิตเหล็กแปรรูปเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนในโครงการก่อสร้างและจ�าหน่ายโดยตรงให้แก่

บุคคลภายนอก โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัทเองเปรียบเทียบกับการจ�าหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 90:10 (ปี 

2554), 98:02 (ปี 2555) และ 91:09 (ปี 2556)

บริษัทย่อย

1. Myanmar NWR Company Limited    

ในปี พ.ศ.2543 บริษัทได้ลงทุนใน Myanmar NWR Company Limited ตั้งอยู่ที่ International Business Center, Suite No.106, 88 Pyay 

Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการขยายธุรกิจในด้านการรับเหมา

ก่อสร้างในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีทุนจดทะเบียน Kyat 1,000,000 ทุนที่เรียกช�าระแล้ว Kyat 500,000 หรือประมาณ 3 ล้านบาท 

ปัจจุบันยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังไม่เอื้ออ�านวย

2. บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด   

ในปี พ.ศ.2544  บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด  ด�าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย โดย

ลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 50 ต่อมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 บริษัทได้ขายเงินลงทุนบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท�าให้สัดส่วนเงิน

ลงทุนลดเหลือร้อยละ 33.33 แต่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนคืนจากบุคคลภายนอก ท�าให้ในปัจจุบันบริษัทลงทุนใน

อัตราส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 40 ล้านบาท  โดยมีทุนที่เรียกช�าระแล้วจ�านวน 20 ล้านบาท ส�าหรับผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 40 

เป็นนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ทั้งในแง่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น

3. NWR (Cambodia) Company Limited     

ในปีพ.ศ.2550 บริษัทได้จัดตั้ง NWR (Cambodia) Company Limited ขึ้นในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อรองรับงาน

บริการและควบคุมงานก่อสร้างที่ประเทศกัมพูชา มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านรีลหรือประมาณ 200,000.00 บาท ปัจจุบันมีทุนช�าระแล้ว 17,000.00 

บาท และเริ่มรับงานเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างงานสะพานข้ามแม่น�้า TONLE SAP กับทางบริษัทเอกชนผู้ว่าจ้างคือ L.Y.P.Group Co.,Ltd. มูลค่า

งาน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันงานก่อสร้างสะพานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 



21

4. บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด

ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด จ�านวน 1,999,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็น

จ�านวนเงินประมาณ 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

5. บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด

ในเดอืนธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีการลงทนุในบริษทั แอด็วานซ์ พรแีฟบ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม่ บรษิทัดงักล่าวมทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 

1 ล้านบาท โดยบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 และได้จ่ายช�าระเงินลงทุนแล้วเป็นจ�านวน 0.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 

ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

บริษัทร่วม

1. บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ�ากัด    

ในเดือนกันยายน 2549 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ�ากัด เพื่อด�าเนินการจัดหาที่ดินและพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม 47 ชั้นเพื่อ

อยู่อาศัยเพือ่ขายทีถ่นนลาดพร้าวระหว่างซอย 12–14 ชือ่โครงการ“ด ิอสิสระ ลาดพร้าว” มลูค่าโครงการประมาณ 1,868.68 ล้านบาท โครงการ

ก่อสร้างเริ่มต้นเดือนมกราคม 2550 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2554 โดยบริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซี.ไอ.เอ็น.

เอสเตท จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท 

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทนี้เป็นจ�านวนเงิน 60 ล้านบาทและ 16 ล้านบาท และได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไรเพิ่มเข้า

ใน “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” อีกเท่ากับ 114.17 ล้านบาทในปี 2555 และอีกเท่ากับ 26.72 ล้านบาทในปี 2556

2. บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด   

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด เพื่อด�าเนินการพัฒนาที่ดินที่อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ขนาดเนื้อที่ 20 ไร่ 33 ตารางวา เป็นหมู่บ้านริมทะเลจ�านวน 45 หลัง เพื่อขาย ชื่อโครงการ     “ซีบรีส วิลล่า พัทยา”  มูลค่าโครงการประมาณ 

500 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเริ่มต้นเดือนมิถุนายน 2550 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2556 โดยบริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 25 ล้านบาท

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทบันทึกส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทนี้ เพิ่มเข้าใน “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” อีกเท่ากับ 3.62 ล้านบาท และอีกเท่ากับ 

0.920 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีการส่งมอบบ้านไปแล้วทั้งหมด



22

กิจการร่วมค้า

นอกจากการด�าเนนิงานรับเหมาก่อสร้างโดยตรงและรบัเหมาช่วงแล้ว บรษิทัยงัด�าเนนิกจิการรบัเหมาก่อสร้างร่วมกบับรษิทัอืน่ในลกัษณะกจิการ

ร่วมค้า เพื่อประมูลโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือโครงการที่บริษัทไม่มีประสบการณ์การท�างานมาก่อน โดยการร่วมกันดังกล่าวก็เพื่อให้

มีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนดคุณสมบัติของผู้ว่าจ้าง หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการ

ประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กิจการร่วมค้าที่บริษัทร่วมทุนด้วยมีอัตราการร่วมทุนร้อยละ 30 ขึ้นไปในการจัดท�างบการเงินของบริษัท บริษัทจะ

เริ่มรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้านั้นๆ

ในปี 2551 บริษัท ได้ร่วมกับ บริษัท สระบุรีถ่านหิน จ�ากัด ด�าเนินการจัดตั้งกิจการร่วมค้า โดยใช้ชื่อกิจการร่วมค้าว่า  กิจการร่วมค้า เอ็น

ดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี ในอัตราส่วนร้อยละ 50 เพื่อด�าเนินการโครงการงานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปัจจุบันได้รับการเซ็นสัญญากับทางผู้ว่าจ้างโดยมีมูลค่าโครงการ 16,689.06  ล้านบาท 

(ซึ่งไม่รวมค่าไฟฟ้า) โดยมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 9 ปี เริ่มจาก 18 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 5 มีนาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ส่งมอบงานไปแล้ว 7,420.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.46

ปัจจุบัน กิจการร่วมค้าที่ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วแต่ยังมีรายการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เช่น รายการเงินกู้ยืม, เงินให้กู้ยืมมีดังต่อไปนี้

 ชื่อกิจการร่วมค้า ส่วนแบ่งก�าไรร้อยละ

 - เนาวรัตน์ เอ.เอส.แอสโซซิเอท ร่วมค้า 70
 - กิจการร่วมค้า โอบายาชิ - เนาวรัตน์ 30
 - กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์ - สเตรกา 80
 - ITD-NAWARAT (L.L.C.)  40
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โครงสร้างรายได้
รายได้แยกตามลักษณะการด�าเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)

 ประเภทของรายได้ 2556 2555 2554
    ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท %

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขายและบริการ 4,817.19 70.63 5,728.25 84.03 3,053.90 73.65
 ธุรกิจรับเหมาขุดขนดินและถ่านหิน 941.42 13.80 762.89 11.20 883.22 21.30
 ธุรกิจผลิตเหล็กแปรรูปและผลิตภัณฑ์คอนกรีต 968.01 14.19 212.46 3.12 120.37 2.90
 ดอกเบี้ยรับ    14.60 0.21 21.35 0.31 21.62 0.52
 รายได้อื่นๆ     79.54 1.17 91.66 1.34 67.54 1.63
 รวมรายได้   6,820.76 100.00 6,816.61 100.00 4,146.58 100.00
 อัตราเพิ่ม(ลด)ของรายได้รวม(%) 4.05 0.06 2,670.03 64.39 116.74 2.90

หมายเหตุ : 1. รายได้ดอกเบี้ยรับ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น
 2. รายได้อื่นๆ ได้แก่ ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน,ค่าบริหารงานโครงการและก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น
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ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง
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ปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัว ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงได้รับผลกระทบในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีความสามารถในการ

รับงานได้หลายประเภท ท�าให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ภาวะเศรษฐกิจมีการปรับ

ตัวดีขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่ง มีผลท�าให้อัตราการขยายตัวของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่แล้วภาวะเศรษฐกิจกลับถดถอย

ลง เพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ในธุรกิจก่อสร้างได้ บริษัทสนใจที่จะเข้าประมูลงานที่บริษัทช�านาญมากเป็นพิเศษและมีคู่แข่งน้อย มาก

ขึ้น ได้แก่ งานประเภทการท�าท่อหรืออุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ งานระบบบ�าบัดน�้าเสีย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสนใจ

ในการเข้าประมลูงานต่างประเทศมากขึน้ ทัง้ในรปูของการประมลูในนามบรษิทัผูเ้ดยีวและในนามของกจิการร่วมค้า อย่างไรกต็าม 

งานในภาคเอกชนยงัคงมคีวามเสีย่งในเรือ่งสภาพคล่องของผูว่้าจ้าง ซึง่อาจจ่ายช�าระล่าช้า บรษิทัจงึต้องใช้ความระมดัระวังในการ

รับงานโครงการต่างๆ ทั้งงานภายในประเทศและงานต่างประเทศ

 2. การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ ต้นทุนวัสดุ ถือว่าเป็นต้นทุนหลักในการค�านวณเสนอราคาในการประมูล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้าน

ราคาของวัสดุต่าง ๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปรับตัวขึ้นของราคาน�้ามันที่ส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่องานก่อสร้างประเภทถนน และยังส่งผลกระทบต่อค่าจัดส่งวัสดุอื่นๆอีกด้วย ถึงแม้ราคาน�้ามัน และราคาวัสดุหลัก

ประเภทเหลก็จะปรบัตวัลดลงบ้างในปีทีผ่่านมา แต่กไ็ม่สามารถมัน่ใจได้ว่าจะไม่มกีารปรบัราคาสงูขึน้ไปสูร่ะดับราคาเดมิ ซึง่ท�าให้

เกิดความเสี่ยงในการเสนอราคาว่าจ้างก่อสร้างในภาวะเช่นนี้ นอกจากนี้ กรณีของวัสดุน�าเข้าจากต่างประเทศ ต้นทุนจะปรับไป

ตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย

 3. การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์เริม่ฟ้ืนตวั ท�าให้เกดิการแย่งแรงงานกนัระหว่างผูร้บัเหมาก่อสร้าง แต่โดยปกติ

แล้ว บรษิทัและธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างทัว่ไป มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์  

ดังนั้น บริษัทต้องมีการจูงใจ โดยเพิ่มอัตราค่าจ้างชดเชย ท�าให้มีต้นทุนการด�าเนินงานสูงขึ้นในบางช่วงเวลา โดยทั่วไปแล้วหาก

เป็นแรงงานทั่วไป บริษัทจะไม่ค่อยประสบปัญหา แต่หากเป็นแรงงานฝีมือ จะประสบปัญหาที่มีกับแรงงานฝีมือระดับผู้ช�านาญ

เท่านัน้ โครงการก่อสร้างบางโครงการจะเน้นบางงานเป็นพเิศษ เช่น งานก่อสร้างบ้านระดบัราคาสงู ซึง่จะประสบปัญหาเมือ่มหีลาย

โครงการที่ก่อสร้างพร้อมกัน ท�าให้มีการแย่งแรงงานฝีมือระดับผู้ช�านาญกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น หากบริษัทได้งาน

ลักษณะนี้ ต้องมีการวางแผนงาน รวมทั้งมีการเจรจากันล่วงหน้ากับแรงงานฝีมือระดับช�านาญ

 4. เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แม้ว่าบริษัทได้มีการค�านวณราคาโดยเผื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยง (CONTIN-

GENCY COST) ไว้แล้วทุกครั้ง แต่บางครั้งมีข้อจ�ากัดในด้านระยะเวลาในการเตรียมตัวแก้ไขสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่

สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าเกิดขึ้น ท�าให้เกิดความเสียหายกับงาน โดยไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้ เช่น น�้าท่วม หรือ

ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น

 5. การเปิดเสรใีนภาคบรกิาร นโยบายการเปิดเสรใีนภาคบรกิาร ซึง่หมายความรวมถงึงานรบัเหมาก่อสร้าง ท�าให้จ�านวนคูแ่ข่งขนัจาก

บริษัทต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมตัวพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้างให้ทันสมัยและ

สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้ในระยะยาว

4	ปัจจัยความเสี่ยง
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 6. ปัจจัยด้านแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะในกรณีเป็น

โครงการซึง่ต้องลงทนุด้านเครือ่งจกัรสงู ดงันัน้หากประสบปัญหาในการหาแหล่งสนบัสนนุทางการเงนิ กอ็าจท�าให้โครงการมปัีญหา

ได้ บริษัทเตรียมการแก้ไขปัญหาด้วยการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มากขึ้น เป็นการส�ารองเพื่อรองรับการ

ขยายงานของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกมากขึ้น นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่อาจเกิดความผันผวนใน

อนาคต ก็อาจส่งผลต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทเช่นกัน บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว

 7. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปในด้านการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แม้จะมีความเสี่ยงในแง่

ที่เป็นธุรกิจที่บริษัทยังไม่เคยท�ามาก่อน แต่บริษัทก็ได้ให้ความสนใจศึกษามานานพอควร เริ่มต้นด้วยการลงทุนร่วมกับผู้อื่นที่มี

ประสบการณ์มานาน หากเป็นการลงทุนแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะว่าจ้างให้บริษัทท่ีมีความช�านาญท�าการศึกษาโครงการที่บริษัท

สนใจลงทุนก่อนเริ่มด�าเนินโครงการต่อไป

 8. ความสามารถหรือไม่สามารถของผู้ร่วมค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้า บางกรณี บริษัทจ�าเป็นต้องเข้าประมูลงาน

ในนามของ “กิจการร่วมค้า” ร่วมกับผู้ร่วมค้าอื่น ๆ  การท�างานในรูปแบบของกิจการร่วมค้าจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นกับ

ความสามารถของบริษัทและของผู้ร่วมค้าประกอบกัน หากผู้ร่วมค้ามีปัญหา ไม่ว่าจะด้านการเงินหรือด้านการท�างาน กล่าวคือ ไม่

สามารถปฏบิตัไิด้ตามหน้าทีข่องตนตามสัญญา ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานร่วมกนั หากผูร่้วมค้าสามารถแก้ไขปัญหาและ

ด�าเนินงานร่วมกันต่อไปได้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก แต่หากผู้ร่วมค้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ บริษัทอาจจ�าเป็นต้อง

ช่วยจัดการแก้ปัญหาให้ ซึ่งหากเป็นปัญหาด้านการเงิน บริษัทอาจต้องลงทุนเพิ่มในโครงการเพื่อให้การท�างานสามารถด�าเนินต่อ

ไปได้ หรือหากเป็นปัญหาด้านการท�างาน บริษัทอาจต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช�านาญไปช่วยแก้ไขปัญหา
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โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ้ น
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร	
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5.1 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 เป็นดังนี้

 ณ 6 มีนาคม 2557
 รายช่ือผู้ถือหุ้น สัญชาติ จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

 1.   ตระกูล “กรรณสูต” (ดูหมายเหตุประกอบ) ไทย 223,255,356 11.305
 2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ไทย 170,140,487 8.616
 3.   นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง ไทย 88,350,057 4.474
 4.   นายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง ไทย 16,075,713 0.814
 5.   นางณรัมภา กุลตังวัฒนา ไทย 15,285,713 0.774
 6.   นายสุรศักดิ์ นานัครสิน ไทย 13,972,500 0.707
 7.   นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ไทย 11,175,656 0.566
 8.   นายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ ไทย 10,542,857 0.534
 9.   นายทวี พูนศิริวิทย์ ไทย 10,385,800 0.526
 10. นายไพบูลย์ กิจรุ่งไพบูลย์ ไทย 10,039,000 0.508
 11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ  1,405,578,277 71.176
 รวมทั้งสิ้น   1,974,801,416 100.00

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูล “กรรณสูต” ประกอบด้วย
 1. นายมานะ กรรณสูต จ�านวน 4,478,956 หุ้น
 2. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต จ�านวน 320 หุ้น
 3. นายพลพัฒ กรรณสูต จ�านวน 203,360,763 หุ้น
 4. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต จ�านวน 5,264 หุ้น
 5. นายวศิน พุทธารี จ�านวน 951,143 หุ้น
 6. นางสุธีรา พุทธารี จ�านวน 7,180,000 หุ้น
 7. นายอาภาธร กรรณสูต จ�านวน 7,253,573 หุ้น
 8. นางอนัทธ์ชนิต กรรณสูต จ�านวน 14,623 หุ้น
 9. นายกัณพนต์ กรรณสูต จ�านวน 10,714  หุ้น
 รวมทั้งสิ้น จ�านวน  223,255,356 หุ้น

5	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
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5.2 โครงสร้างการจัดองค์กร/บุคลากร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ

รวมทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

  1. นายมานะ กรรณสูต ประธานกรรมการ

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  3. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  4. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  5. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  6. นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  7. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการกไ็ด้  เว้นแต่เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุ

ผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน

ของบริษัท เป็นต้น

 การลงนามผูกพันของกรรมการ

  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้นห้ามกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจ

สอบลงนาม กรรมการทุกท่านสามารถลงลายมือชื่อได้

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มี

อยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  บุคคล

ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งใน

ครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกใน

ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก

จากต�าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 คณะกรรมการบริหาร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร แต่ปัจจุบันคณะ

กรรมการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2552 แล้ว

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระประกอบด้วย

  1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล 

  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในการด�ารงต�าแหน่งเดือนเมษายน 2557

  2. นายนิยม นิยมานุสร

  เป็นกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในการด�ารงต�าแหน่งเดือนเมษายน 2557

  3. นายอภิชาต ธรรมสโรช

  เป็นกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในการด�ารงต�าแหน่งเดือนเมษายน 2558

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

  1. สอบทานให้บริษทัมกีารรายงานทางการเงนิถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และมกีารเปิดเผยอย่างเพยีง

พอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกต้องและครบถ้วน

  6. จัดท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อ

ก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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  8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  9. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบภายใน และการประสานงานกับผู้

สอบบัญชี

  10. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผู้จัดการทั่วไป

แผนกตรวจสอบภายใน

  11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

  12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ หากรายการที่กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ารายการในเรื่อง

นั้น

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอ�านาจด�าเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทและตามที่ก�าหนดในหนังสือ

บริคณห์สนธิซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงอ�านาจดังต่อไปนี้

  1. เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  2. การท�าหรือยกเลิกธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า (Joint Venture) หรือการเข้าท�า

นิติกรรมผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อครั้ง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ

มูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม ดังนี้

    Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

    Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน

  3. การขอวงเงินสินเชื่อ, การจดจ�านองหรือการวางหลักประกันอื่น ๆ (ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อครั้ง  ส�าหรับภาระหนี้

โดยตรง (Direct Liability) หรือ 2,000 ล้านบาทต่อครั้ง ส�าหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability) ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

  4. การลงทุนและการซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  5. การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  6. การซื้อ / ขาย สินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง)

  7. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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  ท้ังนี ้อ�านาจ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ทีเ่หน็สมควร จะไม่รวมถงึอ�านาจและ/หรอืการมอบอ�านาจในการอนุมตัริายการ

ใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of 

Interest) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

ซึง่การอนมุตัใินรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการ

ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจ

ด�าเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท และตามที่ก�าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ 

ซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จ�ากัด เพียงอ�านาจดังต่อไปนี้

  1. ควบคมุดแูลด�าเนนิกจิการและ / หรือบรหิารงานประจ�าวนัของบรษิทัตดิตามและประเมนิการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท และมีหน้าที่รายงานการด�าเนินงานของบริษัทต่อคณะ

กรรมการ พร้อมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกตามกฎหมายรวมถงึการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเกีย่วกบัการด�าเนินงานตามปกติ

ของบริษัท

  2.  มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน / ฝ่าย / แผนก หรือพ้นจากการเป็น

พนักงาน ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย

  3. มีอ�านาจฟ้องคดี ถอนฟ้องหรือต่อสู้คดีทุกประเภท บังคับคดี ด�าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ แจ้งความร้องทุกข์และถอน

ค�าร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา ด�าเนินการร้องเรียนและอุทธรณ์ต่อทางราชการ ด�าเนินการใดๆ เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของ

บริษัท

  4. เปิด / ปิด และ ฝาก / ถอน บัญชีเงินฝาก กับสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  5. การท�าหรอืยกเลกิธรุกรรมต่างๆ ซึง่รวมถงึการเสนอราคาในการประมูลงาน, การร่วมค้า (Joint Venture) หรอืการเข้าท�านติกิรรม

ผูกพันบริษัท (ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อครั้ง) ส�าหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liability) ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม ดังนี้

    Direct Liabilities : ภาระหนี้โดยตรง และ

    Contingent Liabilities : ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน 

  6. การขอวงเงนิสนิเชือ่, การจดจ�านองหรอืการวางหลกัประกนัอืน่ๆ (ในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาทต่อครัง้) ส�าหรบัภาระหน้ีโดยตรง 

(Direct Liabilities) และ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อครั้งส�าหรับภาระหนี้ผูกพันที่ไม่เป็นเงิน (Contingent Liabilities) 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  7. การลงทุนและ การซื้อ / ขาย หน่วยลงทุน (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง) ทั้งในประเทศต่างประเทศ

  8. การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  9. การซื้อ/ ขาย สินทรัพย์ถาวรต่างๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร (ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง) ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ
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  10.ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      

  ทัง้นี ้อ�านาจ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร จะไม่รวมถงึอ�านาจและ / หรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัริายการ

ใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (Conflict of 

Interest) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

ซึ่งการอนุมัติในรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 รายชื่อผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม

 ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ

 2. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

 3. นายสุข สื่อยรรยงศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

  และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 4

 4. นายอาภาธร กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง 

 5. นายปสันน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

 6. นายมงคล  พีรศานติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

 7. นายนิโคลีโน พาสควินี่ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการการบริหารองค์กร

 8. นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน   

 9. นายสมชาย ชัยฐานียชาติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

 10. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 3

 11. นางสาวผกาทิพย์  โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

 12. นายมิตรพร ตันศรีสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 13. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการและ

ออกเสียงลงคะแนนเลือก
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 บุคลากร

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีจ�านวนบุคลากรรวม 3,543 คน โดยแยกเป็น พนักงานรายเดือนที่เป็นวิศวกร 277 คน พนักงาน

รายเดือนอื่นๆ 219 คน และพนักงานรายวัน 3,047 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2556 ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง 

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส รวมเป็นจ�านวนเงิน 717,821,689.87 บาท

  บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งพนักงานเข้าอบรมทางด้านวิชาการ การปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงาน

ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่สามารถสนับสนุนการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

  2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่มีการก�าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

  3. ส่วนแบ่งก�าไรในกิจการร่วมค้า มีเกณฑ์ในการแบ่งผลก�าไร คือ การแบ่งผลก�าไรทุกปี หรือเมื่องานเสร็จ หรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะ

พิจารณา
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ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น
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บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

6	รายการระหว่างกัน

 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 1. เนาวรัตน์ เอ.เอส.แอสโซซิเอท ร่วมค้า    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 8 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ 
     หัก ส�ารองหนี้สูญ (8) บจ.เอเอส แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) 
      0 ในอัตราส่วน 70:30 เพื่อด�าเนินการก่อสร้าง
       โครงการอุโมงค์ส่งน�้าจากถนนวงแหวน
       ตากสิน-เพชรเกษม ถึงถนนพระรามที่ 2 
       ของการประปานครหลวง มูลค่าโครง การ 
       661 ล้านบาท โครงการสิ้นสุดเดือนมกราคม 
       2550 และช่วงรับประกันผลงานก่อสร้าง
       สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2552 

 2. กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์    ลูกหนี้การค้า 6 เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทด�าเนินงานร่วมกับ
 -สเตรกา    หัก ส�ารองหนี้สูญ (6) บริษัท สเตรกา จ�ากัด ในอัตราส่วนการลงทุน 
      0 80 : 20 เพื่อด�าเนินการ ก่อสร้างโครงการท่อ 
     ดอกเบี้ยค้างรับ <0.5 ลบ ร้อยสายไฟใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า
       โครงการ 83 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างสิ้น
       สุดมกราคม 2552

 3. กิจการร่วมค้า เอ.เอส.  ดอกเบี้ยจ่าย 1 1 ลูกหนี้การค้า 14 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ บจ.เอเอส
 และเนาวรัตน์    ดอกเบี้ยค้างจ่าย 4 แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) ในอัตราส่วน 
     เงินกู้ยืมระยะสั้น 19 50:50
       1. กิจการร่วมค้านี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมด�าเนิน
       การก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรของการ
       เคหะแห่งชาติ
       2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนใน
       การร่วมค้านี้เท่ากับ 5 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 4. ITD-NAWARAT (L.L.C.) หนี้สูญรับคืน 99 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 148 1. เป็นบริษัทร่วมทุน จดทะเบียนในประเทศ
     และเงินทดรองจ่าย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อรับงานก่อสร้างใน 
     หัก ส�ารองหนี้สูญ (148) เมืองดูไบ โดยบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ 40
      0 2. ณ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในการร่วม
     ดอกเบี้ยค้างรับ 29 ค้านี้เท่ากับ 0.59 ล้านบาท และค่าเผื่อการ
     หัก ส�ารองหนี้สูญ (29) ด้อยค่าของเงินลงทุนเท่ากับ 0.59 ล้านบาท 
      0
       

 5. Myanmar NWR Company Limited ดอกเบี้ยรับ 1 1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 34 1. บริษัทถือหุ้น Myanmar NWR Co., Ltd.  
     ดอกเบี้ยค้างรับ 6 ในอัตรา ร้อยละ 100 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
     หัก ส�ารองหนี้สูญ (40) 2556 เงินลงทุน ในบริษัทย่อยนี้ มีราคาทุน
      0 เท่ากับ 3.01 ล้านบาท
       2. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมร้อยละ 5.0 ต่อปี

 6. บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์  รายได้ค่าก่อสร้าง - - ลูกหนี้การค้า <0.5 ลบ. บริษัทถือหุ้น บจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์
  รายได้อื่น <0.5 ลบ. <0.5 ลบ. เจ้าหนี้การค้า 2 ในอัตราร้อยละ 60 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  ต้นทุนก่อสร้าง 5 4 เงินประกันผลงาน 1 2556 เงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้เท่ากับ 28.27
  เงินปันผลรับ 3 - ก่อสร้าง  ล้านบาท

 7. บจ.ซีไอเอ็น เอสเตท รายได้ค่าบริหาร 7 5 ลูกหนี้การค้า 1 1. เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง บมจ.เนาวรัตน์
  ดอกเบี้ยรับ <0.5 ลบ. 6   พฒันาการ กบั บมจ.ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท์
  เงินปันผลรับ 16 60   ในอัตราส่วนการลงทุน 40:60 เพื่อก่อสร้าง
       คอนโดมิเนียม “The ISSARA Ladprao” ที่
       ถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 12-14  และ “ISSI” 
       ที่ถนนสุขสวัสดิ์
       2. ณ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในบริษัท
       ร่วมนี้เท่ากับ 100.00 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 8. บจ.วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ รายได้ค่าบริหาร 1 1 ลูกหนี้การค้า <0.5 ลบ. 1. บริษัทนี้เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทลงทุนในอัตรา
  ดอกเบี้ยรับ 1 4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 6 ร้อยละ 25 เพือ่พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบ้านเดีย่ว 
       ที่อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอยู่ 
       ระหว่างการก่อสร้าง
       2. ณ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
       นี้เท่ากับ 25.00 ล้านบาท
       3. เงินให้กู้ยืมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

 9. บจ.เค อัลลายแอนซ์  รายได้จากการขายและค่าเช่า 15 8 ลูกหนี้การค้า 1 1. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา พุทธารี 
  ต้นทุนขายและค่าเช่า 1 <0.5 ลบ. เจ้าหนี้การค้า <0.5 ลบ. ซึง่เป็นบตุรสาวของนายมานะ กรรณสตู และน้อง 
  ก�าไร(ขาดทุน)ขายสินทรัพย์ - -   สาวของนายพลพัฒ กรรณสูต เป็นกรรมการผู้มี
  ดอกเบี้ยจ่าย 1 2   อ�านาจลงนามและเป็นผูถ้อืหุน้ของ บจ.เค อลัลาย
       แอนซ์ โดยที่นายมานะ กรรณสูต เป็นประธาน 
       กรรมการของบริษัท และนายพลพัฒ กรรณสูต 
       เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
       2. ธุรกิจหลักของ บจ.เค อัลลายแอนซ์ คือ ธุรกิจ
       เหมืองแร่
       3. ลูกหนี้การค้าเกิดจากงานซ่อมเครื่องจักร รวม
       ทัง้ค่าแรงค่าบรกิารจากงานทีเ่หมอืงแร่ของ บจ.เค 
       อัลลายแอนซ์

 10. บจ.อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพรซ์ รายได้จากการขายและค่าเช่า 1 <0.5 ลบ. ลูกหนี้การค้า 1 1. นายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและ 
     เงินมัดจ�าเช่าอาคาร <0.5 ลบ. กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นกรรมการผู้มี 
       อ�านาจลงนามและผู้ถือหุ้นของ บจ.อี.จี.จี.เอ็น
       เทอร์ไพรซ์
       2. รายได้เกิดจากการที่บริษัทให้ บจ.อี.จี.จี.เอ็น
       เทอร์ไพรซ์เช่าอาคารส�านักงาน, ที่ดิน และโกดัง

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 11. บจ.เรือนรพี รายได้ค่าก่อสร้าง - - ลูกหนี้การค้า 67 1. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา พุทธารี 
  รายได้อื่น <0.5 ลบ. <0.5 ลบ. หัก ส�ารองหนี้สูญ (67) ซึง่เป็นบตุรสาวของนายมานะ กรรณสตู และน้อง 
  ต้นทุนก่อสร้าง - 3  0 สาวของนายพลพัฒ กรรณสูต เป็นกรรมการผู้มี
  หนี้สูญรับคืน 10 -   อ�านาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ.เรือนรพี 
       โดยทีน่ายมานะ กรรณสตู เป็นประธานกรรมการ
       ของบริษัท และนายพลพัฒ กรรณสูต เป็น
       กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
       2. ธุรกิจหลักของ บจ.เรือนรพี คือ ธุรกิจบ้าน
       จัดสรร โครงการที่บริษัทเข้าด�าเนินการก่อสร้าง
       ให้ชื่อว่า “บ้านบารานี” อยู่ที่รังสิตคลองสาม
       3. ไตรมาส 3 ของปี 2551 บจ.เรือนรพีได้โอน
       ทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ “บ้านบารานี” มูลค่า 
       24.51 ล้านบาทมาช�าระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท 
       และในไตรมาส 2 ของปี 2552 ได้โอนทรัพย์บ้าน
       พร้อมที่ดินที่ “บารานี” มูลค่า 57.48 ล้านบาท
       มาช�าระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก
       4. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถือหุ้นของ
       บจ.เรือน รพี ประกอบด้วย
         นางสุทัศนีย์ กรรณสูต 590,998 หุ้น
        นางสุธีรา  พุทธารี 1 หุ้น
        นางสาวเบ็ญจา เยี่ยมภู 1 หุ้น
       (โปรดอ่านหมายเหตุเพิ่มเติมท้ายตาราง)

  

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 12. บจ.อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ รายได้ค่าก่อสร้าง 1 <0.5 ลบ. ลูกหนี้การค้า 25 1. นางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา พุทธารี  
  ต้นทุนก่อสร้าง - 4 หัก ส�ารองหนี้สูญ (25) ซึง่เป็นบตุรสาวของนายมานะ กรรณสตู และน้อง 
      0 สาวของ นายพลพัฒ กรรณสูต เป็นกรรมการผู้
       มีอ�านาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของ บจ.อีสท์ 
       แบงค็อค แอสเซ็ทส์ โดยที่นายมานะ กรรณสูต 
       เป็นประธานกรรมการของบริษทั และนายพลพัฒ 
       กรรณสูต เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
       ของบริษัท
       2. ธุรกิจหลักของ บจ.อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ 
       คอื ธรุกจิบ้านจดัสรร โครงการทีบ่รษิทัรบัก่อสร้าง
       ให้มี 2 โครงการคือ โครงการ “เดอ วิลล์” ที่ซอย
       พัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร์ และโครงการ 
       “เดอ สยาม” ทีซ่อยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 38
       3. ในไตรมาส 4  ของปี 2552 บจ.อีสท์ แบงค็อค 
       แอสเซท็ส์ได้โอนทีด่นิที ่“เดอ สยาม” มูลค่า 34.5 
       ล้านบาทมาช�าระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท
       4. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ผูถ้อืหุน้ของ บจ.อสีท์ 
       แบงค็อค แอสเซ็ทส์ ประกอบด้วย
        นางสุทัศนีย์ กรรณสูต 399,998 หุ้น
        นางสุธีรา พุทธารี 1 หุ้น
        นางเบ็ญจา เยี่ยมภู 1 หุ้น

  

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 13. บจ.เขาชะเมาฮิลลี่ รีสอร์ท รายได้ขายสินค้า - 1   1. นายมานะ กรรณสตู ซึง่เป็นประธานกรรมการ
       ของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามและผู้
       ถือหุ้นของ บจ.เขาชะเมาฮิลลี่ รีสอร์ท
       2. นายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและ
       กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ 
       บจ.เขาชะเมาฮิลลี่ รีสอร์ท
       3. รายได้เกดิจากการการทีบ่รษิทัขายวสัดกุ่อสร้างให้

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 14. บจ.นิวเดเคด รายได้ค่าก่อสร้าง 1 21 ลูกหนี้การค้า 90 1. นางสทุศันยี์ กรรณสตู ซึง่เป็นบตุรสาวของนาย
  รายได้ขายสินค้า 2 4 หัก ส�ารองหนี้สูญ (90) มานะ กรรณสูต และน้องสาวของนายพลพัฒ 
  ก�าไร(ขาดทุน) - -  0 กรรณสูต เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ 
  ขายสินทรัพย์   เจ้าหนี้การค้า <0.5 ลบ. บจ.นิวเดเคด
  ต้นทุนก่อสร้าง 2 2   2. นางสุธีรา พุทธารี ซึ่งเป็นบุตรสาวของนาย
       มานะ กรรณสูต และน้องสาวของนายพลพัฒ 
       กรรณสูต เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามและผู้
       ถอืหุน้ของ บจ.นวิเดเคดโดยทีน่ายมานะ กรรณสตู 
       เป็นประธานกรรมการของบรษิทั และนายพลพฒั 
       กรรณสูต เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
       ของบริษัท
       3. ธุรกิจหลักของ บจ.นิวเดเคด คือ รับเหมา
       ก่อสร้าง ซึ่งได้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างสะพานที่
       เกาะยอ จังหวัดสงขลาและงานก่อสร้างถนนสาย
       ชลบุรี-พัทยา ตอนที่ 3 จากบริษัท แต่มีวัสดุบาง
       รายการซึ่งไม่สามารถซื้อได้ในเงื่อนไขและราคา
       ที่ดี จึงได้ตกลงซื้อจากบริษัท 
       4. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ 
       บจ.นิวเดเคด ประกอบด้วย
        นางสธุรีา พทุธาร ีจ�านวน 220,000 หุน้
        นายวศนิ พทุธาร ีจ�านวน 10,000 หุน้
        นายสตัถา ชวลติ จ�านวน 10,000 หุน้
        นายกนัทรศิร์ ถมงัรกัษ์สตัว์จ�านวน 20,000 หุน้
        นายรงัสรรค์ บญุแต้ม จ�านวน 10,000 หุน้
        นายเกษมสขุ ไพศาลศรศีลิป์ จ�านวน 20,000 หุน้
        นางสาวอรทพิย์ ม่วงเจรญิ จ�านวน 10,000 หุน้
        (โปรดอ่านหมายเหตุเพิ่มเติมท้ายตาราง)

หน่วย : ล้านบาท
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 ยอด ณ 31 ธ.ค. 2556
 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ประเภทรายการ จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน รายการในงบดุล จ�านวนเงิน หมายเหตุ
  ในงบก�าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2555 

 15. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ รายได้ค่าก่อสร้าง 21 305 ลูกหนี้การค้า 8 1. บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ เช่าเครือ่งจกัร
  รายได้จากการขายและค่าเช่า 16 5 รายได้ยังไม่เรียกช�าระ 1 จากบริษัทเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง
  ต้นทุนก่อสร้างและบริการ 2 25 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย <0.5 ลบ. 2. บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ว่าจ้างบรษิทั
  ค่าบริหารโครงการจ่าย 18 20 เจ้าหนี้การค้า 1 เป็นผู้รับเหมาช่วงโครงการก่อสร้างระบบป้องกัน
       น�้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

 16. บจ.มานะ พัฒนาการ ดอกเบี้ยรับ 1 - ดอกเบี้ยค้างรับ <0.5 ลบ. 1. บจ.มานะ พฒันาการ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั
       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 
       200 ล้านบาท บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.97 
       เป็นจ�านวนเงิน 199.94 ล้านบาท
       2. ธรุกจิหลกัของ บจ.มานะ พฒันาการ คอื ธรุกจิ
       บ้านจัดสรร โครงการที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง
       ชือ่ว่า “บาราน ีพาร์ค ร่มเกล้า” อยูท่ีถ่นนร่มเกล้า

 17. บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ ดอกเบี้ยรับ <0.5 ลบ. - เงินทดรองจ่าย <0.5 ลบ. 1. บจ.แอด็วานซ์ พรแีฟบ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั
     เงินให้กู้ยืม 26 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 
     ดอกเบี้ยค้างรับ <0.5 ลบ. 1 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2557 ได้จด 
       ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท 
       และเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 บริษัทลงทุนใน
       อัตราร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงินประมาณ 25 
       ล้านบาท
       2. ธุรกิจหลักของ บจ.แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ คือ
       ด�าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 18. กรรมการบริษัท รายได้ค่าก่อสร้าง <0.5 ลบ. - เจ้าหนี้อื่น ๆ <0.5 ลบ. รายการธุรกิจระหว่างบริษัทกับกรรมการบริษัท 
     เงินมัดจ�าบ้านและผ่อนดาวน์ <0.5 ลบ. เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่นเดียวกับ 
       ลูกค้าทั่วไป

หน่วย : ล้านบาท
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หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท เรือนรพี จ�ากัด  ( “เรือนรพี” )

เรือนรพีก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น นางสุทัศนีย์

และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) และเป็นน้อง

สาวของนายพลพัฒ กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

เรอืนรพดี�าเนนิธุรกจิบ้านจดัสรร ปัจจบุนัมีหนึง่โครงการอยูท่ีร่งัสติคลอง 3 ชือ่ว่าโครงการ “บ้านบาราน”ี เป็นบ้านเดีย่ว 205 หลงั เน้ือทีป่ระมาณ 

56 ไร่เศษ ระดับราคาขาย 2.5 – 3.5 ล้านบาท บริษัทรับก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้กับเรือนรพี

 แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระ

 1. ไตรมาส 3 ปี 2551 เรือนรพีได้โอนทรัพย์ช�าระหนี้ด้วยบ้านพร้อมที่ดิน 12โฉนดที่ “บ้านบารานี” มูลค่า 24.505ล้านบาท มาช�าระ

หนี้บางส่วนให้แก่บริษัท และในไตรมาส 2 ของปี 2552 ได้โอนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดิน 24 โฉนด และที่ดินเปล่า 22 โฉนดที่ “บารา

น”ี มลูค่า 57.480 ล้านบาทมาช�าระหนีบ้างส่วนเพิม่อกี รวมมลูค่าอาคารและทีด่นิ 58 โฉนดทีโ่อนมาช�าระหนีบ้างส่วนเท่ากบั 81.985 

ล้านบาท

  (หมายเหตุ เมื่อไตรมาส 3 ปี 2551 ได้รับโอนทรัพย์มาในราคา 39.073 ล้านบาท แต่เมื่อประเมินราคาใหม่ พบว่ามูลค่าบังคับขาย

เท่ากับ 24.505 ล้านบาท ส่วนต่างราคา 14.568 ล้านบาทได้น�ามาชดเชยกับราคาที่รับโอนทรัพย์ครั้งที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขาย  

57.480 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายครั้งที่ 2 ในไตรมาส 2 ของปี 2552 จึงเท่ากับ 42.912 ล้านบาท)

 2. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรือนรพีท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ “บารานี” กับธุรกิจบ้านจัดสรรโครงการ “วิลล่าบารา

นี” ของบริษัท โดยบริษัทช�าระค่าตอบแทนให้ในอัตราร้อยละ 3 ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทได้รับจากผู้ซื้อบ้านจัดสรรของ

โครงการนี้ ทั้งนี้ เรือนรพีตกลงที่จะน�าเงินที่ได้จากการให้ใช้เครื่องหมายบริการ “บารานี” กลับมาช�าระหนี้คงค้างที่มีกับบริษัท

 3. หนี้คงเหลือ เรือนรพีจะผ่อนช�าระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

2. บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จ�ากัด (“อีสท์ แบงค็อค”)

อีสท์ แบงค็อค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์  กรรณสูต และนางสุธีรา  พุทธารี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น 

นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ  กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 

และน้องสาวของนายพลพัฒ  กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

อีสท์ แบงค็อค ด�าเนินธุรกิจบ้านจัดสรร ปัจจุบันมี 2 โครงการ คือ

 1. โครงการ “เดอ วิลล์” ที่ซอยพัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร์ เป็นบ้านเดี่ยวจ�านวน 50 หลัง บริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคให้

กับ อีสท์ แบงค็อก

 2. โครงการ “เดอ สยาม” ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 เป็นทาวน์โฮม 80 หลัง บริษัทรับก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของ

โครงการ

 แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระ

 1. ไตรมาส 4 ปี 2552 อีสท์ แบงค็อคได้โอนทรัพย์ช�าระหนี้ด้วยที่ดิน 50 แปลงที่ “เดอ สยาม” มูลค่า 34.500 ล้านบาท (หมายเหตุ 

บริษัทรับภาระช�าระค่าโอน 1.203  ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกมูลค่าที่ดินเท่ากับ 35.703 ล้านบาท)
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 2. หนี้คงเหลือ อีสท์ แบงค็อคจะผ่อนช�าระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

3. บริษัท นิวเดเคด จ�ากัด (“นิวเดเคด”)

นิวเดเคดก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 โดยในปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต และนางสุธีรา พุทธารี เป็นกรรมการ นางสุทัศนีย์และนาง

สุธีราเป็นบุตรสาวของนายมานะ กรรณสูต ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) และน้องสาวของนาย

พลพัฒ  กรรณสูต ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้นางสุธีรา พุทธารียัง

เป็นผู้ถือหุ้นของนิวเดเคดด้วย

นิวเดเคดเข้ารับงานเหมาช่วงโครงการก่อสร้างสะพานเกาะยอ จังหวัดสงขลา จากบริษัทเมื่อปี 2546 ในช่วงเวลานั้น บริษัทยังคงอยู่ในระหว่าง

ด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นปีที่ 3 (เริ่มจากปลายปี 2543 -2548) ซึ่งมีความยากล�าบากในการขอสินเชื่อสนับสนุน และการจัดหาเงิน

ทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้ในการด�าเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งระหว่างฟื้นฟูกิจการ ได้ลดจ�านวนบุคลากรลงกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม 

เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วงงานที่ประมูลได้ให้ผู้รับเหมาช่วงท�าบางส่วน เช่นงาน

ที่กล่าวข้างต้น โดยมีข้อตกลงให้ซื้อวัสดุหลักจากบริษัทเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน แต่ในช่วงต้นปี 2547 ได้เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างปรับราคา

สูงขึ้นอย่างกระทันหัน โดยวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก และปูนซิเมนต์ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับราคาน�้ามันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

มากเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นมาก ท�าให้ผลประกอบการของนิวเดเคดขาดทุน และค้างช�าระค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักร

ที่เช่าจากบริษัท บางส่วน

 แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระ

 จากการประมาณรายรับรายจ่ายของนิวเดเคด เพื่อจัดท�าประมาณการจ่ายคืนหนี้ให้แก่บริษัท สรุปได้ดังนี้

 1. นิวเดเคดจะเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหากคุณสมบัติของนิวเดเคดไม่เพียงพอ ก็จะเข้าประมูลในรูปของ

กิจการร่วมค้า เพื่อพยายามหารายได้มาช�าระคืนหนี้บริษัทต่อไป นิวเดเคดได้ร่วมกับบริษัท แซมคอน จ�ากัด เข้าท�างานโครงการ

ซือ้ขายเครือ่งจกัรและอปุกรณ์พรอ้มตดิตัง้ที่สถานขีนถา่ยมลูฝอย (ระบบใหม่) ศนูย์ก�าจดัมลูฝอยสายไหม มลูค่าโครงการ 735 ล้าน

บาท ในนามของ “กิจการร่วมค้า บริษัท แซมคอน จ�ากัด และบริษัท นิวเดเคด จ�ากัด” โครงการสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2554 ระหว่าง

ท�างานโครงการดังกล่าว นิวเคเคดได้ตกลงผ่อนช�าระหนี้ให้ตามกระแสเงินสดสุทธิเดือนละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

 2. นวิเดเคดจะตดิต่อผูร้บัเหมาก่อสร้างทีม่ชีือ่เสยีงและมฐีานะการเงนิมัน่คง เพือ่ขอเข้าท�างานเป็นผูร้บัเหมาช่วงงานก่อสร้าง ซึง่ประโยชน์

ทีจ่ะได้รบัเพิม่คอืการได้เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  เป็นการเพิม่ขดีความสามารถของนวิเดเคด เพือ่โอกาสในการได้รบัเลือกให้ท�างาน

ก่อสร้างมากขึ้น

 3. นิวเดเคดจะเข้ารับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ

 นโยบายการให้กู้ยืมกับกิจการร่วมค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต

  บริษัทจะให้กู้ยืมเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น และบริษัทจะให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครัง้ที ่1/2540 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2540 ได้พจิารณาอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกีย่วกบัเรือ่งการให้และรับการสนับสนุน

ทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงยึดถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังนี้
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  สืบเนื่องจากการบริหารการเงินของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นการบริหารงานในลักษณะบริหารการเงินโดยรวม เพื่อให้ได้

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องสภาพคล่องและเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้น บริษัทได้

ก�าหนดแนวทางในการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

     1. กลุ่มกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)  ร่วมทุนในอัตราที่ต�่ากว่าร้อยละ  90

    2. กลุ่มบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)  ลงทุนในอัตราที่ต�่ากว่าร้อยละ 90

    3. กิจการร่วมค้า และบริษัทในลักษณะตามกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีการลงทุนในอนาคต

  ลักษณะการให้กู้ยืม ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน และการค�้าประกันเงินกู้พร้อมทั้งภาระทางการเงินต่าง ๆ โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราให้กู้ยืมของลูกค้าที่ดีของธนาคารพาณิชย์ชั้นน�า และขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 25 ของ

สนิทรพัย์รวม จากตวัเลขงบการเงนิรวมในแต่ละไตรมาส  โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะมกีารเปล่ียนแปลง

 นโยบายการก่อสร้างในอนาคตที่มีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  หากเป็นการรับงานของบริษทัในกลุม่ จะเป็นงานประเภทการก่อสร้างโรงงาน อาคารส�านกังาน หรอืการก่อสร้างของบรษัิททีด่�าเนิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์ราคางานทีเ่สนอ จะตอ้งเป็นราคาตลาดที่เหมาะสม โดยมผีลก�าไรพอสมควรและไม่สร้างภาระตน้ทนุ

ที่สูงเกินไปในด้านบริษัทผู้ว่าจ้างด้วย

 นโยบายการด�าเนินการในกรณีที่บริษัทจะประมูลงานก่อสร้างกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  กรรมการอิสระของบริษัทจะแต่งตั้งวิศวกรอิสระเพื่อตรวจสอบแบบและมูลค่างานก่อสร้างและรายงานผลต่อคณะกรรมการของ

บริษัท (รวมทั้งกรรมการอิสระ) ภายหลังการประมูลงานนั้น ๆ ในทันที และแสดงความเห็นไว้ในรายงานประจ�าปี

สรุปรายการระหว่างกันที่มีในปัจจุบัน

 1. กรณีเป็นรายการทางธุรกิจการค้า ได้มีการว่าจ้างที่ราคาตลาด

 2. กรณีเป็นรายการกู้ยืมระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ใช้อัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุน หรือตามสัญญาที่ท�ากันไว้

 3. การติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย ลูกหนี้การค้ากิจการร่วมค้า และลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถือปฏิบัติเช่น

เดียวกับลูกหนี้การค้าทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันในการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงินและปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เกิดรายการทุกครั้ง
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คณะกรรมการบรษิทัมีความเชือ่ม่ันว่าการมีระบบก�ากบัดูแลกจิการทีดี่เป็นส่วนส�าคัญทีจ่ะช่วยให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิ 

และจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงได้จัดท�าหลักการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดท่ี 1 – สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

 ผูถ้อืหุน้มีสทิธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท�าหน้าทีแ่ทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่ว

กับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

 สทิธิข้ันพืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ การซ้ือขายหรอืโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ การได้รบัข่าวสารข้อมลูของกจิการอย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระ

ทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เป็นต้น

 ผู้ถือหุน้ควรได้รบัทราบกฎเกณฑ์และวธิกีารในการเข้าร่วมประชมุ และข้อมลูทีเ่พยีงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชมุ

ตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค�าถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่น

เข้าร่วมประชุม

 คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้น

 ในปี 2556 บริษัท ได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ณ ห้องโลตัส ชั้น 2 โซน B ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก

ตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

 2 ได้จัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าวนัประชมุเป็นเวลา 7 วนั พร้อมทัง้แนบเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุทัง้หมด 

คือ ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555, รายงานประจ�าปี 2555, ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ, แบบรายงานการเพิ่มทุน, สรุปรายละเอียดส�าคัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน, 

ประวตักิรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้, ข้อมลูเบือ้งต้นของ

ผู้สอบบัญชี, หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค., ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารแสดงสิทธิ์เข้า

ร่วมประชมุ  และแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  รวมทัง้ได้โพสต์เอกสารทัง้หมดลงในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพือ่เป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจจะได้รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ล่าช้า

 3 ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, 

ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการเงิน มาร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอด

จนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ

7	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 4 ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ด�าเนินการประชุม ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม

กันในการตรวจสอบการด�าเนนิงานของบรษิทัตลอดจนสอบถาม, แสดงความคดิเหน็ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบรษัิทได้บนัทกึ

ประเด็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

 5 บริษัทได้จัดท�าบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�าคัญครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังการ

ประชุม

 6 บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน สม�า่เสมอ และทันต่อเวลา โดยบรษิทัได้เผยแพร่ข้อมลูและ

ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, ผู้เกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปได้รับทราบท้ังผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nawarat.co.th นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อ

สื่อสารกับผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

หมวดท่ี 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

 ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

 การสร้างความม่ันใจให้กบัผูถ้อืหุน้ว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดแูลให้การใช้เงนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยั

ส�าคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรก�ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าว

ไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะ

กรรมการควรก�าหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลา

อันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลง

มติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการควรมมีาตรการป้องกนักรณท่ีีกรรมการและผูบ้รหิารใช้ข้อมลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมิ

ชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การน�าข้อมูล

ภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

 คณะกรรมการควรก�าหนดให้กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและผูเ้กีย่วข้อง เพือ่ให้คณะกรรมการ

สามารถพจิารณาธรุกรรมของบริษทัทีอ่าจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการ

และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว
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 ในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1 ก่อนการประชุมตามวาระที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ด�าเนินการ

ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ถึงขั้นตอนในการด�าเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

 2 การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการ 1 Share 1 Vote ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ตาม

มติที่น�าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ส�าหรับในการออกเสียง

ลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน�าคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือ 

งดออกเสียง (ที่ส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร) หักออกจากจ�านวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท�าหนังสือมอบ

ฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯได้น�าคะแนนเห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลง

มติตามวาระ

 3 ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล

 4 ในหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด ใน 3 คน 

เพื่อเข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทนตนได้

 5 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

 6 ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 7 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ท�าหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nawarat.co.th)

หมวดท่ี 3 – บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

 ผูม้ส่ีวนได้เสยีควรได้รับการดแูลจากบริษทัตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการควรพจิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิ

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

 ในระบบการก�ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่ส�าคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ 

และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

 คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายให้มีการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวตามกฎหมาย

หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรก�าหนดมาตรการชดเชยกรณี

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
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 คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง

อย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่

ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการควรมมีาตรการในการแจ้งเบาะแสในประเด็นเกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบ

ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

 คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบาย ความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบธรุกจิโดยตรงให้ครบถ้วน 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค�านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. นโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ 

ผู้สอบบัญชีอิสระ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้

ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

	 	 1.1	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี

	 	 1.2	การปฏิบัติต่อลูกค้า

  มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่

เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

	 	 1.3	การปฏิบัติต่อคู่ค้า

  ค�านงึถงึความเสมอภาคและความซ่ือสตัย์ในการด�าเนนิธรุกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้า โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิา

ที่ก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

 บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ ให้กับบริษัท ดังต่อไปนี้

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็น

ธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงาน

ที่ไม่สมัครใจ หรือแรงงานผิดกฎหมาย

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

แรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อ

ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ
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 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่

บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

  - ในระบบการผลิตของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบก�าจัด และจัดการของเสีย การ

ปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายน�้าทิ้งที่เหมาะสมปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ

  - ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการจะต้องจัดหาสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตนรวมถึง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

  - ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  - ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ

  - ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

  - ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมที่จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ

  - ผู้ผลิต/ จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัท

	 1.4	การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  ปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบัิตกิารแข่งขนัทางการค้า และยดึ

กติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

	 1.5	การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

  ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการช�าระคืนตามก�าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

	 1.6	การปฏิบัติต่อภาครัฐ

  ให้ความส�าคญักบัภาครัฐซ่ึงถอืเป็นหนึง่ในผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดแนวทางในการปฏบิตัต่ิอภาครฐัในประเทศต่างๆ

ที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม

	 1.7	การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของผูส้อบบัญชอีสิระ ท่ีผูถ้อืหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิารและให้

มรีายงานทางการเงนิต่างๆ ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และได้ให้ความร่วมมอืกบัผูส้อบบัญชอีย่างเตม็ท่ี โดยเสนอข้อมลูท่ีถูกต้องและครบ
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ถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินประจ�าปี 2556 ได้รับ

การรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระ และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีอิสระแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

	 1.8	การปฏิบัติต่อพนักงาน

  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างาน ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ให้

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้

และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ก�าหนดและ

ต่อยอดการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร ด้วยตระหนกัว่าพนกังานทกุคนเป็นหนึง่ปัจจยัส�าคญัและมคีณุค่า น�ามาซึง่ความส�าเรจ็ ความ

ก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

 สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทมอบให้กับพนักงานมีดังต่อไปนี้

  1 นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีโบนัสประจ�าปี, 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด, ค่ารักษาพยาบาล, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, เบี้ยเลี้ยงต่าง

ประเทศ, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่พนักงานทุกคน

  2  บริษัทได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน (เงินกู้ไทรทอง) เพื่อให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงินซื้อที่อยู่อาศัย 

ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้ยืมแบบบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

  3 สิทธิประโยชน์การหยุดงานและเงินช่วยเหลือ กรณีบิดา-มารดาพนักงาน เสียชีวิต

  4 จัดให้มีรถรับส่งพนักงานเป็นประจ�าทุกวันตลอดจนจัดให้มีรถประจ�าต�าแหน่งทั้งที่ประจ�าอยู ่หน่วยงานก่อสร้างและท่ี 

ส�านักงานใหญ่

  5 จัดให้มีสวัสดิการบ้านพักพนักงานตลอดจนสวัสดิการค่าไฟฟ้าและน�้าประปาฟรีส�าหรับพนักงานหน่วยงานก่อสร้าง

  6 จดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังานโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ต้องการให้พนกังานได้รบัการพฒันาความรูค้วามสามารถ ตลอดจนเทคนิค

การท�างาน เพือ่ให้การท�างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัอบรมทัง้ในรปูแบบเชญิวทิยากรจากภายนอก และส่งพนักงาน

ไปฝึกอบรมตามสถานฝึกอบรมต่างๆ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่พนักงานและมีพนักงานเข้าร่วม

อบรม 2,453 ท่าน และรวมทั้งหมดเป็นเวลา 27,341.50 ชั่วโมง

  7 จัดอบรมแนะน�าบริษัทฯ ส�าหรับพนักงานใหม่รายเดือนทุกคนเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการ 

ปฏิบัติงาน

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทค�านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ให้พนักงาน

ได้รบัทราบในวนัปฐมนเิทศ  มีการปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสในการร่วมก�าหนดแนวทางการจดัสวสัดกิารต่างๆ 

ให้ตรงกบัความต้องการของพนกังาน ด้วยการแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกจิการขึน้ ประกอบไปด้วยพนกังาน

ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จ�านวน 5 คน และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง จ�านวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมี

อ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 - ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
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 - ให้ค�าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส�าหรับลูกจ้าง

 - ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

 - เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

  บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าพนักงานจะนับถือศาสนาใด, อายุเท่าใด (บริษัทมีการจ้าง

พนักงานต่อหลังจากครบเกษียณอายุ 60 ปี), เชื้อชาติใด, ระดับการศึกษาใด (ขั้นต�่าสุด ป.4), พิการหรือไม่

  ส�าหรับนโยบายด้านแรงงานต่างด้าว  บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายแรงงานก�าหนดไว้ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

 - ระบบประกันสังคม (บาดเจ็บนอกเวลางาน / บาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน) เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - สวัสดิการด้านที่พักอาศัยฟรี เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - การใช้น�้า ไฟฟ้าในที่พักอาศัยฟรีถ้าไม่เกินจ�านวนที่บริษัทก�าหนด เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - อัตราค่าจ้างขั้นต�่า 300 บาทหรือมากกว่า แล้วแต่ความสามารถ เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่นอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - ระบบการร้องเรียนเรื่องการท�างาน หรือเรื่องอื่นใด เช่นเดียวกับแรงงานไทย

 - สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท�างาน เช่นเดียวกับแรงงานไทย

	 1.9	การปฏิบัติต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

  ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบ

โครงการก่อสร้างและในระดับประเทศ แบ่งปันผลก�าไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม ค�านึงถึงการด�าเนิน

ธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโครงการ การเลือกใช้เทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการ

ผลิตและกระบวนการก�าจัดของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

  บริษัทมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด

2. บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ตระหนักถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ จึงก�าหนดนโยบายดังต่อไปนี้

  2.1 ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 & OHSAS.18001 อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายและข้อก�าหนดมาตรฐานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
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  2.2 ควบคุม ปรับปรุงสภาพพื้นที่ท�างานและป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันตรายจากอัคคีภัย สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร 

เหตุฉุกเฉิน โรคจากการท�างาน และอันตรายอื่นๆ จะเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  2.3 บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลาในการด�าเนินงาน งบประมาณ และการฝึกอบรม ที่เหมาะสมและ

เพียงพอ

  2.4 บริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรม และในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

  2.5 ให้มีการทบทวนระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 บริษัทได้จัดท�าคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Manual) ขึ้นมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใน

บริษัทได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และก�าหนดให้ทุก

หน่วยงานภายในบริษัท ต้องน�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ทัง้นีบ้รษิทัยงัมแีผนกความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม ซึง่มีหน้าท่ีดูแลและด�าเนนิการในด้านนีโ้ดยตรง อีกท้ังยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 8 คน ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

  - ก�ากับ ดูแล ให้คณะกรรมการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ณ หน่วยงาน

ต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบ ค�าสั่ง และ/หรือ มาตรการด้านความปลอดภัยในการท�างานที่ก�าหนด

  - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้ด�าเนินการไปตามที่ก�าหนด

  - ให้มีการประชุมทบทวนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. บริษัทมีการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อ่ืน จึงมีนโยบายเข้มงวดในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือลิขสิทธิ์

 เนื่องจากซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์”) ซึ่ง

ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ การท�าส�าเนา การดัดแปลง การติดตั้ง การให้เช่า และการเผยแพร่ จะ

ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

 ดงันัน้เพือ่ให้การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ภายในบรษิทัเป็นไปตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธิ ์ทางบรษิทัได้มคี�าสัง่ห้ามมใิห้พนักงานกระท�า

การใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และห้ามน�าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทไม่มีลิขสิทธิ์ มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์

ของบริษัทโดยเด็ดขาด หากพนักงานคนใดท�าการฝ่าฝืน บริษัทจะถือว่าพนักงานคนนั้นกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัทฯ และจงใจ

ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะลงโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท

 หากพนักงานคนใดน�าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท ให้ด�าเนินการลบ

หรือ Uninstall ออกให้หมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะท�าการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทุกเครื่อง และหาก

พนักงานไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามได้ที่แผนกข้อมูลสารสนเทศ



56

4. บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�าคัญ และมีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ  ส�าหรับผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2556 บริษัทไม่ได้

รับการร้องเรียนและรายงานใดๆ จากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งพนักงานของบริษัทเองถึงเรื่องการทุจริต

 การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง หรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ให้สามารถกระท�าได้ในวิสัยอันควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอเหมาะพอควร และไม่ให้เรียกร้องหรือ

รบัไม่ว่ากรณใีดๆทีผ่ดิไปจากธรรมเนยีมปฏบิตั ิหรือเกนิความเหมาะสม นอกเหนอืจากผลตอบแทนอนัพงึได้จากบรษิทัฯทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิ

ใจในการปฏิบัติงานด้วยความล�าเอียง

5. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  

และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริง

ในเบื้องต้น และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่าง

ช้าภายใน 1 วัน

 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระท�าผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ของบุคคล หรือ

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทางจดหมายมายัง

  ส�านักเลขานุการคณะกรรมการ

  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 

  ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 

  ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

6. บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม

 บริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นเมื่อ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2539 เพื่อให้องค์การต่างๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันสุขอนามัยของ

มนุษย์ โดยมีการวางแผนและก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่ต้นเหตุ ด้วยการมุ่งความสนใจไป

ที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหรืออาจมี ซึ่งเกิดจากกิจกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขององค์การ นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้

มาของวตัถดุบิ การออกแบบ การวจิยัและพฒันาการผลติ การส่งมอบ การน�าไปใช้งานตามวตัถปุระสงค์ การน�ากลบัมาใช้ใหม่ การใช้ทรพัยากร

อย่างคุ้มค่า และเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนงานสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและด�าเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะ
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หมวดท่ี 4 – การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

 ข้อมูลส�าคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็นต้น

 คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความส�าคัญ คณะกรรมการจึงควรมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดง

ในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ท่ีอยู่ในฐานะเหมาะสมท่ีสุดในการท�าหน้าท่ี “โฆษก” ของบริษัท อย่างไรก็ดี คณะ

กรรมการอาจแต่งตัง้ให้กรรมการท่านอืน่หรือผูบ้ริหารท�าหน้าทีด่งักล่าวแทน โดยผูท้ีไ่ด้รบัแต่งตัง้ควรท�าหน้าทีด้่วยความระมดัระวัง รวมทัง้ควร

มีการก�าหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับ

ผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่

เก่ียวข้องอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผูบ้รหิารของบรษิทัได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีว่่า ข้อมลู

ที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

 ในปี 2556 บริษัทฯได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อก�าหนด

ของ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1 ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่นๆ ต่อ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก�าหนด

 2 ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ, ความเสี่ยงทางธุรกิจ, การถือครองหลักทรัพย์ของ

กรรมการ, รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี เป็นต้น ในรายงานประจ�าปีและในแบบรายงาน 

56-1

 3 ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.nawarat.co.th

 4 บริษัทฯ มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

  นายปรัชญา มั่นคง 

  โทรศัพท์ : (662) 730-2178

  โทรสาร : (662) 751-9484

  อีเมล์ : ir@nawarat.co.th
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 5 คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีดัง

กล่าวได้รบัการรบัรองจาก ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท 

ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 (ซึ่งเป็นส�านักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ) ตาม

การเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

 3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2556 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

 6 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 7 บรษิทัได้จดัให้มีระบบป้องกนัและตรวจสอบการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ส่วนตนในทางมชิอบ โดยบรษิทัฯ มมีตใิห้คณะกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลดัง

กล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท�ารายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน

 9 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ รวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือ

ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552

หมวดท่ี 5 – ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

 คณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการควรมีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

คณะกรรมการควรจดัให้มรีะบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน และดูแลให้บรษิทัมรีะบบ

งานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

 คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

 กระบวนการสรรหาผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัเพือ่ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ควรมคีวามโปร่งใสปราศจากอทิธพิลของผูถ้อื

หุ้นที่มีอ�านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
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 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

เพือ่ช่วยศกึษาและกลัน่กรองงานตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณท่ีีต้องอาศัยความเป็นกลางในการวนิจิฉัย และควรก�าหนดนโยบาย บทบาท 

หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการท�างาน เช่น การด�าเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

 กรรมการทกุคนควรเข้าใจเป็นอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั พร้อมท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง

และรอบคอบ โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุคน โดยได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องและครบถ้วน นอกจากนี ้กรรมการ

ทกุคนควรอุทศิเวลาให้เพยีงพอเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบได้อย่างเตม็ท่ี เป็นหน้าท่ีของกรรมการท่ีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุ

ครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ

 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของ

ตนเอง คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่า

ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

 ในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1 ด้านโครงสร้างคณะกรรมการ

  1 คณะกรรมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน

  2 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และทั้ง 3 ท่านท�าหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วย

  3 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

  4 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

  5 กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนจ�ากัดอื่นเกิน 5 แห่ง และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ

  6 ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกจิการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการในนติบุิคคลอ่ืน ท่ีมีสภาพธรุกจิอย่างเดียวกนัและด�าเนนิ

ธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ยกเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  7 กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อม

ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระ รวมท้ังอทิุศเวลาและความพยายามในการปฏบัิตหิน้าท่ีเพือ่เสรมิสร้างให้บรษัิทฯ 

มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

  8 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการ

   - กรรมการบริหารหมายถึงผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯกรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เข้าใจในธรุกจิของบริษทัฯและตอ้งไม่เป็นบคุคลต้องห้ามเป็นรรมการบรษิทัฯ ตามกฎหมายหรอืข้อก�าหนดของ ส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้มีทักษะ 

มปีระสบการณ์ หรอืมคีวามสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบรษัิทฯ 
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ตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดของ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

   - กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมหุ้น

ที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  2. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจ�าจาก

บริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอ�านาจบริหารของบริษัทฯ ในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยต้อง

ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้เงินกู้ และลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มี

ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงินและการบริหารงานของบรษิัทฯ, บริษทัในเครือ, 

บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

  4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ, 

บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 2 ด้านคณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 3 ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการให้ความเห็นชอบ ทิศทางธรุกจิ และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัรวมทัง้ก�ากบั ควบคมุ 

ดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

ช่วยสอดส่องดแูลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและดแูล

ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  2. บริษัทให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิด

ชอบด�าเนินการ
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  ประวัติผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

นายสุรินทร์ เครือวุฒิกุล 

เบอร์ติดต่อ : โทร 02-730-2153, โทร 089-040-5670

อายุ : 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ท�างาน :

 2546 – ปัจจุบัน : 

 ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน

 2531 – 2545 : ผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรการ-บุคคล

ประวัติการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน : 

 1. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต

แห่งประเทศไทย)

 2. การบริหารความเสี่ยง (บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ)

   ซึง่มีหน้าทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เป็นกลไกสร้างเสรมิระบบควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงใน

การด�าเนินธุรกิจ

  3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Policy)

   เพือ่ให้บรษิทัฯมรีะบบในการบรหิารความเสีย่งเพือ่ลดมลูเหตขุองแต่ละโอกาสท่ีจะ ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษัิทฯ ให้ระดบั

ความเสีย่งและขนาดของความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ บรษิทัฯ จงึก�าหนดนโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยง ดังนี้

   3.1 ให้มกีารบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กรโดยก�าหนดให้พนกังานทุกคนได้เรยีนรูท้�าความเข้าใจและตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

   3.2 ให้มีการก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท

   3.3 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้การด�าเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

   บริษัทได้เริ่มใช้ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์

ปัญหาได้ล่วงหน้าและเตรียมวธิป้ีองกนัแก้ไขช่วยลดโอกาสสญูเสยีและเพิม่โอกาสความส�าเรจ็ ส่งผลให้บรษิทัด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนื

และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุม 3 ระดับ ดังนี้
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  - ความเสี่ยงระดับองค์กร (Organization Risk)

  - ความเสี่ยงระดับการด�าเนินงาน (Operation Risk)

  - ความเสี่ยงระดับบุคลากร (Individual Risk) 

  และครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้

  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  - ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operation Risk)

  - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

  - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

   บริษัทได้จัดท�าคู่มือระบบบริหารความเสี่ยง (Manual Risk Management System) ขึ้นมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ 

ได้เข้าใจในหลักการ กระบวนการ ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการด้านความเสี่ยง และก�าหนดให้ทุกหน่วยงานภาย

ในบริษัทฯ ต้องน�าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้น ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับ

สูง จ�านวน 9 คน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

   - ก�าหนดนโยบาย อ�านวยการและด�าเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาและทบทวน

แผนบริหารความเสี่ยง คู่มือระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   - ก�ากบัดแูล พฒันาและประเมนิผลระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ตลอดจนตดิตามให้ทกุหน่วยงานภายในบรษัิทฯ ปฏิบัติ

ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

   - ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

   - พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยง

  4. บริษัทมีการจัดท�านโยบายและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

 4. ด้านการประชุมคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจ�าทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น 

  2. ในการประชมุแต่ละคร้ังคณะกรรมการได้ก�าหนดวาระการประชมุอย่างชดัเจน และมกีารส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมรายละเอยีด

ล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึก

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้

ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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   โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

  3.  กรรมการของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ  ซึ่งในปี 2556 กรรมการ

ของบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่าน

มา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นายมานะ กรรณสูต  ร้อยละ 83

  2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ร้อยละ 92

  3. นายนิยม นิยมานุสร  ร้อยละ 100

  4. นายพลพัฒ กรรณสูต  ร้อยละ 100

  5. นางวัฒนา สัมนาวงศ์  ร้อยละ 100

  6. นายอภิชาต ธรรมสโรช  ร้อยละ 92

  7. นายสุข สื่อยรรยงศิริ  ร้อยละ 100

  4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประชุมระหว่างกันอย่างสม�่าเสมอโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย  โดยใช้การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ

 5. ด้านการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

   บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 6. ด้านค่าตอบแทน

   บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ ในปี 2556  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนเดือน จ�านวนเงินได้รับ
 ชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง  ค่าตอบแทน ต�าแหน่ง  ค่าตอบแทน ที่ได้รับ ทั้งปี 2556
    ต่อเดือน(บาท)   ต่อเดือน(บาท) ค่าตอบแทน (บาท)
        (เดือน) 

นายมานะ กรรณสูต ประธาน  44,333.00    12 532,000.00

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการ  28,500.00 ประธาน  22,166.00 12 608,000.00

นายนิยม นิยมานุสร กรรมการ  28,500.00 กรรมการ  15,833.00 12 532,000.00

นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการ  28,500.00 กรรมการ  15,833.00 12 532,000.00

นายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการ  28,500.00    12 342,000.00

นางวัฒนา สัมนาวงศ์ กรรมการ  28,500.00    12 342,000.00

นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการ  28,500.00    12 342,000.00

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจ่ายในปี 2556      3,230,000.00
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 7. ด้านการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

   1. บริษัทฯ มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ส�าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต�าแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก โดยฝ่ายจัดการของ 

บริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมชุดเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และมีการจัดบรรยาย

สรุปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องต่างๆ ที่ควรรับทราบ

   2. บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมการสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน

การปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ
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ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) 

 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ บริษัท

ถือเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท 

 บริษัทได้ด�าเนินงานตามหลักการบริหารงานโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

มากทีส่ดุ นอกจากนีเ้รายงัมนีโยบายทีจ่ะมุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยได้รบัความร่วมมอือย่างดเียีย่มจากหน่วยงานราชการและองค์กร

ท้องถิ่นต่างๆ จนท�าให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทยังสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้อง

ถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมการกุศล, การพัฒนาการศึกษาของไทย, การพัฒนาสังคม

ด้านต่างๆ, สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

	 นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมการกุศล

  บริษัทได้ตระหนักถึงการท�านุบ�ารุงศาสนาในทุกๆ ศาสนา โดยมอบปัจจัยให้กับการบูรณะศาสนสถาน, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, การ

สร้างศาลา ห้องน�้า ระบบสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น�้าประปา โทรศัพท์ ให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

	 นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา

  บริษัทเห็นความส�าคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้และจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ 

  - การสนับสนุนเงินในการสร้างสถาบันการศึกษา

  - การสนับสนุนเงินในการสร้างศูนย์การศึกษาและพัฒนาอาชีพ เช่นโรงเรียนสอนคนตาบอด

  - การสนับสนุนเงินในการปรับปรุงโรงเรียน

  - การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับสถานศึกษาต่างๆ

  - การสนับสนุนเงินในการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา ในสถานศึกษาต่างๆ

  - การส่งบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นตัวแทนการสอนและบรรยาย ในสถานศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัย  

และโรงเรียน

	 นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสาธารณสุข

  - บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อย

โอกาสในสงัคมให้มีชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ อกีทัง้ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ โดยมุง่เยยีวยาบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคม อาทิเช่น

  - สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 

  - สมทบทุน เพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาล, ซื้ออาหารและยา ส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ

  - สมทบทุน เพื่อการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล  จ.ชุมพร 

8	ความรับผิดชอบต่อสังคม
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  - สมทบทุนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง อาทิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในทุกๆ ปีให้แก่

เด็กในชุมชน โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชน

  - บริษัทฯ มีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ด้วยความเป็นมิตร และให้ความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจาก

การด�าเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

  - บริษัทฯ และพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

  - บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 

ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

  - ป้องกันและควบคุมการก�าจัดขยะ น�้าเสีย และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้

เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

  - ส่งเสรมิและปฏบิตัติามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง และปฏบิตัติามข้อก�าหนดของระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด

  - ให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษดังกล่าวได้ถูกน�าไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  - มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

  - ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  - มุ่งมั่นที่จะผลักดันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆได้ด�าเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอโดยมีการ

สื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 ในปี 2556 บริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี้

  1 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

  2 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ

  3 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

  4 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  5 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธินริศรานุวัตติวงศ์

  6 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  7 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อบ�ารุงพระอารามหลวง, ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับวัดพระธาติแช่แห้ง จังหวัดน่าน

  8 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อทอดกฐินสามัคคี ให้กับวัดลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
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 9 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน ให้กับวัดคลองพระเจ้า จังหวัดระยอง

 10 โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้าขนาดก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้า 14 เมกกะวัตต์  ตั้งอยู่ที่แม่น�้าสะนะ เมืองกาสี 

แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว มีพื้นที่กักเก็บน�้าประมาณ 96 ตร.กม. โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สปป.ลาว 

(EDL) ได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว โดยบริษัทได้ท�าการตรวจวัดคุณภาพล�าน�้าสะนะ 

(Surface water Quality) ในช่วงการก่อสร้าง บริเวณช่วงต้นน�้าและท้ายน�้าล�าน�้าสะนะ เพื่อประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ง

แวดล้อม โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิม่มาตราการ การลด, การป้องกนั และแก้ไขผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม 

ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างโครงการ

  

  

วัดค่า PH, DO, TEMP. โดยเครื่อง PH METER เก็บตัวอย่างน�้าเพื่อวัดความขุ่น โดยเครื่อง TURBIDITY METER

วัดความเร็วของกระแสน�้า โดย FLOW METER วัดความลึกและความกว้างของล�าน�้า
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 11 บรษิทัได้ด�าเนนิการก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีรวมช่วงการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที ่2 ซึง่โครงการโรงไฟฟ้า

จะนะ ชดุที ่2  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าจะนะ ท่ีมกีารด�าเนนิการผลติไฟฟ้าอยูเ่ดิมแล้ว (โรงไฟฟ้าจะนะ ได้เดินเครือ่งผลิตไฟฟ้าตัง้แต่

เดอืนกรกฎาคม 2551, ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้ประมาณ 746.8 เมกะวตัต์ หรอื ก�าลงัผลติสทุธ ิ731.8 เมกะวตัต์) โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 

775 ไร่ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่บ้านป่าชิง บ้านโคกม่วง (หมู่ที่ 1) ตาบลป่าชิง และบ้านควนหัวช้าง (หมู่ที่ 6) ต�าบลคลองเปียะ 

อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้า

จะนะ ชุดที่ 1 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 860 เมกะวัตต์

    สถานภาพด�าเนินการปัจจุบัน ของโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 จะมีเพียงการก่อสร้างอาคารส�าหรับติดตั้งเครื่องจักร

และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนพื้นที่ ประมาณ 38 ไร่ โดยพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 จะตั้ง

อยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 โดยจะจัดวางผังองค์ประกอบส่วนใหญ่ให้อยู่ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้า

และระบบส่งของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคารเครื่องกังหันแก๊ส อาคารเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้า เครื่องผลิต

ไอน�้าและระบบควบคุม หอหล่อเย็น ลานไกไฟฟ้า อาคารโรงปรับสภาพน�้าและระบบกักเก็บน�้าและบ่อบ�าบัด เป็นต้น โดยมีราย

ละเอียดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เป็นสัดส่วนต่างๆ 

    ซึง่บรษิทัได้ท�าการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�า้เสยี ขนาด 50 ลบ.ม./วนั เพือ่รองรบัปรมิาณน�า้เสยีจากคนงานก่อสร้างในโครงการ 

ก่อนปล่อยสูช่มุชนและสิง่แวดล้อมบรเิวณรอบพืน้ท่ีโครงการซึง่เป็นมาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบต่อชมุชนและส่ิงแวดล้อม

ระหว่างการก่อสร้างโครงการ

	   ถังบ�าบัดน�้าเสียภาพมุมสูงโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
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 12 บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย และปรับปรุงห้องน�้าที่โรงงานเหล็กแปรรูป อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว เพ่ือให้สามารถมี

ประสิทธิภาพในการบ�าบัดน�้าทิ้งให้ผ่านตามค่ามาตรฐาน

สภาพห้องน�้าหลังปรับปรุง

สภาพพื้นที่ถังบ�าบัดน�้าเสียหลังปรับปรุง
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 13 โรงงานเหล็กแปรรูป อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว ก�าลังด�าเนินการสร้างส่วนประกอบและติดตั้งเครื่องขัดผิวโลหะแบบพ่นยิง ซึ่งเป็นกระ

บวนการขึน้รูปเยน็โดยทีช่ิน้งานจะถกูขดัยงิด้วยวสัดทุรงกลมทีค่วามเรว็สงู ด�าเนนิงานในสภาพแวดล้อมแบบปิด เคร่ืองมอืน้ีมคีวาม

สามารถในการฟื้นสภาพและสามารถน�าเม็ดเหล็กกลับมาใช้ได้อีกครั้ง และยังสามารถจ�ากัดปริมาณของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นด้วย

 

ชิ้นงานต่างๆ ที่จะมาประกอบเป็นเครื่องขัดผิวโลหะแบบพ่นยิง

ภาพตัวอย่างเครื่องขัดผิวโลหะแบบพ่นยิง ซึ่งในตัวเครื่องมีระบบบ�าบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการขัดผิวโลหะ
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ร า ย ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต่ อ ร า ย ง า น
ท า ง ก า ร เ งิ น



73

	 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัและรายละเอยีดข้อมลูทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	งบ

การเงนิดงักล่าวจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยโดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่าง

สม�่าเสมอตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มี

	 -	 ระบบควบคุมภายใน	 ซึ่งมีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	

เป็นผู้รับผิดชอบ	เพื่อให้ปลอดจากการชี้น�าของฝ่ายบริหาร	ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	

	 -	 การถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด

	 -	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท	 และหาแนวทางแก้ไข	

ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย

	 โดยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�าบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน	 และรัดกุมเพียงพอที่จะ

แสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้อง	ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้

	 คณะกรรมการยงัได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายด้านบญัชีและการเงนิ	พจิารณาความ

ถกูต้องของรายงานทางการเงนิ	รวมทัง้สอบทานระบบควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายในดงัรายละเอยีดซึง่ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี	 นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทยังได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ดังรายละเอียดความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบ

การเงินของบริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	 2556	 มีความน่าเชื่อถือและได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างสม�่าเสมอตลอดมา

(นายมานะ	กรรณสูต)

ประธานกรรมการ

9	รายงานคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ป ร ะ จ� า ปี 	 2 5 5 6



75

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน

ไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ดังนี้

 1. นายประเสริฐพันธุ์  พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการตรวจสอบ

 3. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ที่ดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทั่วไปแผนก

ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินประจ�าปีของทุกปีนั้น เป็นการ

จัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2556 เพื่อให้งบการเงินดังกล่าวมีรายงานอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผย

ข้อมูลที่เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งยังมีการสอบทานการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกัน ระหว่าง  บริษัทฯ กับบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และหลักเกณฑ์ที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 2. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน และมีการ

ปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมกับ

กระบวนการท�างานที่มีนัยส�าคัญอย่างครบถ้วน ได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินการตามแผน เพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการท่ัวไปแผนกตรวจสอบภายในเป็นประจ�า คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 

 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทจากการประชุมร่วม

กับเลขานุการบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ ก�ากับ ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดถูกต้องไม่พบข้อ

บกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

10	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2556
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 4. พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีโดยเสนอคณะกรรมการบรษิทัให้ขออนมุตัท่ีิประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2557 ในการแต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชีของบริษัท คือ

 1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3844 และ/หรือ

 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ

 3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 ของ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2557

 (นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ค� า อ ธิ บ า ย แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น
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11.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินปี 2556

ผูส้อบบญัชไีด้เสนอรายงานตรวจสอบงบการเงนิแบบไม่มเีงือ่นไข แต่ได้ขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4 เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

นโยบายบัญชี เนื่องจากการน�ามาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

งบการเงินปี 2555

ผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข โดยระบุว่างบการเงินรวมของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) ได้แสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

11.2  ค�าอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ปี 2555 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัญหา หลายประเทศในยุโรปยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการเงิน สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มมี

ปัญหา ธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขัน้ต�า่ของรฐับาล ต้นทนุค่าแรงสงูขึน้ รวมทัง้ราคาสนิค้าเครือ่งอปุโภค

บริโภค วัตถุดิบใช้ในการผลิต ต่างก็ปรับราคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังได้รับผลกระทบจากราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ปี 2556

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัญหาเช่นเดิม บางประเทศประสบปัญหาด้านการเมือง สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีปัญหา 

เกิดการขาดแคลนแรงงานไทย ต้องน�าเข้าแรงงานต่างด้าวมากขึ้น ราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุใช้ในการก่อสร้างต่างทยอยปรับ

ราคาสงูขึน้ ในไตรมาส 4 เกดิปัญหาความขดัแย้งทางด้านการเมอืงภายในประเทศ ซึง่กระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เศรษฐกจิ

ชะลอตัว แผนการลงทุนในไทยของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศหยุดชะงัก มีการทบทวนแผนการลงทุนใหม่ รวมท้ังงบลงทุนภาครัฐต้อง

ชะลอการลงทุนออกไปอย่างไม่มีก�าหนด

ค�าชี้แจงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

สรุปฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 8,988.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,335.35 ล้าน

บาท หรือเท่ากับร้อยละ 17.45

11	ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้านสินทรัพย์ ประกอบด้วย

 1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 2,732.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 418.74 ล้านบาท โครงการที่มียอดลูกหนี้สูง 3 อันดับแรกได้แก่

  1) โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียระยะที่ 7 เขตบางซื่อ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทรับเหมาช่วงมาจากบริษัท เอ.เอส.แอส

โซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1994) จ�ากัด ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 384.38 ล้านบาท

  2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น�้าเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานคร ยอดลูกหนี้ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 200.05 ล้านบาท

  3) โครงการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้างให้แก่บริษัท ทิพากร จ�ากัด ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 

195.96 ล้านบาท

 2. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 1,139.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 227.60 ล้านบาท โครงการที่มียอดรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระสูง 3 อันดับแรกได้แก่

  1) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัท 

รบัเหมาช่วงมาจาก Marubeni Corporation รายได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกช�าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 185.59 ล้านบาท

  2) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ทีจ่งัหวดัสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึง่บรษิทัรบัเหมาช่วงมาจาก Marubeni 

Corporation รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 160.14 ล้านบาท

  3) โครงการออกแบบและก่อสร้าง Nam Sana Hydropower Plant ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของ Electricite du 

Laos รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 158.10 ล้านบาท

 3. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย์ ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 586.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 เท่ากับ 332.49 ล้านบาท โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในนามของบริษัทมีต้นทุนโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้

  1) โครงการทาวน์โฮม “เดอสยาม” ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 กรุงเทพมหานคร ต้นทุนโครงการเท่ากับ 43.84 ล้านบาท

  2) โครงการบ้านเดี่ยว “บ้านบารานี” ที่ถนนรังสิตคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ต้นทุนโครงการเท่ากับ 4.64 ล้านบาท

  3) โครงการบ้านเดี่ยว “วิลล่าบารานี” ที่ถนนรังสิตคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ต้นทุนโครงการเท่ากับ 297.52 ล้านบาท

  นอกจากนี้ ยังมีโครงการบ้านเดี่ยวอีกหนึ่งโครงการ ด�าเนินการโดยบริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

ชื่อว่าโครงการ “บารานี พาร์ค ร่มเกล้า” ที่ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ต้นทุนโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 

240.18 ล้านบาท

 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้านหนี้สิน ประกอบด้วย

 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากับ 854.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 เท่ากับ 98.07 ล้านบาท เงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทสั่งซื้อวัสดุที่มีแนวโน้มว่าราคาอาจปรับสูงขึ้น เป็นการซื้อล่วง

หน้าในปรมิาณพอใช้ทัง้โครงการ ทัง้นี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งด้านราคาวสัดุ รวมท้ังกูย้มืเพือ่รกัษาสภาพคล่องในสถานการณ์

ที่มีปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
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 2. เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากับ 826.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

เท่ากับ 100.23 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างหลายโครงการและได้รับเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง

ตามเงื่อนไขในสัญญา ตัวอย่างเช่น

  1) โครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน�า้ใต้คลองบางซือ่ จากคลองลาดพร้าวถงึแม่น�า้เจ้าพระยา ของกรงุเทพมหานคร มลูค่าโครงการ 

2,442.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  2) โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) – บ้านคลองกระบือ ตอน 3 จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางยาว

ประมาณ 6.160 กิโลเมตร ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 1,138.38 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค�าชี้แจงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

สรุปฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 7,652.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 1,414.50 ล้าน

บาท หรือเท่ากับร้อยละ 22.67

 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้านสินทรัพย์ ประกอบด้วย

 1. เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจ�าธนาคาร เป็นเงินฝากระยะสั้น 3 เดือน และ 5 เดือนที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

 2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 2,314.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 306.41 ล้านบาท โดยโครงการที่มียอดลูกหนี้สูง 3 อันดับแรกได้แก่

  1) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ที่จังหวัดสงขลา ของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทรับเหมาช่วงมาจาก Marubeni Corporation ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

เท่ากับ 374.86 ล้านบาท

  2) โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียระยะที่ 7 เขตบางซื่อ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทรับเหมาช่วงมาจากบริษัท เอ.เอส.แอส

โซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1994) จ�ากัด ยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 157.92 ล้านบาท

  3) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า, ทางยกระดับส่วนต่อขยาย และ Stabling Yard โครงการระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายสาย

สีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทรับเหมาช่วงมาจาก กิจการร่วมค้า เอส ที เอ เอส ยอดลูกหนี้ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 78.74 ล้านบาท

 3. ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 363.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 เท่ากับ 180.86 ล้านบาท สอดคล้องกับการที่บริษัทสามารถท�าผลงานก่อสร้างได้เพิ่มมากขึ้นในปี 2555 ผลงานแต่ละงวดที่

น�าส่งผู้ว่าจ้างจะต้องหักเงินประกันผลงานก่อสร้างไว้ในอัตราที่ระบุในสัญญา
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 4. ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มยีอดเท่ากบั 253.68 ล้านบาท เป็นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อขายในนามของบริษัท ประกอบด้วย

  1) โครงการทาวน์โฮม “เดอสยาม” ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 กรุงเทพมหานคร จ�านวนเงิน 33.46 ล้านบาท

  2) โครงการบ้านเดี่ยว “บ้านบารานี” ที่ถนนรังสิตคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ�านวนเงิน15.55 ล้านบาท

  3) โครงการบ้านเดี่ยว “วิลล่าบารานี” ที่ถนนรังสิตคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จ�านวนเงิน 204.67 ล้านบาท

 5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 150.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 

57.79 ล้านบาท รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555ประกอบด้วย

  1) บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ�ากัด 133.56 ล้านบาท

  2) บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 16.72 ล้านบาท 

 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้านหนี้สิน ประกอบด้วย

 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 756.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 238.38 ล้านบาท เงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทสั่งซื้อวัสดุที่มีแนวโน้มว่าราคาอาจปรับ

สูงขึ้น เป็นการซื้อล่วงหน้าในปริมาณพอใช้ทั้งโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาวัสดุ นอกจากนี้โครงการงาน

จ้างเหมาขุด – ขนดิน และถ่านหิน ที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 6  ณ เหมืองแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ด�าเนินการโดยกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี มีความจ�าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเพื่อซื้อ

เครื่องจักรใหม่ รวมทั้งซื้ออะไหล่มาซ่อมเครื่องจักรเก่าท่ีใช้งานอยู่ในโครงการ สัดส่วนการลงทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้านี้คือ

ร้อยละ 50

 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 2,300.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

เท่ากับ 552.20 ล้านบาท การสั่งซื้อวัสดุใช้ในการก่อสร้าง การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงและการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเพิ่มมากขึ้น 

สอดคล้องกับการที่บริษัทสามารถท�าผลงานก่อสร้างได้เพิ่มมากขึ้นในปี 2555 
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ผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แก่

ปี 2554 - 2556 คือ นายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958

ค่าสอบบัญชี ปี 2554-2555 ค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจ�านวนเงิน 1.95 ล้านบาทต่อปี

 ปี 2556 ค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจ�านวนเงิน 2.00 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
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บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 298,586,526         270,762,930         216,765,685         249,425,076         232,715,229         188,041,895         

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคาร -                           146,000,000         -                           -                           146,000,000         -                           

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 9 1,563,430,524      1,132,002,850      556,563,149         1,309,870,890      996,192,802         363,926,172         

รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ 10 1,098,212,617      852,958,319         821,028,451         998,641,923         791,626,954         753,138,304         

ลูกหนี้เงินประกันผลงานกอสราง 504,801,383         363,589,191         182,733,834         483,455,967         316,375,728         131,966,803         

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย 11 125,939,660         225,916,011         237,299,540         32,496,210           57,432,556 79,700,476

สินคาคงเหลือ 12 788,330,358         618,834,993         544,699,623         709,674,672         561,823,707         512,267,678         

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 13 586,178,808         253,686,940         178,110,102         346,000,050         253,686,940         178,110,102         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 551,119,773         457,857,737         374,550,527         427,939,657         384,708,493         325,942,063         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,516,599,649      4,321,608,971      3,111,750,911      4,557,504,445      3,740,562,409      2,533,093,493      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 15 298,664,256         207,756,653         256,569,752         266,505,584         180,459,737         235,580,711         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 16 -                           -                           -                           231,486,613         31,296,663           31,296,663           

เงินลงทุนในการรวมคา 17 -                           -                           -                           20,644,855           20,644,855           20,918,539           

เงินลงทุนในบริษัทรวม 18 161,917,893         150,279,341         92,490,983           124,999,596         124,999,596         124,999,596         

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 19 11,534,980           15,446,793           20,150,506           11,534,980           15,446,793           20,150,506           

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 20 189,006,117         201,795,439         188,593,711         189,006,117         201,795,439         188,593,711         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 21 2,705,916,996      2,628,459,434      2,464,176,072      1,116,517,572      873,274,165         616,135,698         

สิทธิการเชาที่ดิน 22 17,677,966           20,264,962           22,851,958           17,677,966           20,264,962           22,851,958           

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 31 37,907,528           50,899,881           24,964,835           35,399,827           27,404,253           17,503,726           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 48,771,659           56,136,630           56,601,139           11,170,141           14,791,630           8,725,544             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,471,397,395      3,331,039,133      3,126,398,956      2,024,943,251      1,510,378,093      1,286,756,652      

รวมสินทรัพย 8,987,997,044      7,652,648,104      6,238,149,867      6,582,447,696      5,250,940,502      3,819,850,145      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 23 854,970,262         756,904,082         518,524,739         677,071,009         578,329,141         424,049,928         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 24 2,342,132,891      2,300,195,417      1,747,991,697      1,407,176,239      1,371,728,549      716,251,941         

เงินกูยืมระยะสั้น 7 86,270,013           158,063,057         197,098,930         23,328,765           37,600,033           89,624,861           

เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 25 75,087,346           38,736,532           24,094,485           67,098,368           31,370,443           17,204,073           

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 26 371,281,812         316,752,284         228,378,199         92,500,379           104,942,500         47,819,131           

เงินรับลวงหนาคากอสราง 826,664,698         726,433,152         802,322,274         819,007,039         726,386,900         802,081,872         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 164,786,667         157,005,842         106,023,002         144,880,931         146,585,457         94,587,583           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,721,193,689      4,454,090,366      3,624,433,326      3,231,062,730      2,996,943,023      2,191,619,389      

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง

   กำหนดชำระภายในหนึ่งป 25 142,093,789         78,514,697           63,038,863           118,137,944         47,936,336           25,828,901           

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง

   กำหนดชำระภายในหนึ่งป 26 855,664,989         906,360,661         956,977,392         -                           75,300,000           85,230,000           

เจาหนี้เงินประกันผลงานกอสราง 133,673,064         108,167,177         50,169,074           131,934,950         106,174,228         47,644,788           

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 27 107,446,859         78,977,959           73,467,943           102,951,614         74,782,832           70,059,567           

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 28,800                  28,800                  28,800                  28,800                  28,800                  28,800                  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,238,907,501      1,172,049,294      1,143,682,072      353,053,308         304,222,196         228,792,056         

รวมหนี้สิน 5,960,101,190      5,626,139,660      4,768,115,398      3,584,116,038      3,301,165,219      2,420,411,445      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 28

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 2,221,587,311 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

      (31 ธันวาคม 2555: หุนสามัญ 2,217,950,679 หุน 

      มูลคาหุนละ 1 บาท) 2,221,587,311      2,217,950,679      2,217,950,679      2,221,587,311      2,217,950,679      2,217,950,679      

   ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 1,974,801,416 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

      (31 ธันวาคม 2555: หุนสามัญ 1,552,901,243 หุน 

      มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,974,801,416      1,552,901,243      1,552,901,243      1,974,801,416      1,552,901,243      1,552,901,243      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 28 738,393,907         -                           -                           738,393,907         -                           -                           

กำไรสะสม

   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 29 29,468,945           23,006,415           4,650,658             25,468,945           20,710,415           2,354,658             

   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) 259,255,076         413,990,817         (120,171,316)        259,667,390         376,163,625         (155,817,201)        

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (17,211,471)          (4,926,467)           (5,640,186)           -                           -                           -                           

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,984,707,873      1,984,972,008      1,431,740,399      2,998,331,658      1,949,775,283      1,399,438,700      

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 43,187,981           41,536,436           38,294,070           -                           -                           -                           

รวมสวนของผูถือหุน 3,027,895,854      2,026,508,444      1,470,034,469      2,998,331,658      1,949,775,283      1,399,438,700      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,987,997,044      7,652,648,104      6,238,149,867      6,582,447,696      5,250,940,502      3,819,850,145      

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กำไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการกอสราง 5,269,752,925       5,736,366,426       4,893,606,892       5,472,966,734       

รายไดจากการขายและบริการ 1,456,868,114       967,237,202          519,587,677          204,346,163          

รายไดอื่น

   ดอกเบี้ยรับ 14,602,002            21,348,635            15,507,149            19,889,116            

   เงินปนผลรับ 16, 18 -                             -                             18,999,949            59,999,820            

   อื่นๆ 79,539,423            91,655,043            25,863,811            60,201,443            

รวมรายได 6,820,762,464       6,816,607,306       5,473,565,478       5,817,403,276       

คาใชจาย

ตนทุนงานกอสราง 5,061,634,185       5,267,081,693       4,721,589,498       5,038,363,491       

ตนทุนขายและบริการ 1,307,952,921       928,113,638          469,409,103          179,845,086          

คาใชจายในการบริหาร 366,141,387          407,532,677          250,550,966          309,996,445          

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (107,291,876)         (323,468,343)         (120,038,096)         (299,953,612)         

รวมคาใชจาย 6,628,436,617       6,279,259,665       5,321,511,471       5,228,251,410       

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 192,325,847          537,347,641          152,054,007          589,151,866          

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 18 27,638,504            117,788,178          -                             -                             

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 219,964,351        655,135,819        152,054,007        589,151,866        

คาใชจายทางการเงิน (133,786,291)         (123,055,253)         (55,546,992)           (48,715,810)           

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 86,178,060            532,080,566          96,507,015            540,436,056          

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 31 (24,351,371)           23,679,690            (1,336,411)             9,900,527              

กำไรสำหรับป 61,826,689            555,760,256          95,170,604            550,336,583          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (12,285,004)         713,719               -                          -                          

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

     คณิตศาสตรประกันภัย 27 (25,134,565)         -                          (25,709,508)         -                          

ผลกระทบของภาษีเงินได 31 5,026,913            -                          5,141,902            -                          

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (32,392,656)         713,719               (20,567,606)         -                          

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 29,434,033          556,473,975        74,602,998          550,336,583        

การแบงปนกำไร 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 58,359,126          552,517,890        95,170,604          550,336,583        

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 3,467,563            3,242,366            -                          -                          

61,826,689          555,760,256        

-                          -                          

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 25,782,488          553,231,609        74,602,998          550,336,583        

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 3,651,545            3,242,366            -                          -                          

29,434,033          556,473,975        

-                          -                          

กำไรตอหุน 32

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.0317                 0.3558                 0.0516                 0.3544                 

กำไรตอหุนปรับลด

   กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.0309                 - 0.0504                 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สวนของผูมี

ผลตาง สวนไดเสียที่

จากการแปลงคา รวมสวนของ ไมมีอำนาจ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน งบการเงินที่เปน ผูถือหุน ควบคุม รวมสวน

ชำระเต็มมูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินตราตางประเทศ ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,552,901,243           -                                 4,650,658                  (160,605,044)             (5,640,186)                 1,391,306,671           38,057,178                1,429,363,849           

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                                 -                                 -                                 40,433,728                -                                 40,433,728                236,892                     40,670,620                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 1,552,901,243           -                                 4,650,658                  (120,171,316)             (5,640,186)                 1,431,740,399           38,294,070                1,470,034,469           

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ปรับปรุงใหม) -                                 -                                 -                                 552,517,890              713,719                     553,231,609              3,242,366                  556,473,975              

โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                                 -                                 18,355,757                (18,355,757)               -                                 -                                 -                                 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 1,552,901,243           -                                 23,006,415                413,990,817              (4,926,467)                 1,984,972,008           41,536,436                2,026,508,444           

-                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,552,901,243           -                                 23,006,415                359,946,034              (4,926,467)                 1,930,927,225           41,260,458                1,972,187,683           

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                                 -                                 -                                 54,044,783                -                                 54,044,783                275,978                     54,320,761                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 1,552,901,243           -                                 23,006,415                413,990,817              (4,926,467)                 1,984,972,008           41,536,436                2,026,508,444           

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 28) 421,843,034              738,325,340              -                                 -                                 -                                 1,160,168,374           -                                 1,160,168,374           

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

   ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 28) 57,139                       68,567                       -                                 -                                 -                                 125,706                     -                                 125,706                     

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35) -                                 -                                 -                                 (186,340,703)             -                                 (186,340,703)             -                                 (186,340,703)             

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป -                                 -                                 -                                 38,067,492                (12,285,004)               25,782,488                3,651,545                  29,434,033                

โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                                 -                                 6,462,530                  (6,462,530)                 -                                 -                                 -                                 -                                 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

   ลดลงจากเงินปนผลจายของบริษัทยอย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (2,000,000)                 (2,000,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,974,801,416           738,393,907              29,468,945                259,255,076              (17,211,471)               2,984,707,873           43,187,981                3,027,895,854           

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กำไร (ขาดทุน) สะสม
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ทุนที่ออก สวนเกิน รวมสวน

และชำระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,552,901,243        -                             2,354,658              (173,320,927)         1,381,934,974        

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             17,503,726             17,503,726             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 1,552,901,243        -                             2,354,658              (155,817,201)         1,399,438,700        

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ปรับปรุงใหม) -                             -                             -                             550,336,583           550,336,583           

โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                             -                             18,355,757             (18,355,757)           -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 1,552,901,243        -                             20,710,415             376,163,625           1,949,775,283        

-                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,552,901,243        -                             20,710,415             348,759,372           1,922,371,030        

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             27,404,253             27,404,253             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 1,552,901,243        -                             20,710,415             376,163,625           1,949,775,283        

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 28) 421,843,034           738,325,340           -                             -                             1,160,168,374        

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

   ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 28) 57,139                   68,567                   -                             -                             125,706                 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35) -                             -                             -                             (186,340,703)         (186,340,703)         

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป -                             -                             -                             74,602,998             74,602,998             

โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                             -                             4,758,530              (4,758,530)             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,974,801,416        738,393,907           25,468,945             259,667,390           2,998,331,658        

-                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



93

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบกระแสเงินสด

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษี 86,178,060              532,080,566            96,507,015              540,436,056            

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดำเนินงาน

   คาเสื่อมราคา 476,520,909            430,920,385            167,887,957            156,816,128            

   คาตัดจำหนายสิทธิการเชาที่ดิน 2,586,996                2,586,996                2,586,996                2,586,996                

   โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (107,291,876)           (323,468,343)           (120,038,096)           (299,953,612)           

   สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (27,638,504)             (117,788,178)           -                               -                               

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 2,351,800                32,097,090              2,351,800                32,097,090              

   ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายอุปกรณ (5,497,102)               (20,803,791)             9,965,452                (16,092,855)             

   ขาดทุนจากการลดมูลคาของเงินลงทุน 3,911,813                4,740,276                3,911,813                5,013,960                

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 6,278,137                2,679,978                6,278,137                2,679,978                

   การปรับลด (ปรับเพิ่ม) ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

      เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (2,726,003)               3,959,281                (2,726,003)               3,959,281                

   ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 7,917,646                (4,698,368)               7,917,646                (4,698,368)               

   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,938,830                7,939,667                7,061,236                7,152,915                

   สำรองคาเผื่อผลขาดทุน 3,557,328                5,412,238                3,557,328                5,412,238                

   เงินปนผลรับ -                               -                               (18,999,949)             (59,999,820)             

   รายไดดอกเบี้ย (14,602,002)             (21,348,635)             (15,507,149)             (19,889,116)             

   คาใชจายดอกเบี้ย 133,786,291            123,055,253            55,546,992              48,715,810              

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 573,272,323            657,364,415            206,301,175            404,236,681            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยจากการดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (406,788,713)           (194,335,392)           (236,708,844)           (253,057,458)           

   รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ (157,157,883)           (78,721,453)             (191,069,035)           (85,280,235)             

   ลูกหนี้เงินประกันผลงานกอสราง (140,356,135)           (186,686,224)           (166,224,182)           (190,239,792)           

   สินคาคงเหลือ (175,773,502)           (76,815,348)             (154,129,102)           (52,236,007)             

   ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (324,995,695)           (76,935,166)             (84,998,358)             (76,935,166)             

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (69,659,539)             22,690,646              (44,319,782)             47,188,191              

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 7,364,971                464,509                   5,552,031                (6,066,086)               

หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 42,119,115              552,452,944            57,977,234              654,736,407            

   เงินรับลวงหนาคากอสราง 92,915,951              (70,941,812)             85,304,544              (70,747,662)             

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,223,497                45,570,603              (27,660,825)             46,585,636              

   เจาหนี้เงินประกันผลงานกอสราง 25,505,887              57,998,103              25,760,722              58,529,440              

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (4,604,495)               (2,429,650)               (4,601,962)               (2,429,650)               

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (533,934,218)           649,676,175            (528,816,384)           474,284,299            

   จายดอกเบี้ย (130,963,746)           (124,075,920)           (54,555,877)             (51,601,390)             

   จายภาษีเงินได (132,233,815)           (113,482,627)           (119,247,699)           (105,954,621)           

   ภาษีเงินไดรับคืน 120,336,318            -                               120,336,318            -                               

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (676,795,461)           412,117,628            (582,283,642)           316,728,288            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 146,000,000          (146,000,000)        146,000,000          (146,000,000)        

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (90,907,603)             48,813,099              (86,045,847)             55,120,974              

เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย -                               -                               (200,189,950)           -                               

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก

   กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 103,145,396            8,681,805                73,428,418              (5,188,246)               

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น -                            (36,563)                 -                            (36,563)                 

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ 18,870,287              30,453,367              11,986,004              22,823,182              

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                               -                               2,999,997                -                               

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 15,999,952              59,999,820              15,999,952              59,999,820              

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                               (13,201,728)             -                               (13,201,728)             

ซื้อที่ดินและอุปกรณ (407,453,225)           (564,274,627)           (274,884,617)           (380,700,227)           

ดอกเบี้ยรับ 11,453,034              20,041,558              11,518,051              19,093,753              

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (202,892,159)           (555,523,269)           (299,187,992)           (388,089,035)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 98,066,180              239,748,822            98,741,868              155,648,692            

ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (77,750,708)             (42,557,905)             (67,281,560)             (35,807,980)             

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 3,833,856                37,757,354              (87,742,121)             47,193,369              

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลงสุทธิ (72,116,401)             (38,259,104)             (15,299,999)             (51,000,000)             

เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน 1,156,103,996         -                               1,156,103,996         -                               

เงินปนผลจาย (186,340,703)           -                               (186,340,703)           -                               

เงินปนผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ

   ควบคุมของบริษัทยอย (2,000,000)               -                               -                               -                               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 919,796,220            196,689,167            898,181,481            116,034,081            

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (12,285,004)             713,719                   -                               -                               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 27,823,596              53,997,245              16,709,847              44,673,334              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 270,762,930            216,765,685            232,715,229            188,041,895            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 298,586,526            270,762,930            249,425,076            232,715,229            

-                               -                               -                               -                               

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   ซื้อสินทรัพยโดยการทำสัญญาเชาซื้อระหวางป 149,578,273            72,675,786              147,760,681            72,081,786              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5.16 ก 
 กกกกก
กกกก 
 กกกกก
ก  กกกก
  

5.17  
กก 

 
 กกกก
กก กกกกกก
ก 

ก 
 กกกกกก
  ก
ก   
  

 



108
13

 กกกกก
กก กก
ก 
 กกกก
กกก 
 กกก    
กก  กก ก
 กกกก
กก 
 กกกกก
กกกกกก  

6. กก 
กกกก 
กก กกกก
กกกก 
กกกก กกก
 
กกก 
 กกกกกกก
กกกก 
  กกก กกก
กก  กกกก
กกกกก
ก  
ก 
กก กก         
กกก กกก 
ก  
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ก 
ก ก             
 ก
ก กก
 
 ก 
กก กก
กก ก
กกก 
กก ก ก
กกกกก
 กกกกก
กก 
ก 
 กกกก    
กก
 กกกก
กก กก 
กกกก 
กก 
กกกก  
กกกกก
ก กก   ก
  กก  
 
กกกกก 
กกกก
กก   
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7. กกกกกกก 
  กกกกกก
กกกก กกกกกกก
กกกก กก
 

กก กกกก 
ก ก กกก 
ก ก กกก 
ก กก 
ก ก 5.00  19.00  MOR                                      

(2555:  5.00  19.00 )  
ก ก 6.750  7.425                                               

(2555:  7.00  7.55 )   
ก  
ก  

  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กกก     
(กกก)     
ก ก   5 4 
ก   3 1 
ก ()   44 21 
กกกกกกก     
ก ก  54 341 54 341 
ก ก 4 34 4 34 
ก 2 11 2 11 
ก 2 3 2 4 
ก  1  1 
ก 7 6 7 6 
ก 40 42 18 20 
ก () 146 203 233 291 
ก () 22 40 31 50 
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กกกก   31  2556  2555 
  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กกก  กกกก      

   2 14 
 659 54 659 54 
กกก 8,113 20,563 20,091 48,866 
กก (ก/กก

กกกกก) 193,878 222,322 193,378 222,322 
กก (กกก) 734 123 734 123 
 203,384 243,062 214,864 271,379 
ก:  (183,058) (194,528) (189,319) (221,987) 

กกก  กกกก,  20,326 48,534 25,545 49,392 
     
ก  กกกก    

กกก 2,481 4,281 8,271 14,272 
กก (ก)  200  200 
 2,481 4,481 8,271 14,472 
ก:    (8,271)  

ก  กกกก,  2,481 4,481  14,472 
     
กกกกกก   

   66,321 29,515 
 6,000 57,230 6,000 57,230 
กกก 110,238 155,892 177,345 259,827 
กก (ก) 195 195 195 195 
 116,433 213,317 249,861 346,767 
ก:  (3,834)  (217,365) (289,334) 

กกกกกก   112,599 213,317 32,496 57,433 
    
ก  กกกก     

   2,377 825 
กกก 34,112 37,135  21,849 
กก (ก) 426,046 403,857 1,218 2,807 
กก (กกก) 491 472 491 472 

ก  กกกก  460,649 441,464 4,086 25,953 
    
ก  กกกก    

กก (ก) 89 18,235 89 18,235 
กก (กกก) 101  101  

ก  กกกก 190 18,235 190 18,235 
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(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กก  กกกก    

   609 486 
กก  กกกก   609 486 
     
กกกกกก     

กกก 86,270 142,381 23,329 21,918 
กก (ก)  15,682  15,682 

กกกกกก 86,270 158,063 23,329 37,600 

กกกกกก ( 11) 
กกกกก   
31  2556  2555 กกก
  

(: ) 
  ก 
  

 
 

ก 

 
   

31   
2555 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

31  
2556 

 

ก 
ITD  Nawarat (L.L.C.) กกก 155,892 6,134 (51,788) 110,238 
 ..  ก  40,230 467 (40,697)  
   ก  17,000 2,000 (13,000) 6,000 
  195   195 
  213,317 8,601 (105,485) 116,433 
ก:    (3,834)  (3,834) 

 213,317 4,767 (105,485) 112,599 
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(: ) 
  

 
 
 

ก 

กกก 
  

   
31  

2555 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

31  
2556 

 

ก 
Myanmar NWR Company Limited  29,515 10,512  40,027 
  ก ก   26,017 (25,875) 142 
   ก   26,151  26,151 
ITD  Nawarat (L.L.C.) กกก 259,820 3,833 (86,314) 177,339 
 ..  ก  40,230 467 (40,697)  
   ก  17,000 2,000 (13,000) 6,000 
  202   202 
  346,767 68,980 (165,886) 249,861 
ก:   (289,334) (14,346) 86,315 (217,365) 
 57,433 54,634 (79,571) 32,496 

กกกกกก 
กกกกก   31  2556 
 2555 กกก  

(: ) 
  ก 
  

 
 

ก 

 
   

31   
2555 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

31  
2556 

 
 

ก 
กก ..  กกก 10,959 705  11,664 
   ก กก     

(ก) 15,682 21,053 (36,735)  
   

ก () 
กก     

(ก/
กก

ก
กกกก
) 131,422 24,666 (81,482) 74,606 

  158,063 46,424 (118,217) 86,270 
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 (: ) 
  

 
 
 

ก 

กกก 
 
 

 
   

31  
2555 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

31  
2556 

 
ก 

กก ..  กกก 21,918 1,411  23,329 
   ก กก     

(ก) 15,682 21,053 (36,735)  
  37,600 22,464 (36,735) 23,329 

กก 
 31  2556  2555  กกก
กกกก  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 49 45 34 33 
กก 1 1 1 1 
 50 46 35 34 

กกกกกกกกก 
 8 กก 2556 กก 7/2556 
   50  ก  ก กก
ก กก
 
 21 ก 2557 กก 1/2557 กกก
กกกกกกก
กกก  
กกกกกก 
กกกกกกกกกก            
ก 36.3 ก) 
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8. ก  
(: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
 35,528 87,878 31,873 85,952 
ก 263,059 182,885 217,552 146,763 
 298,587 270,763 249,425 232,715 

  31  2556 กกก     
0.50  3.00  (2555:  0.10  2.00 ) 

9. กกก 
  (: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

กก  กกกก      
กก     
ก 322,162 601,419 266,492 485,929 
     
   ก 3  696,938 376,910 565,354 363,715 
   3  6  299,174 37,830 248,050 37,516 
   6  12  158,287 43,278 138,326 43,045 
   กก 12  110,511 101,801 110,511 96,009 
 1,587,072 1,161,238 1,328,733 1,026,214 
ก:  (108,147) (109,362) (108,147) (109,362) 
 1,478,925 1,051,876 1,220,586 916,852 
     
กกกกกก  

ก     
กก     
กก 12  878,296 878,296 878,296 878,296 
ก:  (878,296) (878,296) (878,296) (878,296) 
     
กก  กกกก,  1,478,925 1,051,876 1,220,586 916,852 
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  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

กก  กกกก     
กก     
ก 2,241 9,434 2,242 9,434 
     
   ก 3  5,027 7,272 5,029 7,273 
   3  6  4,472 9,179 4,472 9,179 
   6  12  520 19,211 520 19,285 
   กก 12  189,898 190,043 201,876 218,271 
 202,158 235,139 214,139 263,442 
ก:  (183,058) (194,528) (189,319) (221,987) 
กก  กกกก,  19,100 40,611 24,820 41,455 
ก     
  กกกก 63,723 30,803 63,473 29,610 
  กกกก 1,225 7,923 725 7,937 
 457 790 267 339 
ก 65,405 39,516 64,465 37,886 
กกก   1,563,430 1,132,003 1,309,871 996,193 

 2555 กกกกกกก
กกกกก 391 
 กกก
ก  2555 
 กกก 391   
กกกก 391 ก
 2555 

10. ก 
กก 
  (: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 23,450,678 18,098,587 13,944,228 8,444,342 
ก 12,218,747 7,359,088 9,122,510 5,814,719 
ก: กกก (11,079,675) (6,447,613) (8,083,009) (4,964,575) 
 1,139,072 911,475 1,039,501 850,144 
ก:  (40,859) (58,517) (40,859) (58,517) 
ก   1,098,213 852,958 998,642 791,627 
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11. ก 
  (: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

กกกก
กก ( 7) 112,599 213,317 32,496 57,433 

กก 13,341 12,599   
 125,940 225,916 32,496 57,433 

กกกก MOR  ก 

12.  
(: ) 

 ก 

 
 

ก
    

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 127,198 106,310 (10,635) (11,605) 116,563 94,705 
 189,554 102,203   189,554 102,203 
 462,954 427,971 (13,293) (6,044) 449,661 421,927 
 32,552    32,552  
 812,258 636,484 (23,928) (17,649) 788,330 618,835 

 

 (: ) 
 กกก 

 
 

ก
    

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 127,198 106,310 (10,635) (11,605) 116,563 94,705 
 189,554 102,203   189,554 102,203 
 384,298 370,960 (13,293) (6,044) 371,005 364,916 
 32,552    32,552  
 733,602 579,473 (23,928) (17,649) 709,674 561,824 
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13. ก 
  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

ก 253,687 204,673 253,687 204,673 
ก 329,766 52,973 89,587 52,973 
 583,453 257,646 343,274 257,646 
ก () 

กกก 2,726 (3,959) 2,726 (3,959) 
ก

   586,179 253,687 346,000 253,687 

   2556  2555 กกก   4                                  
 3   ก 
ก 7.00  (2555:  6.00  
7.25 ) 

กก
กกกกกกกก 

14.  
  (: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

ก   244,584 234,828 225,203 226,291 
 125,415 58,622 123,588 58,622 
 80,884 78,967 52,049 67,685 
ก 6,602 7,165 19 165 
 93,635 78,276 27,081 31,945 
 551,120 457,858 427,940 384,708 

15. กก 
กกก              
กกกกกกก 
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16.  
กกก  

    (: ) 

 
ก        

   


 
  2556 2555 2556 2555 2556 2555 
        

Myanmar NWR Company Limited 0.5  100 100 3,013 3,013   
    

ก 40  60 60 28,267 28,267 3,000  
NWR (Cambodia) Company 

Limited 
505 

ก 100 100 17 17   
  ก ก 200  100  199,940    
   ก 0.25  100  250    
     231,487 31,297 3,000  

 2556   ก ก  
1,999,400   100   200   100 
ก กกก
 5  2556 

 2556 ก   ก 
 ก 1  ก 
100  0.25   25  
กกก 12  2556 

17. ก 
17.1 ก 

กกกกกก 
ก 

   (: ) 

กกก  
ก         

 
            

   
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

กก    16,098 16,098 (453) (453) 15,645 15,645 
กก ..  5,000 5,000   5,000 5,000 
ITD  Nawarat (L.L.C.) 592 592 (592) (592)   
  21,690 21,690 (1,045) (1,045) 20,645 20,645 
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17.2 กกกก  

  กกกก ก 
 (: ) 

กกก 
ก 

  31  
         

  31   
              

  31  

    


 31  

ก () 
 

31  
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

กก    16 16 16 17 1 1     
กก ..  5 5 55 54 44 43 2 3 (1)  
ITD  Nawarat (L.L.C.) 1 1  36 180 273 112 7 71 (22) 
กก   ก    2 2 5 5     
กก      1,837 1,965 1,949 2,065 941 781 (34) (78) 
  ..     2 18 6 22     
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18.  
18.1  

     (: ) 
     ก กกก 

 กก 
 

  
 

 
ก ()               

ก 
 
 

        
 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   () ()  ()  ()     

 ..   
 ก   40 40 144,282 133,564 26,719 114,170 100,000 100,000 16,000 60,000 

             
 ก   25 25 17,636 16,715 920 3,618 25,000 25,000   

     161,918 150,279 27,639 117,788 125,000 125,000 16,000 60,000 

18.2 ก 
 กก 

(: ) 
 ก                                                                          ก ()  

   31    31    31   31   31  
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

    ()      () 
 ..  ก 250 250 670 804 312 502 461 1,467 67 285 
   ก 100 100 109 140 32 66 70 93 4 15 
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19.  
  (: ) 
 ก/กกก 
 

ก  
ก            

 
               

   
 () 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
        
  ก 4.71 35,762 35,762 (35,762) (35,762)   
   2005 ก 5.56 10,000 10,000   10,000 10,000 
  ก 2.00 10,000 10,000 (8,639) (4,740) 1,361 5,260 
  3,053 3,066 (2,879) (2,879) 174 187 
  58,815 58,828 (47,280) (43,381) 11,535 15,447 

20. ก 
    (: ) 
 ก/กกก 
 

ก ก 
 

ก  
   
  1 ก 2555 162,960 22,187 3,477 188,594 
   13,201 13,201 
  31  2555 162,960 22,187 16,648 201,795 
ก   (16,648) (16,648) 
ก 6,211   6,211 
  31  2556 169,171 22,187  191,358 
ก     
  31  2555     
 2,352   2,352 
  31  2556 2,352   2,352 
     
  31  2555 162,960 22,187 16,648 201,795 
  31  2556 166,819 22,187  189,006 
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 ก   31  2556  2555  

  (: ) 
 ก/กกก 
 2556 2555 

ก 36,000 24,000 
ก 314,160 295,200 

กก 
ก  

ก   31  2556 
 169  (2555: 165 ) กกก
กกก 
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21.  ก 
 (: ) 
 ก 
         
   ก ก ก    
     ก    
    ก   ก  
          
  1 ก 2555 148,139 26,799 88,443 4,367,732 147,343 598,155 56,468 5,433,079 
   8,788 239,683 14,291 55,363 318,825 636,950 
    (54,368) (2,454) (55,579)  (112,401) 
 (ก)    149,483 584 34,503 (184,570)  
  31  2555 148,139 26,799 97,231 4,702,530 159,764 632,442 190,723 5,957,628 
 26,000  4,942 268,398 12,321 54,839 198,117 564,617 
   (7) (76,755) (5,431) (18,236) (7,681) (108,110) 
กก   16,648     16,648 
กก (6,211)       (6,211) 
 (ก)  2,156 8,047 224,453 2,130 50,952 (287,738)  
  31  2556 167,928 28,955 126,861 5,118,626 168,784 719,997 93,421 6,424,572 
          
  1 ก 2555  25,015 53,525 2,266,578 126,439 496,040  2,967,597 
  521 5,180 391,147 7,243 26,829  430,920 
    (45,936) (2,103) (54,713)  (102,752) 
  31  2555  25,536 58,705 2,611,789 131,579 468,156  3,295,765 
  677 6,305 418,865 9,525 41,149  476,521 
   2 (64,696) (4,476) (17,864)  (87,034) 
  31  2556  26,213 65,012 2,965,958 136,628 491,441  3,685,252 
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 (: ) 
 ก 
         
   ก ก ก    
     ก    
    ก   ก  
ก         
  31  2555    33,403    33,403 
  31  2556    33,403    33,403 
          
  31  2555 148,139 1,263 38,526 2,057,338 28,185 164,286 190,723 2,628,460 
  31  2556 167,928 2,742 61,849 2,119,265 32,156 228,556 93,421 2,705,917 
         
 2555 (424   ก)   430,920 
 2556 (470   ก)   476,521 
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  (: ) 
 กกก 
         
   ก ก ก    
     ก    
    ก   ก  
          
  1 ก 2555 148,139 26,799 59,143 2,163,332 129,630 578,375 46,915 3,152,333 
   8,788 194,596 13,323 54,771 181,304 452,782 
    (50,414) (2,439) (55,067)  (107,920) 
 (ก)    146,371 584 34,503 (181,458)  
  31  2555 148,139 26,799 67,931 2,453,885 141,098 612,582 46,761 3,497,195 
   4,942 249,607 10,548 51,423 99,914 416,434 
    (59,092) (4,944) (18,136) (7,681) (89,853) 
กก   16,648     16,648 
กก (6,211)       (6,211) 
 (ก)  2,157 8,047 65,434 2,130 50,951 (128,719)  
  31  2556 141,928 28,956 97,568 2,709,834 148,832 696,820 10,275 3,834,213 
          
  1 ก 2555  25,015 48,605 1,857,109 116,475 487,687  2,534,891 
  521 1,763 126,221 5,280 23,031  156,816 
    (44,890) (2,094) (54,205)  (101,189) 
  31  2555  25,536 50,368 1,938,440 119,661 456,513  2,590,518 
  677 2,947 120,001 7,054 37,209  167,888 
    (52,306) (4,043) (17,764)  (74,113) 
  31  2556  26,213 53,315 2,006,135 122,672 475,958  2,684,293 
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  (: ) 
 กกก 
         
   ก ก ก    
     ก    
    ก   ก  
ก         
  31  2555    33,403    33,403 
  31  2556    33,403    33,403 
          
  31  2555 148,139 1,263 17,563 482,042 21,437 156,069 46,761 873,274 
  31  2556 141,928 2,743 44,253 670,296 26,160 220,862 10,275 1,116,517 
       
 2555 (154   ก)  156,816 
 2556 (164   ก)  167,888 
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  31  2556  กกกก
 กก
กก 2,311  (2555: 2,378 
) (ก: 2,294  2555: 2,362 ) 
กกกก ก     
   31  2556  1,178  (2555: 1,916 
) (ก: 142  2555: 157 ) กก
กกกกก
กกกกก 

22. ก 
 (: ) 
 ก/                      

กกก 
 2556 2555 
ก 69,418 69,418 
ก:  (51,740) (49,153) 
ก   17,678 20,265 
      2,587 2,587 

23. กกกกก 
(: ) 

 ก ก กกก 
 () 2556 2555 2556 2555 

กก MOR, MOR + 0.25% 177 747 110 228 
 6.00 %  7.50%, MLR 115,211 125,881 79,379 26,925 
กกก 4.64%  15.00%, MOR,  

MLR, MLR  1.00% 739,582 630,276 597,582 551,176 
  854,970 756,904 677,071 578,329 

กกกกก กก
กกกก กก
 ก
กกก              
กกกกก 
กกกกก กก  กก
กก 
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24. ก 
     (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
ก  กกกก 184,850 171,904 2,894 24,097 
ก  กกกก 1,553,427 1,415,403 1,303,148 1,223,819 
กกกกก 29,836 28,313   
กกกกก 190  190  
  กกกก 268,513 269,560 1,002 1,856 
  กกกก 213,983 329,505 59,547 72,598 
  กกกก 84,238 85,510 40,395 49,359 
  กกกก 7,096    
ก 2,342,133 2,300,195 1,407,176 1,371,729 

25.  
    (: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 239,679 128,720 204,037 85,261 
ก: ก (22,498) (11,468) (18,801) (5,955) 
 217,181 117,252 185,236 79,306 
ก: ก (75,087) (38,737) (67,098) (31,370) 
  ก

ก 142,094 78,515 118,138 47,936 

 กกกกก
กกกกก 
 3  5 ก 4.18 
 8.15  (2555:  2.20  6.63 ) 
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 กกกก              
  

 (: ) 
 ก 
   31  2556 
 ก 1  1  5   

 83 156 239 
กก                                                                         (8) (14) (22) 
 75 142 217 

  
 (: ) 
 ก 
   31  2555 
 ก 1  1  5   

 44 85 129 
กก                                                                                        (5) (7) (12) 
 39 78 117 

  
 (: ) 
 กกก 
   31  2556 
 ก 1  1  5   

 74 130 204 
กก                                                                                                   (7) (12) (19) 
 67 118 185 

  
 (: ) 
 กกก 
   31  2555 
 ก 1  1  5   

 34 51 85 
กก                                                                                                             (3) (3) (6) 
 31 48 79 
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26.  ก 
     (: ) 

 ก  ก กกก 
ก  () ก 2556 2555 2556 2555 

1 MLR1   
 2553  ก 2560 747,460 910,377   

2 MLR   
 2555  ก 2558  16,830  16,830 

3 MLR  2557  35,000  35,000 
4 MLR1   

 2555   2557 40,300 120,100 40,300 120,100 
5 MLR1              

 2556   2558 125,236 100,000   
6 MLR1            

 2556  ก 2557 11,179 32,493   
7 MLR  4  

กกก  52,200 8,313 52,200 8,313 
8 MLR1  2559 87,500    
9 MLR1  ก 

2558 120,071    
10 MLR0.25 ก 40 

 ก 43,000    
 1,226,946 1,223,113 92,500 180,243 
ก: ก  (371,281) (316,752) (92,500) (104,943) 
ก  กก 855,665 906,361  75,300 

กกกกก 
ก  กก กก ก ก 
กก  ก
กกกก
กกก กก
กกก 
กกกกกกก  
กกกก 
  31  2556 กกกกก
ก 140   547   (2555: 246   90  
) 
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กก 31  2556  
   (: ) 

 ก กกก 
   1 ก 2556 1,223,113 180,243 
ก: ก 376,021 80,449 
ก:  (372,188) (168,192) 
   31  2556 1,226,946 92,500 
ก: ก (371,281) (92,500) 
ก  กก

 855,665  

27. ก  
กกกก            
 
  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กก 78,978 73,468 74,783 70,060 
ก  5,058 5,159 4,344 4,505 
ก 2,880 2,781 2,717 2,648 
 (4,604) (2,430) (4,602) (2,430) 
กกกก

ก 25,135  25,710  
ก 107,447 78,978 102,952 74,783 

กกกก  
  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
ก  5,058 5,159 4,344 4,505 
ก 2,880 2,781 2,717 2,648 
ก 7,938 7,940 7,061 7,153 
กก                               

ก    
ก 2,952 2,931 2,952 2,931 
ก 878 787   
ก 4,109 4,222 4,109 4,222 
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ก () กกกกก
ก   31  2556  25 
 (กกก: 26 ) 
กกกก   

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 () () () () 

 4.0  4.3 3.9 4.0 3.9 
ก 3.0  6.0 3.7  6.0 4.0  4.5 3.7  4.5 
ก

ก (ก) 2.5  50 2.5  50 2.5  50 2.5  50 

 กกกกก
ก 

  (: ) 
 ก                 

ก 
กก      

กก 
 

ก 
ก          

กก ก 
ก

กก 
 2556 107,447 102,952 23,357 22,637 
 2555 78,978 74,783   
 2554 73,468 70,060   
 2553 68,615 65,896   

28. / 

28.1  28  2556 
 

ก) ก 2,218   1,553             
 กก 665,049,436      
 1  กกกก
 29  2556 

) ก 1,553   2,222  กก
 668,686,068   1  กก
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1) ก 221,843,034   1  ก 
 7  1  
ก 2.6  

2) ก 200,000,000   1  ก
ก    ก ก 
กก /  ก
กกก
 1) ก 90 
 

3) ก 246,843,034   1  
ก 
กก กก
 1)  2)  

ก 668,686,068 กก                   
1  2556 

) ก 246,843,034  
กก 8 
 1   ก  

28.2  2556  200,342,053 
  1 กก กก
 3   2556  
221,500,981   1  ก 2.6  
 1,177  กกก 
กกกก 17  (ก 4 ) 
กกก  

28.3  26  2556 กก
ก 28.1 )  26 กก 2556 ก
 246,829,342 ก       
ก  1      
1   2.2 กกกก
ก  12  ก
กก 3 กก 26 ก 2556   
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 ก 

 




 




กก


 

ก

กก


 

   
กก


ก
ก 

 () () ()  
ก

 2556 246,829,342   
 

ก 2556 (54,688) 55 66 7  2556 
 2556 (2,451) 2 3 6 ก 2557 
   31  2556 246,772,203    

29. ก 
 116 ก .. 2535 
กก 5 กก
ก () กก 10              
 กก 

30. ก 
กกกก 

  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 2,697,661 2,408,389 2,595,697 2,349,826 
 

ก 891,124 732,690 717,822 606,060 
 1,203,701 1,488,768 1,101,210 1,436,301 
 487,218 443,455 134,463 148,196 
 479,108 433,507 170,475 159,403 
ก 240,573 208,653 122,856 118,423 
 778,526 644,791 587,786 491,035 
ก

 (108,798) (80,993) (108,798) (80,993) 
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31.  
 31  2556  2555  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()  () 

:     
 2,142 2,255   
กกก

กกก 
 ( 28) 4,190  4,190  

ก:      
กกกก

กกกก
ก 18,019 (29,825) (2,854) (11,386) 

กกก
ก  3,890  1,485 

 ()                  
ก 24,351 (23,680) 1,336 (9,901) 

กกกก
 31  2556  2555   

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กกก

กกกก
ก 5,027  5,142  
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กกกกก
 31  2556  2555  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()  () 
กก 86,178 532,081 96,507 540,436 
     
  20  23  20  23 
กก 17,236 122,379 19,301 124,300 
กกกก

  3,890  1,485 
ก                   

กก 22,292    
ก

ก  (29,998)  (29,998) 
ก

ก 4,657 5,013 1,781  
ก:     

 34,508 24,347 18,312 30,101 
ก (3,425) (7,339) (3,299) (7,108) 
กก (45,389) (114,881) (34,759) (128,681) 
กก (5,528) (27,091)   

 (19,834) (124,964) (19,746) (105,688) 
 ()                        

ก 24,351 (23,680) 1,336 (9,901) 
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กกก 
กก 

 (: ) 
 ก 
 ก กกก 
             
 31  

2556 
31  

2555 
1 ก 

2555 
31  

2556 
31  

2555 
1 ก 

2555 
  ()   ()  
ก       
ก 4,786 3,530 2,994 4,786 3,530 2,994 
กก 247 792  247 792  
ก 6,890 6,419  6,890 6,419  
  ก 2,204 490 (125) 596 126  
ก 21,490 15,797 14,499 20,590 14,957 14,012 
 2,291 1,580 498 2,291 1,580 498 
  22,292 7,099    
 37,908 50,900 24,965 35,400 27,404 17,504 

  31  2556  2555  กกก
 62   39   (ก: 38 
 2555: 29 ) กกกก
ก ก กกก
กกกกก 
  31  2556 กกกกกก
กกก 111  (ก
ก)  กกกกก
 

32. ก 
กก (ก
) กก 
กก (ก
) กกก
กก
  ก        ก
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กก ก 
 ก 
    
 ก ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 () () () () () () 
  ()    () 
ก       

ก 58,359 552,518 1,843,871 1,552,901 0.0317 0.3558 
ก       

ก
ก   43,291    

ก       
กก

ก 58,359 552,518 1,887,162 1,552,901 0.0309  
  

 กกก 
    
 ก ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () () () () () () 

  ()    () 
ก       

ก 95,171 550,337 1,843,871 1,552,901 0.0516 0.3544 
ก       

ก
ก   43,291    

ก       
กก

ก 95,171 550,337 1,887,162 1,552,901 0.0504  

33.  
กก
กกก
กกก 
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ก กกก
กก ก 3   
(1) กก 
(2) กก กก

กกก 
 (3) ก   กกก

กกกกก  
 

กกกกก
กกกกกกก ก
กกกกก
กกกกกกก 
ก กกกก
กก  กก             
 
กกกกกกก
กกกก 
 ก ก 31  
2556  2555  

    (: ) 
 ก 31  2556 

 
ก

ก 

ก

ก 

ก
  
 

ก
 ก 

กกก 5,270 520 937  6,727 
  192  (192)  
ก 71 34 364  469 
ก     15 
ก     (134) 
     (479) 
     186 
กก     28 
     (24) 


     (3) 
ก  

     58 
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    (: ) 
 ก 31  2555 

 
ก

ก 

ก

ก 

ก
  
 

ก
 ก 

     () 
กกก 5,736 205 763  6,704 
  438  (438)  
ก 269 18 247  534 
ก     21 
ก     (123) 
     (433) 
     415 
กก     118 
     24 


     (3) 
ก  

     553 

กก  

กกก (ก
) กก 

 (: ) 
 2556 2555 

กกก   
 6,331 6,513 
  396 191 

 (ก                     
)    
 2,906 2,843 
 7 8 

กกก  

 2556 กกกกกก                   
 1,252  (2555:   1,860 ) 
กกกก   937 
 (2555:   763 ) 
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34. ก 
 กกก ก กก
กกกก
 .. 2530  กกก ก
ก 25  (:  5 ) 
กก ก () ก
กก  () ก กกกกก
ก กกก  2556 
 กกกก 15  
(2555: 12 ) (: 13  2555: 11 )  

35.  
 28  2556 
กก 2555  0.12   186 
  24  2556 

36. กก 
36.1 กกก 

  31  2556 กกกกกก
 
ก) กกกก

 4,495 ก 749,850  (2555: 4,495 
ก) 

) กกกกกกกก
ก (กก)          
31  1 ก  1  (2555: 6 ) 
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36.2 กกก 
กกก (กก) 
กกก ก  1  30   
กกก 
กก 
   (: ) 

 
ก                   

  31  
กกก     

  31  
 2556 2555 2556 2555 

 1  21 27 16 14 
กก 1  ก 5  35 42 24 25 
กก 5  6 10 6 10 

36.3 กก 
ก)   31  2556 กกก

 341  (2555: ก 427 
) กกกกก
 กกกกก 

)   กกก (กก) 
กก กกก
กกกกก  กก
กก  

   (: ) 

ก 
ก                        

  31  
กกก        

  31  
 2556 2555 2556 2555 
 3,190 2,911 2,200 2,013 
  4   
 1 1 1 1 
ก 6 8 6 8 
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36.4 กกกก 
กกกกก 2557  2561 
(กก)  

 (: ) 
 2556 2555 

   
กกก 1 15 
กก 69 90 
 28 38 
ก 1 1 

37.  
กกก 
กกกกก
กก  43   9  2556 
ก  กกก
ก 7.5   กก 
ก กกก
กกกกก 
 กก 

38. ก 
38.1 ก 

กก ( กกก) 
ก 107 กกก
ก ก ก กกก                   
ก  ก กก ก 
ก กกกกก 
ก 
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ก 
กกกกกก ก 
กกกกกกก  
ก กกกกก ก
กก ก
กกก กก
ก 
กก 
กกกกกกก ก
 กก ก กก 
กก ก
กกก (ก
กกก 26  27) ก
กก 
กก 
กกกกกกกกกกก
ก กกกก กก
ก 
กก 

ก 
ก      
  31  

ก               
  31  

ก 
  31  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () () () () () 

ก 3 1 3 8 32.7645 30.5824 

 

  31  2556 
  ก   

ก ก   
 () ()  

ก 6 31.26  32.65 27 ก 2557  4  2557 
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  31  2555 
  ก   

ก ก   
 () ()  

ก 12 30.6876  31.2366 20 ก 2556  30  2557 

  
  31  2556 

  ก   
ก ก   

 () ()  
 317.5 0.316342  0.317107 25 กก 2557  12 ก 2557 

กก กก
ก 

38.2 ก 
กกกก
กกกก ก
กกกก 
  กกก
 กกก
กกก กกกก
ก กก กก
ก  

39. กก  
กกกก
กกกก
   31  2556 กก 1.97:1 (2555: 2.78:1) 
ก 1.20:1 (2555: 1.69:1) 

40. กก 
กกกก 27 ก 2557 


