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วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นก้าวหน้าในงานก่อสร้างอย่างผู้น�า

พัฒนาก้าวไกลในธุรกิจที่มีอนาคตอย่างมีคุณค่า

อ�านวยประโยชน์ต่อทุกส่วนอย่างใส่ใจและรับผิดชอบ
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3. ด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นด้วยศักยภาพที่สูงและส่งมอบงานได้ตรงเวลาภายใต้มาตรฐานสากล

5. ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักก�ากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มอย่างเสมอภาค 

6. สุขภาพและความปลอดภัยคือ ค่านิยมขั้นพื้นฐานขององค์กร ที่เราตระหนักเพื่อสร้างจิตส�านึก
และความมุ่งมั่นในทุกระดับ 

7. ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถและความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับ โดยสร้างระบบแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม  
เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่อาชีพที่มุ่งหวัง 

8. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ 
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เป้าหมาย  
เราจะเป็นบริษัทที่สร้างก�าไรที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
โดยการเป็นหนึ่งในผู้น�าที่น่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม 
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ค่านิยมองค์กร
• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และพัฒนา

• ท�างานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียว มีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมกันแก้ปัญหา

• คิดบวก คิดใหญ่ ทัศนคติที่ดี ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

• มีความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เสียสละรับผิดชอบ

• มุ่งหมายตั้งใจในความเป็นเลิศในงานที่ท�าอย่างเต็มความสามารถ
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สารจากประธานกรรมการ
	 ปี	 2563	 โลกได้ประสบกับภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม	่ (Covid-19)	อย่างรุนแรง	อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนนับ
จากเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัด	SARS	และ	MERS	ที่มีการระบาดน้อยกว่ามากและสามารถควบคุมได้ในระยะสั้น	แต่ในการระบาดของ
เชื้อ	Covid-19	ในครั้งนี้	ทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมได้	มีประชาชนติดเชื้อมากกว่า	64	ล้านคน	และเสียชีวิตกว่า	1.5	ล้านคน	ตั้งแต่เริ่มมีการ
ติดต่อของโรค	 ในปลายปี	2562	จนถึงปลายปี	2563	และได้ส่งผลให้ต้องใช้มาตรการการควบคุมขั้นสูงสุด	 เช่น	การประกาศการปิดน่านฟ้า	
ห้ามทำาการบินระหว่างประเทศ	การห้ามการเดินทางระหว่างเมือง	การห้ามการชุมนุม	การปิดบริการในสถานที่ต่างๆ	การกักกันโรค	การฆ่า
เชื้อ	ตามมาตรการการป้องกันด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุด	 เพื่อป้องกันการระบาด	 ซ่ึงยังคงได้ผล
เพียงบางประเทศเท่าน้ัน	 ท้ังยังมีความพยายามในการพัฒนาวัคซีนโดยองค์กรต่างๆ	 แต่ยังต้อง
ใช้เวลาในการทดลองตามขั้นตอน	ซึ่งน่าจะสามารถเริ่มนำามาใช้จริงได้ในปี	 2564	นอกจากน้ัน	
สภาวะการแขง่ขนัระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนีในด้านการคา้	และการเมืองท่ีเริม่เขา้ขัน้รนุแรง	ก็
ยังเป็นปัจจยัดา้นลบท่ีทำาให้สภาวะเศรษฐกจิโลก	และในหลายประเทศมสีภาวะถดถอยอย่างหนกั	
ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการตกงานอย่างมาก	การค้าระหว่างประเทศลดลง	การท่องเที่ยวเสียหาย
อย่างหนัก	การบิน	การขนส่ง	และอีกหลายกิจการประสบภาวะล้มละลาย	สำาหรับประเทศไทย
ซึ่งรัฐบาลมีความตื่นตัวที่รวดเร็วและตอบสนองกับการระบาดของโรคได้ทันท่วงที	
โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	และกำาหนดมาตรการต่างๆ	ในการควบคุมอย่างเข้มงวด	
และที่สำาคัญด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทั้งประเทศ	 ท่ีเชื่อฟัง	 และให้ความร่วม
มือในด้านสาธารณะสุข	ทำาให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้เป็น
อย่างดย่ิีง	จนอยู่ในระดับทีส่ามารถผ่อนคลายให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	และการ
บริการต่างๆ	ภายในประเทศจนเกือบอยู่ในภาวะปกติในรูปแบบ	New	Normal	
แต่ยังคงการปิดน่านฟ้า	 และชายแดนเพ่ือป้องกันการระบาดจากภายนอก
ราชอาณาจักร	ซึ่งแน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก	 โดย
ทางสำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้ประมาณการ
วา่อตัราการเจรญิเติบโต	(GDP)	ในปี	2563	น้ีจะติดลบรอ้ยละ	-6	
แต่จะกระเตื้องขึ้นในปี	2564	ในอัตราร้อยละ	3.5-4.5
	 จากสภาวการณ์ดังกล่าว	 บริษัทได้ประเมิน
ความเส่ียง	และมมีาตรการต่างๆ	ในการรองรบั	ท้ัง
ในระดับนโยบายของแผนการดำาเนินธรุกิจอย่างต่อ
เน่ือง	(Business	Continuity	Plan)	และการปฏบัิติ
งาน	ทั้งในที่ทำาการก่อสร้าง	และสำานักงาน	ให้มีข้อ
กำาหนดและการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรการ
และประกาศจากภาครัฐ	 และมาตรการเสริมต่างๆ	 เพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติ
อย่างรอบคอบรดักุมทำาให้บรษัิทสามารถดำาเนินงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ประกอบกับ
นโยบายของภาครัฐที่มุ่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ	เช่น	
ด้านคมนาคม	ทั้งทางบก	ทางน้ำา	และทางอากาศ	รวมถึง	การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor)	ที่ขยายตัวดีขึ้น	
อย่างไรก็ตาม	ยังมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากการที่ภาครัฐต้องใช้เวลา
ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาด	ทำาให้งานหลายโครงการมี
ความลา่ชา้ในการประมลู	การลงนามสญัญา	และเริม่กอ่สรา้งโครงการ	อยา่งไร
ก็ตาม	กลุ่มของการก่อสร้างภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่	 โดย
เฉพาะอยา่งย่ิง	ดา้นคมนาคม	ท่ีมีผลการประมลูแล้ว	และเริม่การก่อสรา้งหลาย
โครงการ	เช่น	รถไฟความเร็วสูง	รถไฟฟ้า	รถไฟรางคู่	มอเตอร์เวย์	ท่าเรือ	และ	
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สนามบิน	 ส่งผลให้แนวโน้ม	 และทิศทางการก่อของสร้างภาครัฐจะเติบโตในอัตราสูงในปีน้ีเมื่อเทียบกับภาคเอกชน	ขณะท่ีการก่อสร้างภาค
เอกชนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด	 อันเน่ืองมาจากการเล่ือนโครงการ	หรือปัญหาด้านการเงิน	 ท้ังในส่วนของตลาดท่ีอยู่อาศัย	การพาณิชย์	
และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
	 สำาหรับภาคการก่อสร้างประเทศไทยจนถึงไตรมาสที่	3	มีการขยายตัวขึ้นเล็กน้อย	ซึ่งมาจากภาครัฐเป็นตัวนำา	ส่วนการก่อสร้างที่อยู่
อาศยัชะลอตัวลง	มีการเปิดตัวของโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ลดลงเมือ่เทียบกับปีท่ีแล้ว	ในเขตกรงุเทพมหานคร	และปรมิณฑล	นอกจากน้ีโครงการ
ก่อสรา้งดา้นพาณชิย	์แมว้า่จะมีการเริม่ก่อสรา้งโครงการขนาดใหญข่ึน้ในเขตกรงุเทพมหานคร	แตยั่งขยายตัวน้อยมากในต่างจงัหวดั	ดรรชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ	-1.7	ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ลดลงร้อยละ	-8.1	และคอนกรีตลดลงร้อยละ	-2.2	
	 บริษัทยังคงมุ่งม่ันท่ีจะนำาองค์กรให้	 “เป็นบริษัทก่อสร้างไทยขนาดใหญ่	 1	 ใน	5	ของประเทศมีมาตรฐานระดับสากล	 ม่ันคง	 และย่ังยืน	
ควบคูก่บัความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม”	โดยในปน้ีีไดป้ระสบผลสำาเรจ็ในการประมูลงานใหม	่จนมงีานรอส่งมอบ	(Backlog)	สูงสดุ
เป็นประวติักาล	ส่งผลให้บรษิทัมีความสามารถในการสรา้งรายได้ไปอกีสามปีขา้งหนา้	คณะกรรมการบรษัิทมีปณธิาน	และมุง่ม่ันพยายามทีจ่ะ
สร้างการเตบิโตขององค์กรอยา่งตอ่เนือ่ง	และมกีำาไรทีม่ั่นคงในระยะยาว	เพื่อใหส้ามารถสร้างผลตอบแทนทีน่า่พึงพอใจใหก้บัผูถ้ือหุน้	ผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	และสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	รวมทั้ง	มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้บริษัทมีแนวทางและการดำาเนิน
กิจการด้วยความเจริญมั่นคงและยั่งยืน	โดยสอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน
ของบริษัทในปัจจุบัน	โดยปี	2563	บริษัทมีอันดับในการกำากับดูแลกิจการเป็นระดับ	4	ดาว	(Corporate	Governance	Rating	4	Star)	และได้
รับการรับรองด้านการต่อต้านการทุจริต	จากโครงการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตภาคเอกชนไทย	(Private	Sector	Collective	Action	
against	Corruption:	CAC)	นอกจากน้ี	คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ด้วยความ
ระมัดระวงั	รอบคอบ	และรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งสม่ำาเสมอ	ตลอดจนให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการดแูลบรหิารปัจจยัแวดล้อม
ด้านต่างๆ	ที่ท้าทายการดำาเนินงานเป็นระยะๆ	เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเป็นอุปสรรคน้อยที่สุด
	 สำาหรบัทิศทางของบรษัิท	ยังคงดำาเนินธรุกิจรบัเหมากอ่สรา้งเปน็หลัก	และเนน้รบังานโครงการขนาดใหญจ่ากทางภาครฐั	ท่ีบรษัิทมีความ
เชี่ยวชาญ	ขณะเดียวกันก็จะติดตามงานทางภาคเอกชนทั้งในประเทศ	และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	CLMV	กัมพูชา	ลาว	เมียนมา	และเวียดนาม	
ที่มีสถาบัน	เช่น	World	Bank	ADB	JICA	NEDA	ฯลฯ	ให้การสนับสนุน	ซึ่งกำาลังมีการเจริญเติบโตสูง	นอกจากนี้	บริษัทได้มีการดำาเนินธุรกิจ
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำาเร็จรูป	ที่มีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป	และขยายกำาลังการผลิตสำาหรับการรองรับการขยายตัวของ
ตลาดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	Economic	Corridor)	 ท่ีจะเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโตของประเทศต่อ
ไป	ส่วนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	จะเน้นกลยุทธ์การมุ่งเข้าสู่ช่องว่างทางการตลาดที่ยังมีความต้องการและอัตราการเติบโตที่ดี	ในปี	2564	
บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายองค์กรเพื่อเป็นกรอบ	และแนวทางในการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท	โดยจะเดินหน้าพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กรให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อเสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง	รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	และการแข่งขันที่จะเข้มข้นขึ้น	
โดยบริษัทจะส่งเสริมพัฒนาจุดแข็ง	ปรับปรุงกระบวนการทำางานในด้านต่างๆ	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	ทั้งในการก่อสร้าง	การผลิต	และการ
จดัการ	รวมถงึการบรหิารความเส่ียงให้มีประสิทธภิาพและประสทิธิผลเพิม่ขึน้	มีการควบคมุตน้ทุน	และคณุภาพของวสัดกุ่อสรา้งและอปุกรณ์
ต่างๆ	รวมถึง	 ต้นทุนด้านแรงงาน	 พัฒนา	 และปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานให้ดีข้ึน	 เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 ในขณะท่ีบริษัทยังสามารถทำากำาไรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้	 รวมท้ัง	 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและหัวใจสำาคัญของการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทอย่างต่อเน่ืองท้ังความรู้ทางด้านเทคนิคและการ
บริหารจัดการ	รวมทั้ง	ปลูกจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงาน	และบริษัทในเครือ	ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นกู้	คู่ค้า	ลูกค้า	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
ตลอดจนประชาชนและสังคมที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา	พวกเราหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะยังคง
ได้รับเกียรติ	ความไว้วางใจ	และการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป	และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าพวกเราจะสานต่อความมุ่งมั่น	และทุ่มเทในการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างรอบคอบ	รัดกุม	โปร่งใส	ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
เป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง	และยั่งยืนควบคู่กับประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ของบริษัท	
 

นายประเสริฐพันธุ์		พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 ภาพรวมการลงทนุของประเทศไทยในปี	2563	จากท่ีไดร้บัผลกระทบอย่างมากอนัเน่ืองมาจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโคโรนา
สายพนัธุ์ใหม	่(Covid-19)	ท่ีผ่านมาธรุกิจการก่อสรา้ง	มีการขยายตัวเพยีงเล็กนอ้ย	ซึง่ส่วนใหญเ่ป็นงานก่อสรา้งของภาครฐั	โดยเป็นโครงการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	ซึ่งเน้นทางด้านคมนาคม	ทั้งในระบบราง	ทางด่วน	ทางหลวง	สนามบิน	และท่าเรือ	ส่วนงานก่อสร้างของภาค
เอกชนมีการชะลอตัวลงโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย	อุตสาหกรรมผลิต	 และการพาณิชย์	 อันเน่ืองมาจากการเล่ือน	 หรือยกเลิกโครงการ	
เนื่องจากความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง	และปัญหาด้านการเงิน	ภาคเอกชนยัง
ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก	 ท้ังจากธุรกิจการท่องเท่ียว	การบิน	การขนส่ง	 และ
การผลิตเพื่อส่งออก	ซึ่งส่งผลให้บางกิจการตกอยู่ในภาวะล้มละลาย	หรือปิดกิจการ	 โดย
การลงทุนภาคเอกชนเติบโตน้อยลง	 ท้ังน้ี	 ผู้รับเหมารายใหญ่ท่ีเน้นรับงานก่อสร้างภาค
เอกชน	เริ่มหันมาแข่งขันในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีมูลค่าสูงกว่าโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน	 ซึ่งมีอัตรากำาไรน้อยกว่างานเอกชน	 ขณะเดียวกันบริษัทรับ
เหมาก่อสร้างจากประเทศจีน	 เริ่มมีบทบาทในการแข่งขันในประเทศมากยิ่งขึ้นโดยการร่วม
เป็นพันธมิตรกับผู้รับเหมาไทย	นอกจากงานก่อสร้างในประเทศผู้รับเหมาก่อสร้างของไทย
ยังพยายามขยายฐานลูกค้าออกไปรับงานในต่างประเทศ	ซึ่งปัจจุบันเน้นรับงานก่อสร้างใน
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	 แต่ก็ประสบปัญหาการปิดชายแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค	
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ	CLMV	กัมพูชา	ลาว	เมียนมา	และเวียดนาม	ที่มีการระบาดเช่น
กัน	ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้ตามปกติ
	 ในปี	 2563	บริษัทมีการเพ่ิมของรายได้จากปีก่อนหน้า	 โดยมีรายได้รวม	
9,929	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	รอ้ยละ	27	เม่ือเทียบกบัปี	2562	และมีผลขาดทนุสุทธ	ิ241	
ล้านบาท	 เน่ืองมาจากการปรับต้นทุนก่อสร้างในบางโครงการท่ีเพิ่มขึ้นจากงบ
ประมาณการ	ด้วยสาเหตุจากความล่าช้าในการดำาเนินโครงการของเจ้าของ
โครงการ	และการเล่ือนลงนามสัญญา	หรอืการส่งมอบพืน้ท่ีในบางโครงการ
ทำาให้การดำาเนนิงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	อย่างไรก็ด	ีบรษิทัคาดหมายวา่
จะสามารถมีรายได้ท่ีกลับมาเติบโตจากมูลคา่งานคงเหลือ	(Backlog)	
สูงสุดเป็นประวติักาล	และงานท่ีคาดวา่จะสามารถประมลูไดเ้ขา้
มาใหม่เพิ่มเติมในช่วงปี	2564	ประกอบกับ	ราคาวัสดุที่
คอ่นขา้งทรงตัว	และอตัราคา่แรงงานท่ีไม่ไดป้รบั
สูงขึ้นมากตามอัตราใหม่	 ส่วนต้นทุนในการ
ดำาเนินธุรกิจ	เช่น	ราคาน้ำามันทรงตัว	และแนว
โน้มอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับตัวลดลงน่าจะเอื้อ
ประโยชน์ให้บริษัทในการควบคุมต้นทุนได้ดี	
อย่างไรก็ตาม	 การบริหารแรงงานต่างด้าว	
และมาตรการป้องกนัโรคจะต้องมกีารปฏบัิติอยา่งรดักุม	การบรหิารสภาพคลอ่ง
ให้สมดุลกับความต้องการเพ่ือท่ีจะรองรับการดำาเนินงาน	 และแผนการลงทุนใน
อนาคตยังเป็นเรื่องที่ให้ความสำาคัญสูง
	 บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในปี	
2564	เน่ืองจากความต่อเน่ืองในการผลักดนัโครงการลงทุนขนาดใหญต่่างๆ	ของ
ภาครัฐบาล	 และโครงการต่างๆ	 ของภาคเอกชนขนาดใหญ่	 และโครงการประเภท	
PPP	 ต่างๆ	 ท่ีมีสัญญาณท่ีชัดเจนขึ้น	 ทำาให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ	 เพิ่ม
ขึ้นประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ	 (Backlog)	 สูงท่ีสุดต้ังแต่เริ่มกิจการมา	 
โดยมีมูลคา่ประมาณ	32,131	ล้านบาท	ท่ีจะทยอยรบัรูร้ายไดอ้ยา่งต่อเนือ่งในชว่ง
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สามปีข้างหน้า	และมีงานระหว่างการติดตามรอผลการประมูลอีกมูลค่าราว	61,396	ล้านบาท	และได้ตั้งเป้าหมายในปีหน้าจะได้รับงานใหม่เป็น
มูลค่าโครงการรวมอีก	16,000	ล้านบาท	ซึ่งคาดหมายว่า	สถานการณ์การระบาดของไวรัส	Covid-19	น่าจะบรรเทาเบาบางลง	จนสามารถ
ควบคุมได้ด้วยวัคซีน	นอกจากนี้	การร่วมลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	(Regionl	Comprehensive	Economic	
Partnership:	RCEP)	น่าจะส่งผลทำาให้การลงทุนและการค้าในภูมิภาคมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น	นอกเหนือไปจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
หรอื	AEC	ที่ไดล้งนามความตกลงไปเมือ่ปลายป	ี2559	ทีจ่ะไดข้ยายตวัไมเ่ฉพาะแตง่านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	สว่นภาคอุตสาหกรรมตา่งๆ	
การท่องเที่ยว	ความต้องการที่อยู่อาศัย	ก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยเช่นกัน
	 บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน	ซึ่งปี	2563	บริษัทมีอันดับของการกำากับดูแลกิจการที่	4	ดาว	(Corporate	
Governance	Rating	4	Star)	โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการและดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด	 และด้วยการกำากับดูแลตามนโยบายและทำางานร่วมกันกับคณะกรรมการของบริษัท	 และบริษัทยังได้รับการรับรองด้านการต่อต้าน
การทุจริตจากโครงการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตภาคเอกชนไทย	 (Private	Sector	Collective	Action	against	Corruption:	CAC)	
อีกด้วย	ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทจะประกอบกิจการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	การเคารพสิทธิ
มนุษยชน	การรักษาสิ่งแวดล้อม	และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	รวมทั้ง	 มีส่วนร่วมท่ีจะช่วยขับเคล่ือนสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง		
	 ในนามของคณะผู้บรหิาร	ขอขอบคณุผู้เก่ียวขอ้งทุกฝา่ยท้ังพนักงาน	ผู้ถอืหุ้น	คูค่า้	ลูกคา้	หน่วยงานภาครฐั	เอกชน	ผู้มีส่วนได้เสีย	รวม
ถงึสถาบันการเงนิท่ีชว่ยเหลือและสนับสนนุการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ของบรษิทัดว้ยดมีาตลอดระยะเวลากวา่	40	ปี	เราขอให้คำาม่ันวา่บรษิทั
จะยงัคงดำาเนินงานอย่างมืออาชพี	โดยยึดม่ันในหลักบรรษัทภบิาล	ควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบต่อสังคมและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม	สรา้งผลงานท่ี
ทำาให้ลูกค้าพอใจสูงสุด	มุ่งคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	เพื่อทำาให้บริษัทเป็นหนึ่งใน
บริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุด	และผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายพลพัฒ		กรรณสูต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัท
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นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล  

กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการ,	กรรมการตรวจสอบ,	ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ,	และประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
อายุ	:		 86	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		 ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	 •	 ในรอบปี	2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	13	ครั้ง	จาก	13	ครั้ง
	 •	 ในรอบปี	2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12	ครั้ง	จาก	12	ครั้ง
การศึกษา	/	การฝึกอบรม	 •	 มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ,	สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 หลักสูตร	BMD	รุ่นที่	5/2017
	 •	 หลักสูตร	NDC	รุ่นที่	1/2017
	 •	 หลักสูตร	R-CF	รุ่นที่	1/2017
	 •	 หลักสูตร	RCL	รุ่นที่	5/2016
	 •	 หลักสูตร	RCP	รุ่นที่	39/2016
	 •	 หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	227/2016
	 •	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	30/2006
	 •	 หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	55/2006
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ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน	:	 •	 กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น	:		 ไม่มี
กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:		ไม่มี	
__________________________________________________________________________________________________________

นายอภิชาต ธรรมสโรช

กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการตรวจสอบ,	กรรมการกำากับดูแลกิจการ,	กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ,	ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง,	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน,	และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ	:		 69	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		 ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	 •	 ในรอบปี	2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ13	ครั้ง	จาก	13	ครั้ง
	 •	 ในรอบปี	2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12	ครั้ง	จาก	12	ครั้ง
การศึกษา	/	การฝึกอบรม	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการตลาด	การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ 
	 	 มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น	สหรัฐอเมริกา
	 •	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาปฐพีวิศวกรรม	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย		
	 •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 •	 หลักสูตร	AACP	รุ่นที่	34/2019
	 •	 หลักสูตร	Director	Forum	รุ่นที่	1/2009
	 •	 หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	64/2007
	 •	 หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	93/2007
ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน	:	 •	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น	:		 ไม่มี
กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:		ไม่มี	
__________________________________________________________________________________________________________

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	กรรมการกำากับดูแลกิจการ,	กรรมการบริหารความเสี่ยง,	และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
อายุ	:		 62	ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		 ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	:	 •	 ในรอบปี	2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	12	ครั้ง	จาก	13	ครั้ง
	 •	 ในรอบปี	2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12	ครั้ง	จาก	12	ครั้ง
การศึกษา	/	การฝึกอบรม•	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาสถาปัตยกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์	สหรัฐอเมริกา
	 •	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 หลักสูตร	DCP	รุ่นที่	228/	2016
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ประวัติการทำางาน
2559 - ปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี
__________________________________________________________________________________________________________

นายพลพัฒ กรรณสูต

กรรมการ, กรรมการกำากับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ :  60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  264,910,285 หุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
การศึกษา / การฝึกอบรม • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5/2020
 • หลักสูตร BNCP รุ่น 3/2018
 • DCP รุ่นที่ 229/2016
 • DAP รุ่นที่ 7/2004
ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน : • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : • กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำากัด
 • กรรมการ บริษัท มานะ พัฒนาการ จำากัด
 • กรรมการ บริษัท บ้านปูลม จำากัด 
 • กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำากัด
 • กรรมการ บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
 • กรรมการ บริษัท บัว จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ธนินา จำากัด
 • กรรมการ บริษัท อีจีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด
__________________________________________________________________________________________________________

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการ, กรรมการกำากับดูแลกิจการ, กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้
จัดการอาวุโส, และเลขานุการบริษัท
อายุ :  64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  109,177 หุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
การเข้าร่วมประชุม :  ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
การศึกษา / การฝึกอบรม • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา 
 • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร BFI รุ่นที่ 7/2019
 • หลักสูตร R-CSF รุ่นที่ 1/2019
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 238/2017 
 • หลักสูตร Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2017
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 • หลักสูตร R-RA รุ่นที่ 1/2016
 • หลักสูตร Mini MBA/2555
 • หลักสูตร Fundametal Practice for Corporate Secretary (FPCS26)/2555
 • อบรมประจำาปีทางด้านวิชาการบัญชี และด้านอื่นๆ ในฐานะ Chief Financial Officer ("CFO")
  ผู้ทำาบัญชี (ปีละ 12 ชั่วโมง)
ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน : • กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีและบริหารงานทั่วไป, 
  และเลขานุการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :  ไม่มี 
__________________________________________________________________________________________________________

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, กรรมการบริหาร, และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ :  67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :  ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
การศึกษา / การฝึกอบรม • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 • สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 35/2005
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 228/2016
ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน : • กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการบริหาร  
  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น :   ไม่มี
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) • กรรมการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ พรีแฟบ จำากัด
 • กรรมการ บริษัท มานะ พัฒนาการ จำากัด

__________________________________________________________________________________________________________
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นายมงคล พีรศานติกุล

กรรมการ, กรรมการกำากับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ
อายุ :  66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :  ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
การศึกษา / การฝึกอบรม • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 249/2017
ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน : • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :  ไม่มี 

__________________________________________________________________________________________________________



ข้อมูลทั่วไป
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การประกอบธุรกิจ
	 	 บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	 (มหาชน)	 เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ	ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	 ต้ังแต่ปี	 2519		
ปัจจบุนับรษัิทประกอบธุรกจิหลกัประเภทรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาทุกประเภท	ผลิตเสาเขม็คอนกรีตอดัแรงและผลิตภัณฑค์อนกรตี
อื่น	รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป	ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเอง	และจำาหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก
	 •	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2519	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	4	ล้าน

บาท	และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำาดับ	
	 •	 ในปี	พ.ศ.2538	ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจาก	400	ล้านบาท	เปน็	500	ล้านบาท	โดยกระจายหุ้นให้นกัลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
	 •	 วันที่	27	กันยายน	2538	บริษัทก็ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		การเปลี่ยนแปลงทุน

ย้อนหลัง	5	ปี	คือ	
	 	 	ปี	2555	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	2,217,950,679	บาท	ทุนชำาระแล้ว	1,552,901,243	บาท
	 	 	ปี	2556	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	2,221,587,311	บาท	ทุนชำาระแล้ว	1,974,801,416	บาท
	 	 	ปี	2557	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	2,812,221,856	บาท	ทุนชำาระแล้ว	2,585,481,515	บาท
	 •	 ปัจจุบัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	2,585,481,515บาท	และมีทุนชำาระแล้ว	2,585,481,515	บาท	โดย

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,585,481,515	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
	 •	 บรษิทั	เนาวรตัน์พฒันาการ	จำากัด	(มหาชน)	ได้ให้บรษัิท	ทรสิเรทต้ิง	จำากัด	(“ทริส”)	ทำาการจดัอนัดบัเครดติองคก์รและหุ้นกู้ไม่ด้อย

สิทธิ	ไม่มีหลักประกันของบริษัท	โดยทริสได้ประกาศเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564		คงอันดับเครดิตองค์กรของ	บริษัท	เนาวรัตน์
พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	“	BB+”	ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต	“Stable”	หรือ	“	คงที่	”	โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผล
งานในโครงการรบัเหมาก่อสรา้งท่ีหลากหลายของบรษิทัทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน	มูลคา่งานท่ียงัไมส่ง่มอบ	(Backlog)	จำานวน
มาก	การประเมินอนัดบัเครดิตยังพจิารณารวมไปถงึมุมมองในเชงิบวกสำาหรบัภาพรวมของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งภายในประเทศ
ในช่วงระยะใกล้ถึงปานกลางอีกด้วย	อย่างไรก็ตาม	อันดับเครดิตดังกล่าวก็ถูกลดทอนลงจากอัตรากำาไรที่อ่อนแอของบริษัท	และ
การมีกระแสเงินสดระดับต่ำาเมื่อเทียบกับภาระหนี้	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ ชั้น	18	และ	19	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	เลขที่	2/3	หมู่ที่	14	ถนนบางนา-ตราด
	 กม.6.5	ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540

เลขทะเบียนบริษัท	 0107538000096	

เว็บไซต์	 	 	 www.nawarat.co.th	

โทรศัพท์	 	 	 (662)	730-2100

โทรสาร	 	 	 (662)	751-9484	ถึง	90

เลขานุการบริษัท	 	 นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	โทรศัพท์	(662)	730-2197

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	 นายวิสุทธิ์	สุวรรณวิทย์เวช	โทรศัพท์	(662)	730-2187
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ส�านักงานสาขา

-	 เลขที่	1796	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
-	 เลขที่	329	หมู่	5	ตำาบลศรีษะจรเข้ใหญ่	อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานเหล็กแปรรูป
-	 เลขที่	1796	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
-	 เลขที่	53/4	หมู่	9	ตำาบลโพรงอากาศ	อำาเภอบางน้ำาเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงงานผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักน้�าส�าเร็จรูปขนาดใหญ่

-	 เลขที่	31/13		ถนนพระราม	2	ก.ม.	33.5	ตำาบลบางกระเจ้า	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

สถานีบริการน้�ามันเชลล์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)
-	 เลขที่	329	หมู่	5	ตำาบลศรีษะจรเข้ใหญ่	อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ

__________________________________________________________________________________________________________
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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กจิการร่วมค้า บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง 
(ทีย่งัด�าเนนิธรุกจิอยู ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

กิจการร่วมค้า	 ที่อยู่	 ประเภทกิจการ	 ส่วนแบ่งกำาไร
	 	 	 (ร้อยละ)

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

__________________________________________________________________________________________________________
กิจการร่วมค้า	เอ.เอส.และเนาวรัตน์	 230	ซอยยาสูบ	1	ถนนวิภาวดีรังสิต		 รับเหมาก่อสร้าง	 50
	 แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	
	 กรุงเทพมหานคร	10900

__________________________________________________________________________________________________________
กิจการร่วมค้า	เอ็น	ที	เอ	 2/3	หมู่	14	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	 รับเหมาก่อสร้าง	 34
	 ชั้น19	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5
	 ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540

__________________________________________________________________________________________________________
กิจการร่วมค้า	เอ็นซีอาร์อีซี	 2/3	หมู่	14	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	 รับเหมาก่อสร้าง	 51
	 ชั้น19	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5
	 ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540

__________________________________________________________________________________________________________
	 กิจการร่วมค้า	ทีเอ็น	 118/1	อาคารทิบโก้ทาวเวอร์	 รับเหมาก่อสร้าง	 48
	 	 ถนน	พระรามที่	6	แขวงพญาไท	
	 	 เขตพญาไท		กรุงเทพมหานคร	10400	
__________________________________________________________________________________________________________
	 กิจการร่วมค้า	ทีเอ็น-ซีอีไอ	 118/1	อาคารทิบโก้ทาวเวอร์	 รับเหมาก่อสร้าง	 49
	 	 ถนน	พระรามที่	6	แขวงพญาไท	
	 	 เขตพญาไท		กรุงเทพมหานคร	10400	
__________________________________________________________________________________________________________
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กิจการร่วมค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
(ที่ยังด�าเนินธุรกิจอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทย่อย	 ที่อยู่	 ประเภทกิจการ	 ส่วนแบ่งกำาไร 
	 	 	 (ร้อยละ)

Myanmar	NWR	Co.,	Ltd.	 32,	Hlaing	Myint	Moh	Street	4,		 รับเหมาก่อสร้าง	 100 
	 Ward	10,	Hlaing	Township,	 
	 Yangon,	Myanmar.	 	

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	ยูทิลิตี้	บิสิเนส	อัลลายแอนซ์	จำากัด	 21	ถนนวิภาวดีรังสิต	 ให้บริการงานบริหาร	 60
	 แขวงจอมทอง	เขตจตุจักร	 จัดการระบบบำาบัดน้ำาเสีย
	 กรุงเทพฯ	10900

__________________________________________________________________________________________________________
NWR		(Cambodia)	Company	Limited	 217,	Group	1,	 บริหารและควบคุมโครง	 100
(เลิกกิจการแล้ว)	 Smach	Meanchey	Commune,		 การก่อสร้าง
	 Smach	Meanchey	District,	
	 Kohkong	Province,	Cambodia	

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	มานะ	พัฒนาการ	จำากัด	 2/3	หมู่	14	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 100
	 ชั้น19	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5	 บ้านพักอาศัย
	 ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540	

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	จำากัด	 2/3	หมู่	14	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	 ผลิตและจำาหน่าย ์ 100
	 ชั้น19	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5	 ผลิตภัณฑคอนกรีต
	 ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี	 สำาเร็จรูป
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540	 	

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	 2/3	หมู่	14	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	 ประกอบกิจการร้านอาหาร	 99
	 ชั้น19	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5	 ค้าอาหารสด,อาหารแห้ง,
	 ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี	 อาหารสำาเร็จรูป,เครื่อง
	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540	 กระป๋องเครื่องปรุงรส,
	 	 เครื่องดื่มทุกชนิด	

__________________________________________________________________________________________________________
Nawarat	(Cambodia)		 Cham	Yeam	Village,		 Construction	(building)	 100
Company	Limited	 Bak	Khlang	Commune,	
	 Mondol	Seima	District,	
	 Koh	Kong	Province,	Cambodia.

__________________________________________________________________________________________________________
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กิจการร่วมค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
(ที่ยังด�าเนินธุรกิจอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/	(ความสัมพันธ์)	 ที่อยู่	 ประเภทกิจการ	 ส่วนแบ่งกำาไร 
	 	 	 (ร้อยละ)

บริษัท	นิวเดเคด	จำากัด	 9/7		ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	ซอย	38		 รับเหมาก่อสร้าง	 0.00
(มีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	น้องสาว		 แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250	
นายพลพัฒ	กรรณสูต	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
เป็นกรรมการบริหาร)

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	เรือนรพี	จำากัด		 9/7		ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	ซอย	38	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 0.00
(มีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	น้องสาว	 แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
นายพลพัฒ	กรรณสูต	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
เป็นกรรมการบริหาร)

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	อีสท์	แบงค็อค	แอสเซ็ทส์	จำากัด	 9/7		ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	ซอย	38	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 0.00
(มีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	น้องสาว	 แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
นายพลพัฒ	กรรณสูต	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
เป็นกรรมการบริหาร)	

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	เค	อัลลายแอนซ์	จำากัด	 1111	หมู่	6	ตำาบลสำาโรงเหนือ	 ทำาธุรกิจเหมืองแร่	 0.00
(มีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	น้องสาว	 อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
นายพลพัฒ	กรรณสูต		 จังหวัดสมุทรปราการ	10270
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
เป็นกรรมการบริหาร)

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	เขาชะเมาฮิลลี่	รีสอร์ท	จำากัด	 9/3	หมู่	3	ตำาบลเขาวงกต		 ทำาการเกษตร	 0.00
(มีนายอาภาธร	กรรณสูต		 อำาเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี	22160
และนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	น้องชาย
และน้องสาวนายพลพัฒ	กรรณสูต	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
เป็นกรรมการบริหาร)	

__________________________________________________________________________________________________________
บริษัท	อีจีจี	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำากัด	 1786	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	 ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์	 0.00
(มีนายพลพัฒ	กรรณสูต		 เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
เป็นกรรมการบริษัท	อีจีจี	 
เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำากัด) 

__________________________________________________________________________________________________________
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บริษัทย่อย
1. Myanmar NWR Company Limited    

ในปี	พ.ศ.2543	บริษัทได้ลงทุนใน	Myanmar	NWR	Company	Limited	ตั้งอยู่ที่	32,	Hlaing	Myint	Moh	Street	4,	Ward	10,	Hla-
ing	Township,	Yangon,	Myanmar.	 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการขยายธุรกิจในด้านการรับ
เหมาก่อสร้างในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า	มีทุนจดทะเบียน	Kyat	1,000,000	ทุนที่เรียกชำาระแล้ว	Kyat	500,000	หรือ
ประมาณ	3	 ล้านบาท	 ปัจจุบันยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ	 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	
และระบบกฎหมายยังไม่เอื้ออำานวย	

2. บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด   

ในปี	พ.ศ.2544		บริษัทได้ลงทุนใน	บริษัท	ยูทิลิตี้	บิสิเนส	อัลลายแอนซ์	จำากัด		ดำาเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสีย	
โดยลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ	50	ต่อมา	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2546	บริษัทได้ขายเงินลงทุนบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก	ทำาให้
สัดส่วนเงินลงทุนลดเหลือร้อยละ	33.33	แต่ในไตรมาสที่	3	ของปี	2549	บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนคืนจากบุคคลภายนอก	ทำาให้ในปัจจุบัน
บริษัทลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ	60	ของทุนจดทะเบียนจำานวน	40	ล้านบาท		โดยมีทุนที่เรียกชำาระแล้วจำานวน	40	ล้านบาท	สำาหรับผู้
ถือหุ้นอื่นร้อยละ	40	เป็นนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ	กับบริษัท	ทั้งในแง่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น

3. บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด

บริษัท	มานะ	พัฒนาการ	จำากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่		5	เมษายน	2556	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	200	ล้านบาท(หุ้นสามัญ	2,000,000	
หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว	1,100	ล้านบาท	โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทมานะ	พัฒนาการ	จำากัด	
ร้อยละ	100	และได้จ่ายชำาระเงินลงทุนในหุ้นครบถ้วนแล้ว
ปัจจุบันบริษัท	มานะ	พัฒนาการ	จำากัด	ดำาเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพื่อขาย	รวม	3	โครงการ	แบ่งเป็นแนวราบ	2	โครงการ	และ	
คอนโดมิเนียม	1	โครงการ	รายละเอียดดังนี้

	 1.	 โครงการแรกเป็นบ้านเดี่ยว	2	ชั้นตั้งอยู่ที่ถนนร่มเกล้า	ชื่อโครงการ	บารานี	พาร์ค	ร่มเกล้า	ก่อสร้างบ้านเดี่ยว	2	ชั้นจำานวน	
86	หลัง	ในเนื้อที่ดินทั้งหมด	22-	2-01	ไร่	มูลค่าโครงการ	1,004	ล้านบาท		เริ่มดำาเนินงาน	เดือน	ตุลาคม	2556	สิ้นสุด	
เดือน	มีนาคม	2559	ปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

	 2.	 โครงการที่	2	เป็นบ้านเดี่ยว	2	ชั้น	ชื่อโครงการ	บารานี	เรสซิเดนซ์	ตั้งอยู่ที่	รังสิต-คลองสาม	จำานวน	140	หลัง	ในเนื้อที่ดิน
ทั้งหมด	34-1-34	ไร่	มูลค่าโครงการ	848	ล้านบาท	แบ่งการก่อสร้างเป็น	5	เฟส	สร้างเสร็จเสร้จแล้ว	4	เฟส	รวม	126	หลัง	
ที่เหลืออีก	1	เฟสสุดท้าย	รวม	14	หลัง	ปัจจุบันงานแล้วเสร็จร้อยละ	90

	 3.	 โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม	ชื่อโครงการ	Aspen	Condo		ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท	105	(ลาซาล)	เป็นคอนโดมิเนียม	ขนาด	
7	อาคาร	รวม	1,448	ห้องในเนื้อที่ดินทั้งหมด	15-1-40	ไร่	มูลค่าโครงการ	2,773	ล้านบาท	แบ่งการก่อสร้างเป็น	4	เฟส	
เริ่มโครงการเดือนกุมภาพันธ์	2559	สิ้นสุดโครงการในเดือนตุลาคม	2565	ปัจจุบัน	 เฟส1	จำานวน	425	ห้อง	และเฟส	2	
จำานวน	398	ห้อง	ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ	100	สำาหรับเฟส	3	จำานวน	425	ห้อง	ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ	99	(เหลืองาน
เก็บบางส่วน)	ส่วนเฟส	4	จำานวน	200	ห้อง	ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้จอง	รวมทั้งยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้าง

4. บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด

บริษัท	แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	จำากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2556	โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	1	ล้านบาท(หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	400	ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท	แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	จำากัด	ร้อยละ	100	และได้
ชำาระเงินลงทุนในหุ้นไปครบถ้วนแล้ว
บรษัิท	แอด็วานซ	์พรแีฟบ	จำากดั	ประกอบธรุกจิผลิตและจำาหนา่ยผลิตภณัฑค์อนกรตีหลายชนดิอาทิ		เสาเขม็	คานคอนกรตี	โครงหลังคา
คอนกรีต		แผ่นพื้นคอนกรีต	ฯลฯ	ตลอดจน	รับเหมางานก่อสร้างอาคารสำานักงานและโรงงาน		โดยมีรายได้ดังนี้
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รายได้	 ปี	2563	(ล้านบาท)		 ปี	2562	(ล้านบาท)	 ปี2561(ล้านบาท)

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 1,544	 835	 73
งานรับเหมาก่อสร้าง	อาคารโรงงาน	 283	 283	 83
รายได้อื่น	 11	 10	 6
รายได้รวม	 1,838	 1,128	 162

 ___________________________________________________________________________________________________

5. บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จ�ากัด

เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2559	บริษัท	 เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์	 โดยมีทุนจดทะเบียน
เป็นหุ้นสามัญ	50,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	เป็นเงิน	5,000,000	บาท	โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท	เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	ร้อยละ	99	
บริษัท	เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหลายครั้ง	เพื่อนำามาใช้ในการขยายธุรกิจทำาให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีทุนจด
ทะเบียนเท่ากับ	80,000,000	บาท	เรียกชำาระแล้วเต็มจำานวน	
	บริษัท	เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	ประกอบกิจการร้านอาหาร	ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป	เครื่องกระป๋อง	เครื่องปรุงสำาเร็จรูป	เครื่องดื่มทุก
ชนิด		ปัจจุบันบริษัทเปิดกิจการร้านอาหารรวม	2	แห่ง	โดยจดเป็นสาขา	ดังนี้

	 1.	 ร้านใบบัว	สาขาลาซาล
	 2.	 ร้านโลลิว่า	ซอยสุขุมวิท	36

6. Nawarat (Cambodia) Company Limited

ในปีพ.ศ.2560	บริษัทได้จัดตั้ง	Nawarat	(Cambodia)	Company	Limited	ขึ้นในประเทศกัมพูชา	โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	เพื่อ
รองรับงานก่อสร้างที่ประเทศกัมพูชา	มีทุนจดทะเบียน	5,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา		หรือประมาณ	170,600	บาทปัจจุบันมีทุนชำาระ
ครบถว้นแล้ว		และเริม่รบังานก่อสรา้งโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้น	ขนาด	150	ล้านเมกกะวตั	(	150	MW	Coal	Power	Plant	at	Stung	
Hav,Sihanoukville	Kingdom	of	Cambodia	)	กับทางบริษัทเอกชนผู้ว่าจ้างคือ	Branch	of	TPSC	(Thailand	)	Co.,Ltd.	มูลค่า
งาน	24.72	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ	24.15	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	หรือคิด
เป็นร้อยละ	97.73	หรือเท่ากับ	24.15	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา



Annual Report 2020 I 25

บริษัทที่เข้าร่วมด�าเนินงานโดยบริษัทย่อย
ในปี	พ.ศ.2559	บริษัทแอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ได้ไปลงทุนจัดตั้ง	Nawarat	Advance	Prefab	Myanmar	Co.,	
Ltd.	ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	เพื่อผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำาเร็จรูป	อาทิ	เสาเข็มคอนกรีต	แผ่นพื้น	
รัว้คอนกรตี	และรบัเหมากอ่สรา้ง	มีทนุจดทะเบยีนเริม่แรก	500,000	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	หรอืประมาณ	15,000,000.00	บาท	โดยบรษัิท	แอด็
วานซ์	พรีแฟบ	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	70	ปัจจุบัน	การก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร	แล้วเสร็จสมบูรณ์	มีอัตรากำาลังการผลิต	15,000	
ลบ.ม.	ต่อปี	เริ่มรับรู้รายได้ในปี	2561	โดยแยกเป็นรายได้ดังนี้	

รายได้	 ปี	2563	(ล้านบาท)		 ปี	2562	(ล้านบาท)	 ปี2561(ล้านบาท)

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 11	 16	 9
งานรับเหมาก่อสร้าง	อาคารโรงงาน	 1	 24	 15
รายได้รวม	 12	 40	 24

 ___________________________________________________________________________________________________

บริษัทร่วม

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

ในเดือนกันยายน	2549	บริษัทได้ลงทุนในบริษัท	ซี.ไอ.เอ็น.	เอสเตท	จำากัด	เพื่อดำาเนินการจัดหาที่ดินและพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม	47	
ชั้นเพื่ออยู่อาศัย	เพื่อขายที่ถนนลาดพร้าวระหว่างซอย	12–14	ชื่อโครงการ	“ดิ	อิสสระ	ลาดพร้าว”	มูลค่าโครงการประมาณ	2,808	
ล้านบาท	

โครงการเริ่มก่อสร้างเดือนมกราคม	2550	สิ้นสุดเดือนกันยายน	2554	เป็นจำานวนห้องชุด	560	หน่วย	ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
สมบูรณ์

ในปัจจุบัน	บริษัทดำาเนินการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมอีกแห่งหนึ่ง	 ชื่อโครงการ	 "อิซซี่	 คอนโด"	ตั้งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์	 ใกล้กับ
ทางขึน้ลงทางดว่นสุขสวสัดิแ์ละใกล้กับสถานีรถไฟฟา้สายสีม่วง	มูลคา่ประมาณ	1,802	ล้านบาท	เป็นจำานวนห้องชดุท้ังส้ิน	894	หน่วย	
โครงการก่อสร้างเิ่มต้นเดือนมิถุนายน	2556	สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์	2559	ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์	และปัจจุบันบริษัท	
ซี.ไอ.เอ็น.	เอสเตท	จำากัด	ได้เปิดตัวโครงการใหม่เป็นบ้านพักอาศัย	แบบบ้านเดี่ยว	ในราคาหลังละ	60	ล้านบาท	อยู่เลียบบริเวณถนน
กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออก	ชื่อโครงการ	บ้านอิสสระ	บางนา	มูลค่าโครงการ	2,485	ล้านบาท	ในเนื้อที่	24-3-74	ไร่	จำานวน	44	
หลงั	โครงการกอ่สร้างเริม่ตน้เดอืนพฤศจิกายน	2559	สิน้สดุเดอืนสงิหาคม	2563	ปจัจบุนังานกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ร้อยละ	43	โดยบรษิทั
ลงทุนในอัตราร้อยละ	40	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	ซี.ไอ.เอ็น.	เอสเตท	จำากัด	เป็นจำานวนเงินเท่ากับ	100	ล้านบาท
บริษัทได้รับปันผลจากบริษัท	ซี.ไอ.เอ็น.	เอสเตท	จำากัด	ในปี	2561	เท่ากับ	32	ล้านบาท	และได้บันทึกส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)ใน	"เงินลง
ทุนในบริษัทร่วม"	ในปี	2561	และปี	2562	บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนเท่ากับ	9	ล้านบาท	และ	13	ล้านบาทตามลำาดับ	แต่ในปี	2563	บันทึก
ส่วนแบ่งกำาไรเท่ากับ	18	ล้านบาท

ในเดือนกันยายน	2558	บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท	ซี.ไอ.เอ็น.	เอสเตท	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจำานวน	999,997	หุ้น	เป็น
จำานวนเงินประมาณ	160			ล้านบาท	ให้แก่บริษัทมานาพัฒนาการ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ทั้งนี้บริษัทยังคงมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำาคัญในสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวเท่าเดิม	ดังน้ันในงบการเงินรวมจึงยังคงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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กิจการร่วมค้า 

นอกจากการดำาเนินงานรบัเหมาก่อสรา้งโดยตรงและรบัเหมาชว่งแล้ว	บรษิทัยังดำาเนินกจิการรบัเหมาก่อสรา้งรว่มกับบรษัิทอืน่ในลักษณะกิจการ
รว่มคา้	เพือ่ประมูลโครงการท่ีต้องใชเ้ทคโนโลยสูีง	หรอืโครงการท่ีบรษิทัไม่มีประสบการณก์ารทำางานมาก่อน	โดยการรว่มกนัดังกล่าวกเ็พือ่ให้
มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดคุณสมบัติของผู้ว่าจ้าง	หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักร	อุปกรณ์	 และบุคลากรของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการ
ประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	กิจการร่วมค้าที่บริษัทร่วมทุนด้วยมีอัตราการร่วมทุนร้อยละ	30	ขึ้นไป	ในการจัดทำางบการเงินของบริษัท	บริษัทจะ
รับรู้รายการสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้านั้นๆ

1. กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ

เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	กิจการร่วมค้า	เอ็นทีเอ	ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้ร่วมค้า	คือ

ผู้ร่วมค้า	 สัดส่วนการร่วมทุน(ร้อยละ)

บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน) 34
บริษัท	เทิดไท	แอนด์	โค	จำากัด 33
บริษัท	เอ.เอส.แอสโซซิเอท	เอ็นยิเนียริ่ง	(1964)	จำากัด 33

 _____________________________________________________________________________

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกรมทางหลวง	สำาหรับโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข	35	สายธนบุรี-
ปากท่อ	(ถนนพระราม2)	ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย	ตอน	1	กรุงเทพมหานคร	โดยมีมูลค่าโครงการที่ได้รับ	3,733.08	
ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะเวลาก่อสร้าง	1,080	วัน	(เริ่ม	28	สิงหาคม	2562	สิ้นสุดสัญญา	11	สิงหาคม	2565)	
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	กิจการรว่มคา้	ดำาเนินงานก่อสรา้งแล้วเสรจ็	คดิเป็นรอ้ยละ	15.63	มูลคา่คงเหลือ	(Backlog)	3,141	ล้านบาท	

2. กิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี

เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2562	กิจการร่วมค้า	เอ็นซีอาร์อีซี	ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้ร่วมค้า	คือ	

ผู้ร่วมค้า	 สัดส่วนการร่วมทุน(ร้อยละ)

บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	 51
บริษัท	ไชน่า	เรลเวย์	นัมเบอร์	10(ประเทศไทย)	จำากัด	 49

 _____________________________________________________________________________

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประมูลงานของสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ	 สำาหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำาการก่อสร้าง	
สำานักงานทรพัยากรน้ำาแห่งชาติ	ตำาบลบางตลาด	อำาเภอปากเกรด็	จงัหวดันนบุร	ีโดยมูลคา่โครงการที่ไดร้บั	670	ล้านบาท(ไมร่วมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)	ระยะเวลาก่อสร้าง	540	วัน	(เริ่ม	1	ตุลาคม	2562	สิ้นสุดสัญญา	24	มีนาคม	2564)			
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	กิจการร่วมค้า	ดำาเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	41.15	มูลค่าคงเหลือ	(Backlog)	394	ล้านบาท	
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3. กิจการร่วมค้า ทีเอ็น

เมื่อวันที่	13	เมษายน	2563	กิจการร่วมค้า	ทีเอ็น	ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้ร่วมค้า	คือ	

ชื่อกิจการร่วมค้า	 สัดส่วนการร่วมทุน
	 (ร้อยละ)

บริษัท	ถนอมวงศ์บริการ	จำากัด	 52
บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	 48 _____________________________________________________________________________

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประมูลงานของบริษัท	การท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	3	
(	Runway	3	)	สนามบินสุวรรณภูมิ	จังหวัดสมุทรปราการ	โดยมูลค่าโครงการที่ได้รับ	9,078	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะ
เวลาก่อสร้าง	1,050	วัน	(เริ่ม	28	กันยายน	2563	สิ้นสุดสัญญา	13	สิงหาคม		2566)			

ณ	วนัที	่31ธนัวาคม	2563	กิจการรว่มคา้	ดำาเนนิงานก่อสรา้งแล้วเสรจ็	คดิเป็นรอ้ยละ	1.28	มูลคา่คงเหลือ	(Backlog)	8,962	ล้านบาท	

4. กิจการร่วมค้า ทีเอ็น – ซีอีไอ

เมื่อวันที่	17	กันยายน	2563	กิจการร่วมค้า	ทีเอ็น	–	ซีอีไอ		ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้ร่วมค้า	คือ	

ชื่อกิจการร่วมค้า	 สัดส่วนการร่วมทุน
ผู้ร่วมค้า	 (ร้อยละ)

บริษัท	ถนอมวงศ์บริการ	จำากัด	 51
บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	 49 _____________________________________________________________________________

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เขา้รว่มประมูลงานของบรษัิท	การท่าอากาศยานไทย	จำากัด(มหาชน)	สำาหรบัโครงการก่อสรา้งระบบทางขบัขนาน
ด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด	พร้อมทางขับ	A	และ	B	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	โดยมูลค่าโครงการ
ที่ได้รับ	630	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะเวลาก่อสร้าง	660	วัน	(กำาลังรอหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน)			

ณ	วันที่	31ธันวาคม	2563	กิจการร่วมค้า	ยังไม่เริ่มดำาเนินงานก่อสร้าง	มูลค่าคงเหลือ	(Backlog)	630	ล้านบาท

5. กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี (แจ้งเลิกประกอบกิจการแล้วในปี 2563)

ในปี	2551	บริษัท	ได้ร่วมกับ	บริษัท	สระบุรีถ่านหิน	จำากัด	ดำาเนินการจัดตั้งกิจการร่วมค้า	โดยใช้ชื่อกิจการร่วมค้าว่า		กิจการร่วมค้า	
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี	 ในอัตราส่วนร้อยละ	50	 เพื่อดำาเนินการโครงการงานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ	อำาเภอ
แม่เมาะ	จังหวัดลำาปาง	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	มูลค่าโครงการ	16,674.56		ล้านบาท	(ซึ่งไม่รวมค่าไฟฟ้า)	ระยะเวลา
ดำาเนินโครงการ	9	ปี	เริ่มจาก	18	กุมภาพันธ์	2552	ถึง	5	มีนาคม	2561		และปัจจุบันกิจการร่วมค้าส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว	คิดเป็น
ร้อยละ		100	และในระหว่างปี	2563	ได้แจ้งเลิกประกอบกิจการแล้ว
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	11	เรื่องการร่วมการงาน	กำาหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ	ต้องพิจารณาว่าตนมี
การควบคุมร่วม	(Joint	Control)	กับผู้ลงทุนอื่นในกิจการนั้นหรือไม่	หลังจากนั้น	ต้องใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของการร่วม
การงานนั้นว่าเป็น	การดำาเนินงานร่วมกัน	(Joint	Operation)	หรือ	การร่วมค้า	(Joint	Venture)	และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุน
ให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน
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ดังนั้น	บริษัทจึงได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	 เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี	จากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธี
ส่วนได้เสีย	โดยบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปี	2557	เพื่อสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกิจการร่วมค้าอื่นๆที่ส่งมอบงาน
ก่อสร้างแล้วแต่ยังมีรายการเคลื่อนไหวเล็กน้อย	เช่น	รายการเงินกู้ยืม	เงินให้กู้ยืม	มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการร่วมค้า	 ส่วนแบ่งกำาไรร้อยละ

เนาวรัตน์	-	เอ.เอส.แอสโซซิเอท	ร่วมค้า	 70
กิจการร่วมค้า	เอ.เอส.และเนาวรัตน์	 50

บุคคลอ้างอิง

ตำาแหน่ง	 ชื่อ	/	ที่อยู่

นายทะเบียนหุ้น	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	
	 แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 โทร	0-2009-9000

 ___________________________________________________________________________________________
ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด		
	 โดย	นางสาวโกสุมภ์	ชะเอม	เลขทะเบียน	6011
	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา		เลขที่	193/136-137	 
	 ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ	10110	
	 โทร	0-2264-9090	โทรสาร	0-2264-0789-90

 ___________________________________________________________________________________________
ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	และพาร์ทเนอร์ส	จำากัด
	 ชั้น	22	อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์	เลขที่	540	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
	 โทร	0-2264-8000
 
	 บริษัท	เอนไลเทิน	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
	 41	อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา	
	 ซอยพัฒนาการ	64	ถนนพัฒนาการ	
	 แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
	 โทร	0-2049-1095

	 สำานักงานกฎหมายธุรกิจ	ชิงชัย	แอนด์	แอสโซซีเอทส์
	 ชั้น	2	ห้อง	19	อาคารศาลาแดง	เอ็กเซ็คคูทิฟ	ถนนศาลาแดง	ซอยยมราช	
	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 โทร	0-2637-5599	โทรสาร	0-2636-3862

 ___________________________________________________________________________________________



ข้อมูลส�าคัญทางการเงินโดยสรุป
ของกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงินโดยสรุปของกลุ่มบริษัท
	 (หน่วย	:	ล้านบาท)

	 31	ธ.ค.2563	 31	ธ.ค.2562	 31	ธ.ค.2561

ข้อมูลจากงบการเงินรวม	

สินทรัพย์รวม	 14,685.71	 13,353.65	 13,043.05
หนี้สินรวม	 11,604.89	 10,029.54	 9,086.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 2,997.57	 3,256.02	 3,956.64
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว	 2,585.48	 2,585.48	 2,585.48

งบกระแสเงินสด	

รายได้รวม	 9,951.86	 7,871.06	 10,444.45
ค่าใช้จ่ายรวม	 10,175.42	 8,379.48	 10,018.97
การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 (240.93)	 (515.22)	 418.04
กำาไรต่อหุ้น	(บาท)	 (0.09)	 (0.20)	 0.16

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 516.49	 (621.60)	 902.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	 (81.35)	 (182.23)	 14.54
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 133.50	 146.84	 (270.32)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	 573.36	 (650.29)	 648.39

อัตราส่วนทางการเงิน	

อัตราส่วนกำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	(%)	 (2.43)	 (6.59)	 4.17
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 (7.71)	 (14.41)	 11.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	 (1.72)	 (3.90)	 3.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	 8.88	 (4.47)	 31.22
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	 0.05	 (0.08)	 0.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 3.77	 3.02	 2.30
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน	(%)	 -	 -	 4.88

  ___________________________________________________________________________________________________



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
	 บรษัิท	เนาวรตัน์พฒันาการ	จำากัด	(มหาชน)	เริม่ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและผลิตเสาเขม็คอนกรตีอดัแรง	ต้ังแต่ป	ีพ.ศ.2519	ในปี	
พ.ศ.2538	ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจำากัด	และเปล่ียนชือ่จาก	บรษัิท	เนาวรตัน์พฒันาการ	จำากัด	เปน็	บรษัิท	เนาวรตัน์พฒันาการ	จำากัด	
(มหาชน)	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2538	บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระทุนเพิ่มเป็น	500	ล้านบาท	โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่
ประชาชนทั่วไป	และนำาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่	31	สิงหาคม	2538		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลัก
ทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่	27	กันยายน	2538	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	2,585,481,515	
บาท	และมีทุนชำาระแล้ว	2,585,481,515	บาท	

  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
	 	 บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	 จำากัด	 (มหาชน)	 ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 	 ซึ่งมีท้ังงานท่ีเป็นผู้รับเหมาโดยตรง	 (Main	Contractor)	 ผู้รับเหมาช่วง	 (Sub-Contractor)	 หรือ
กิจการร่วมค้า	 (Joint	 Venture)	 บริษัทเป็นผู้รับเหมาชั้นนำาของหลายหน่วยงาน	 เช่น	 	 เป็นผู้รับเหมาประเภท	 1	 เอ	 ของ
กรมทางหลวง	 มีสิทธิเข้าประกวดราคางานทางได้ทุกประเภทของกรมทางหลวง	 โดยไม่จำากัดระยะทางและจำานวน
เงิน	 และเป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยราชการต่างๆ	 อาทิเช่น	 กรมชลประทาน	 กรมโยธาธิการ	 การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย	 การประปานครหลวง	 การประปาส่วนภูมิภาค	 เป็นต้น	 ในการรับงานแต่ละโครงการ	 บริษัทจะรับงานโดยวิธี
การประกวดราคาหรือการว่าจ้างโดยตรง	 สืบเน่ืองจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตคือปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้ลูกค้า	 ผู้ว่าจ้างงานของบริษัท	 ปัจจุบันบริษัทสามารถรับงานก่อสร้างทุกประเภท	 โดยอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่	 ๆ	 ดังน้ี	 :

	 -	 งานก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
	 -	 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและระบบงานโยธา
	 -	 งานก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งและท่าเรือ
	 -	 งานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า	เขื่อนผลิตไฟฟ้า
	 -	 งานก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียและโรงงานบำาบัดน้ำาเสีย
	 -	 งานก่อสร้างอุโมงค์	วางท่อใต้ดินและงานดันท่อลอด
	 -	 งานก่อสร้างระบบขนส่งรถไฟฟ้า		

  ธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
	 	 บริษัทต้ังโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง	 เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท	 และจำาหน่ายให้บุคคลภายนอก	 ท้ังโดย

วิธีการประกวดราคาและการว่าจ้างโดยตรง	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตท่ีผลิตจากโรงงานของบริษัท	 เช่น	 เสาคอนกรีตอัดแรง	คาน
คอนกรีตอัดแรง	ท่อคอนกรีตสำาหรับใช้ในโครงการบำาบัดน้ำาเสีย	แผ่นผนัง	ราวสะพาน	แผ่นพื้นสะพาน	และ	sheet	pile	ป้องกัน
ดินพัง	เป็นต้น	โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท	เปรียบเทียบกับการจำาหน่ายให้บุคคลภายนอกในอัตรา
ร้อยละ	67	:	33	(ปี	2561),	22	:	78	(ปี	2562)	และ	23	:	77	(ปี	2563)

  ธุรกิจเหล็กแปรรูป
	 	 บริษัทดำาเนินการผลิตเหล็กแปรรูปเพื่อใช้ ในโครงการก่อสร้างของบริษัท	 เพื่อเป็นการสนับสนุนในโครงการก่อสร้าง	

และจำาหน่ายโดยตรงให้แก่บุคคลภายนอก	 โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ ในโครงการก่อสร้างของบริษัทเองเปรียบเทียบ
กับการจำาหน่ายให้บุคคลภายนอกในอัตราร้อย	 77	 :	 23	 (ปี	 2561),	 80	 :	 20	 (ปี	 2562)	 และ	 90	 :	 10	 (ปี	 2563)

  สถานีบริการน้�ามัน
	 	 บริษัทตั้งสถานีบริการน้ำามันเชลล์	ในเนื้อที่	4-0-1	ไร่	เมื่อวันที่		8		พฤศจิกายน		พ.ศ.	2559		ทำาการยื่นขออนุญาตให้จำาหน่าย

น้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้ตราสัญลักษณ์เชลล์	 	 ในนามบริษัท	 	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	 	 จำากัด	 	 (มหาชน)	 ได้เปิดให้บริการเม่ือวัน
ท่ี	 	 15	 	 ธันวาคม	 	 2559	 	 เป็นกิจการประเภทจำาหน่ายขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิง	 	 ในรูปแบบสัญญาจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิง	
(Manual	Retail	Supply	Agreement)	หรือท่ีเรียกกันว่าป๊ัมโดว์	 	 มีท้ังผลิตภัณฑ์น้ำามันใส	 	 และผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อล่ืน	 	 และ
ทำาการจดทะเบียนการค้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 	 เมื่อวันที่	 	1	 	กุมภาพันธ์	 	2560	 	จดทะเบียนกรมธุรกิจ
พลังงานสถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิง		ประเภท	ก.		ตามมาตรา		17(3)	แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2542		
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รายได้บริษัทแยกตามลักษณะการด�าเนินงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัท ได้ดังนี้
ประเภทของรายได้	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561
	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 7,729	 77.80	 6,318	 80.58	 8,676	 86.44

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และบริการ	 475	 4.78	 451	 5.75	 841	 8.38

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 1,582	 15.93	 858	 10.94	 275	 2.74

ธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	 73	 0.73	 113	 1.44	 144	 1.43

ดอกเบี้ยรับ	 5	 0.05	 19	 0.24	 44	 0.44

รายได้อื่นๆ	 70	 0.71	 82	 1.05	 57	 0.57

รวมรายได้	 9,934	 100.00	 7,841	 100.00	 10,037	 100.00
 ____________________________________________________________________________________________________

แยกรายได้ในปี 2563
	 1.	 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง		จำานวน		7,729		ล้านบาทเป็นของบริษัท		6,792	ล้านบาทและ	เป็นของบริษัทย่อยคือ	บริษัท	

ยูทิลิตี้	บิสิเนส	อัลลายแอนซ์	จำากัด		522		ล้านบาท,	บริษัท	แอ็ดวานซ์พรีแฟบ	จำากัด	283	ล้านบาท	และ	Nawarat	(Cambodia)	
Company	Limited	132	ล้านบาท

	 2.	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และบริการจำานวน	475	ล้านบาทเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท	4	ล้าน
บาทและเป็นของบริษัทย่อยคือ	บริษัท	มานะ	 พัฒนาการ	จำากัด	395	 ล้านบาท	 และรายได้จากการขายอาหารสำาเร็จรูปและร้าน
อาหารของบริษัท	เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	76	ล้านบาท

	 3.	 	รายได้จากธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	จำานวน	1,582	ล้านบาท	เป็นของบริษัทจำานวน		569ล้านบาท	และเป็นของบริษัทย่อย	
คือ	บริษัท	แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	จำากัด	อีก	1,013	ล้านบาท

	 4.	 รายได้จากธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	เป็นของบริษัททั้งจำานวน	73	ล้านบาท
	 5.	 รายได้ดอกเบี้ยรับ	ได้แก่	ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	กิจการร่วมค้า	และบริษัทอื่น
	 6.	 รายได้อื่นๆ	ได้แก่	ค่าสาธารณูปโภค,ค่าบริหารการจัดการและกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 1. กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำาคัญ		บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลานาน	มีประสบการณ์และความ
ชำานาญในงานก่อสร้างหลากหลายประเภท	 โดยมีบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์	 มีเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมในการ
รับงานก่อสร้างได้หลายประเภท	บริษัทจึงมีความสามารถในการรับงานก่อสร้างประเภทต่าง	 ๆ	 ได้ทั้งงานของทางภาครัฐและเอกชน
จุดเด่น	 	 บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีความสามารถรับงานได้หลายประเภท	 มีประสบการณ์และความ
ชำานาญในงานวิศวกรรมโยธา	 อาทิเช่น	 งานถนน	สะพาน	ทางด่วน	 โรงไฟฟ้า	 อาคาร	 โรงงานอุตสาหกรรม	 ท่าเทียบเรือ	 เขื่อน
ผลิตไฟฟ้าและงานอุโมงค์ใต้ดินต่างๆ	 เป็นต้น	 ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง	หากงานก่อสร้างประเภทใดลด
น้อยลง	 ก็สามารถรับงานประเภทอื่นได้	 นอกจากน้ี	 ยังมีเครื่องจักร	 อุปกรณ์	 และบุคลากรพร้อมท่ีจะดำาเนินงานในโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ได้	 มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า	 และผู้รับเหมาช่วงมาโดยตลอด	 ทำาให้มีโอกาสได้งานโครงการใหม่	 ๆ	
ของกลุ่มลูกค้ารายเดิม	 ปัจจุบัน	 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่	 เช่น	 งานถนน	 ทางด่วน	
สะพาน	 	 ระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสียขนาดใหญ่	 เขื่อนผลิตไฟฟ้า	 ท่าเทียบเรือ	 งานอุโมงค์ขนาดใหญ่	 โดยมีโครงการ
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ต่าง	 ๆ	 ท่ีอยู่ในระหว่างดำาเนินการหลายโครงการ	 และมีเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 เพื่อดำาเนินงานประเภทน้ีอยู่เป็นจำานวนมาก
จุดด้อย	 	บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	 (มหาชน)	 มีการลงทุนในเครื่องจักร	อุปกรณ์	ซึ่งเหมาะกับการรับงานโครงการขนาด
ใหญ่	เครื่องจักรอุปกรณ์เหลา่นี้จะทำาใหบ้ริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูงกว่าผู้รับเหมาขนาดเล็กหากบริษัทมีงานที่เป็น
โครงการขนาดเล็กจำานวนมากขึ้น	(ซึ่งไม่ใช่นโยบายของบริษัทในปัจจุบัน)	นอกจากนี้	ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	ซึ่งมีการกำาหนด
คณุสมบติัของผู้รบัเหมา	โดยเฉพาะในดา้นประสบการณแ์ละแหล่งเงนิทุน	เชน่	โครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่	ซึง่ผู้รบัเหมาในประเทศ
ไม่เคยทำามากอ่น	บรษิทัอาจต้องรว่มมือกับบรษัิทต่างชาติหรอืผู้เชีย่วชาญเฉพาะในการรบังานประเภทนัน้ๆและจากเหตุผลดงักล่าวนี้
จะทำาให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและบริหารสูงขึ้น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย		กลุ่มลูกค้าของบริษัท	แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐบาล	และภาคเอกชน	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นงานภาค
รฐับาล	รวมทัง้รฐัวสิาหกิจ	ท้ังในประเทศ	และต่างประเทศโดยเฉพาะงานภาครฐัท่ีไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิจากธนาคารเพ่ือการ
พฒันาเศรษฐกจิหรอืธนาคารโลกสำาหรบัโครงการก่อสรา้งสาธารณปูโภคต่างๆ	เชน่	ถนน	ทางด่วน	โรงไฟฟา้	ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	เป็นต้น
นโยบายราคา	ในการเสนอราคาสำาหรับโครงการก่อสร้าง	และผลิตเสาเข็ม	จะคำานวณต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ	และกำาหนด
อัตรากำาไรขั้นต้นขึ้นไปตามประเภทของโครงการและสภาพการแข่งขัน
การลงทุน		บริษัทจะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับธุรกิจปัจจุบัน	และโครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น	ๆ	ที่ให้ผล
ดีกับบริษัท	โดยให้บริษัทมีการเติบโตและผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว	แต่หากบริษัทพิจารณาตาม
ธุรกิจประเภทอ่ืน	 เห็นว่ามีโอกาสเติบโต	 และเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทให้หลากหลาย	บริษัทก็จะทำาการศึกษาอย่างดีก่อนลงทุน
ได้แก่การลงทุนในบริษัท	เทสท์เมคเคอร์	จำากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาหาร
การพฒันาทรพัยากรบคุคล		พฒันาความรูค้วามสามารถ	เพือ่ให้บุคลากรของบรษิทั	มีศกัยภาพในการแขง่ขนั	ตลอดจนให้มีจรยิธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ	และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาและการขยายงานในอนาคต
ด้านการตลาด	 	 ส่งเสริมให้มีศักยภาพในงานด้านการตลาดในเชิงรุก	 ใช้เครือข่ายของบริษัท	 และระบบข้อมูล	สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับลูกค้า	 โดยมีความรับผิดชอบสูงต่อลูกค้า	 มีการวางแผนที่ดี	 เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	ขยาย
ขอบเขตเพือ่รบังานต่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีและตะวนัออกกลางเพิม่ขึน้	ส่วนงานในประเทศ	ยังคงเนน้งานกอ่สรา้งภาครฐัเปน็หลกั	
ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนน	สะพาน	อุโมงค์ส่งน้ำาประปา	โรงไฟฟ้า	ระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสีย	ประกอบกับการที่บริษัทมีโรงงาน
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานผลิตเหล็กแปรรูป	ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้งควบคุมคุณภาพของงาน
ในส่วนนี้ได้
การผลิตสินค้าและบริการ		บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	โดยคำานึงถึงการรักษา
ความเป็นผู้นำาด้านคุณภาพ	 ไม่มีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	สรรหาเทคโนโลยีใหม่	 เพื่อช่วยในการดำาเนินการก่อสร้างและ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ	การป้องกันผลกระทบด้านลบท่ีจะมีต่อส่ิงแวดล้อมและการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายของบริษัท
การใช้เทคโนโลยี	 	นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการก่อสร้าง	 และผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำาหรับเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างและลด
ต้นทุนในระยะยาวของบริษัท

 2. การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
ในการรับงานก่อสร้างน้ัน	 	 บริษัทจะติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรง	 ท้ังโดยการย่ืนประกวดราคา	 และการเจรจาตกลง	 โดย
บริษัทจะติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคา	 เพ่ือคำานวณเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 ในบางครั้งบริษัทอาจได้รับ
การติดต่อจากผู้ว่าจ้าง	 ผู้ออกแบบ	 หรือผู้ควบคุมงานเน่ืองจากประสบการณ์	 และชื่อเสียงของบริษัทเป็นท่ีประจักษ์ ใน
ประสบการณ์และศักยภาพในการทำางานประเภทน้ัน	 ๆ	 และคุณภาพของงานท่ีผู้ว่าจ้างไว้วางใจให้บริษัทเสนอบริการเพ่ิมขึ้น
การจำาหน่ายเสาเข็ม		บริษัทจะติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรงเช่นเดียวกับการรับเหมาก่อสร้าง	คือ	โดยการยื่นประมูลเสนอราคา	หรือการ
เจรจาตกลง	ตัวอย่างการจำาหนา่ยเสาเขม็ของบรษัิท	อาจเป็นงานจดัหา	และตอกเสาเขม็เท่าน้ัน	หรอืเป็นส่วนหน่ึงในงานรบัเหมาก่อสรา้ง
ท้ังโครงการ	นอกจากน้ี	บริษัทมีการจำาหน่ายโดยตรงแก่ผู้ซื้อและผู้รับเหมาตามขนาดท่ีลูกค้าต้องการ	 ท้ังน้ี	บริษัทจะทำาการผลิตต่อ
เม่ือได้รับคำาส่ังซื้อ	 และรายละเอียดจากลูกค้า	 เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องผลิตตามขนาด	และการรับน้ำาหนักตามแบบท่ีลูกค้ากำาหนด
การจัดจำาหน่ายเหล็กแปรรูป	 	 โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทผลิตเพื่อใช้ในธุรกิจด้านการก่อสร้างของบริษัทเอง	 เช่น	 	 แบบโครงเหล็ก
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ของงานคานสะพาน	 หรืองานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่	 เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต	 โดยทั่วๆไปตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
มาย้อนหลัง	 5	 ปี	 บริษัทผลิตใช้เองกับขายให้กับบุคคลภายนอกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 82	 :	 18	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	
หากบริษัทมีกำาลังการผลิตเหลือเพียงพอบริษัทก็จะทำาการผลิตตามคำาส่ังซื้อของลูกค้า	 ตามแบบมาตรฐานท่ีลูกค้ากำาหนด

 3. ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย		กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งเป็น
	การรับเหมาก่อสร้าง		กลุ่มลูกค้าของบริษัท	แบ่งเป็น

	 1.	 ภาคเอกชน	ประกอบดว้ยงานประเภท	อาคารสำานักงาน	โรงงานอตุสาหกรรม	ศนูย์การคา้	โครงการพฒันาอสังหารมิทรพัย์
ต่างๆ	ฯลฯ

	 2.	 ภาครฐับาล	ประกอบดว้ย	หนว่ยงานราชการและรฐัวสิาหกิจต่าง	ๆ 	เชน่	กรมทางหลวง	การไฟฟา้ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย	
กรุงเทพมหานคร	ฯลฯ

	 โดยมีสัดส่วนรายได้	ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล	

ปี	2561	เป็นดังนี้
ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 15	 ของรายได้
ภาครัฐบาล	 ร้อยละ	 85	 ของรายได้
ปี	2562	เป็นดังนี้
ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 15		 ของรายได้
ภาครัฐบาล	 ร้อยละ	 85	 ของรายได้
ปี	2563	เป็นดังนี้
	ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 11	 ของรายได้
	ภาครัฐบาล	 ร้อยละ	 89	 ของรายได้

	 บริษัทเชื่อว่ารายได้ที่มาจากลูกค้าภาครัฐบาลจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐเน้นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	
และบริการพื้นฐานต่าง	ๆ	ลูกค้าภาครัฐบาลประกอบด้วย	กรุงเทพมหานคร	กรมทางหลวง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
มหาวิทยาลัยของรัฐ	โรงพยาบาล	รัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น	สำาหรับลูกค้าภาคเอกชน	ประกอบด้วย	โรงงานอุตสาหกรรม	โรงแรม	โครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เป็นต้น

การจำาหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	และผลิตภัณฑ์คอนกรีต		กลุ่มลูกค้าของบริษัทสำาหรับการจำาหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	และ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 แบ่งออกได้เป็นภาคเอกชนและภาครัฐบาล	 เช่นเดียวกับงานรับเหมาก่อสร้าง	 โดยในภาครัฐบาล	ประกอบด้วย	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็นต้น	นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส่วนหนึ่งเป็นการใช้ในงานก่อสร้าง	ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำาเนิน
งานก่อสร้างเองด้วย

การจำาหน่ายเหล็กแปรรูป		กลุ่มลูกค้าของบริษัทสำาหรับการจำาหน่ายเหล็กแปรรูป	แบ่งออกได้เป็นภาคเอกชนและภาครัฐบาล	เช่นเดียว
กับงานรับเหมาก่อสร้าง	โดยในภาครัฐบาล	ประกอบด้วย	กรมทางหลวง	กรมโยธาธิการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปส่วนใหญ่เป็นการใช้ในงานก่อสร้าง	ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำาเนินงานก่อสร้างเอง
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นโยบายการเรียกเก็บหน้ี	 	 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำาระเงินตามระยะเวลาที่กำาหนด	จะมีการคิดดอกเบี้ยสำาหรับยอดหนี้ท่ีได้รับชำาระล่าช้า	
โดยคำานวณจากวันที่ครบกำาหนดชำาระตามเงื่อนไข	และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งลูกหนี้การค้าทั่วไป	และลูกหนี้การค้าที่เป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน		บริษัทมีการผ่อนผันไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้าบางรายที่มีการชำาระ
ล่าช้าเพียงเล็กน้อย	เว้นแต่ในรายที่มีการฟ้องร้องให้ชำาระหนี้

ท้ังน้ี	หากพจิารณาถงึลูกหน้ีการคา้	–	กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกนันัน้	บรษิทัมีลูกหนีค้า้งชำาระเกิน	12	เดอืน	ก่อนหักคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จำานวน		130	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	22	ล้านบาท
บริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูกหน้ีการค้าท่ีมีปัญหาด้านการชำาระเงินทุกรายท่ีมียอดค้างชำาระเกินหน่ึงปีขึ้นไปตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท

สรุปการบันทึกตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าของบริษัท เป็นดังนี้

	 รายการ	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561

รับชำาระจากลูกหนี้ที่บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว	 19.53	 39.80	 329.50
(หนี้สูญรับคืน)	 ______________________________________________________________________________________
บันทึกเพิ่ม(ลด)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประจำางวด	 47.57	 (76.22)	 8.29 ______________________________________________________________________________________

ยอดลูกหนี้การค้าสูงสุด	3	อันดับแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ได้แก่
	 1)	 บริษัท	ซิโน	ไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์คอนสตรั๊คชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	ณ		31	ธันวาคม	2563	เท่ากับ	429.45	ล้าน

บาท	ประกอบด้วย	
	 -	 โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	 ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	 ช่วง	 แยกแคราย	ถึง	 มีนบุรี	 และงาน

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ	รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
	 2)	 Marubeni	Corporation	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เท่ากับ	144	ล้านบาท	ประกอบด้วย
	 -	 South	Bangkok	Power	Plant	Replacement	Project	Phase	1	
	 3)	 บริษัท	 เอ	 เอส	แอสโซซิเอท	 เอ็นยิเนียริ่ง	 (1964)	จำากัด	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2563	 เท่ากับ	138	ล้านบาท	

ประกอบด้วย
	 -	 โครงการรถไฟทางคู่	ช่วงนครปฐม-หัวหิน	สัญญาที่	1	และสะพานบางเค็ม	AS	

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ของบริษัท		หากเป็นงานภาครัฐบาล	การชำาระเงินจะเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ของหน่วยงานราชการ
แต่ละแห่งประมาณ	45-60	วัน	สำาหรับลูกค้าภาคเอกชนเงื่อนไขมาตรฐานท่ีบริษัทกำาหนดไว้คือ	 ต้องชำาระภายใน	30	วัน	 โดยลูกค้า
ปัจจุบันมีการชำาระหนี้ตรงตามเงื่อนไข	หรือบางครั้งหากมีปัญหาเกินกำาหนดบ้างเล็กน้อย	โดยมีเหตุผลที่สมควรบริษัทก็ยินยอมได้	แต่
สำาหรับลูกหนี้ภาคเอกชนค้างชำาระในโครงการก่อสร้างเดิมที่ส่งมอบงานแล้วบางโครงการและยังไม่ได้รับชำาระหนี้	 เนื่องจากลูกหนี้ขาด
สภาพคล่อง	บรษัิทยังดำาเนินการติดตามทวงถามตลอดมา	และหากคา้งชำาระเป็นเวลานานบรษัิทจะย่ืนฟอ้งต่อศาลแพง่เพือ่เรยีกชำาระ
หนี้จากลูกหนี้รายนั้น	ๆ	ต่อไป

	 4)	 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม		อุตสาหกรรมก่อสร้างนับว่ามีการแข่งขันสูงมาก	ทั้งระหว่างผู้รับเหมาไทยด้วยกันและกับ
ผู้รับเหมาต่างชาติจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 ทำาให้ผู้รับเหมารายย่อยต้องยุติการดำาเนินกิจการไปเป็น
จำานวนมาก	ในขณะเดียวกัน	ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้น	นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ไม่เอื้ออำานวยในการ
ดำาเนินธรุกิจ	เชน่	ความเขม้งวดในการปล่อยสินเชือ่ของสถาบนัการเงนิ	ทำาให้ผู้รบัเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงนิ	และราคาวสัดุ
ก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ทำาให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
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	 	 ในการรับงานก่อสร้างท้ังภาครัฐบาลและเอกชน	 โดยปกติจะใช้วิธีประกวดราคา	 โดยคัดเลือกผู้รับเหมาท่ีเสนอราคาต่ำาสุด	 และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนด	หากมีผู้รับเหมาเข้าร่วมเสนอราคาหลายรายเจ้าของงานก็จะมีโอกาสเลือกผู้รับเหมาได้มากใน
ขณะเดยีวกนัผู้รบัเหมาท่ีมคีณุสมบัติตามทีเ่จา้ของงานกำาหนดกม็สิีทธท่ีิจะคดัเลือกโครงการเพือ่เข้ารว่มในการประกวดราคาเช่น
เดียวกัน		เนื่องจากเป็นตลาดเสรี	ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาย่อมมีสิทธิต่อรองราคากันได้	อย่างไรก็ตามเจ้าของงานจะเป็นผู้กำาหนด
คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่จะเข้าร่วมประกวดราคา	และมีสิทธิจะคัดเลือกผู้รับเหมารายใดก็ได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

	 	 จากสภาพการแข่งขันที่ทุกบริษัทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประสบ			หากบริษัทใด	สามารถรับงานได้หลายประเภท	มีประสบการณ์
และความชำานาญในงานหลายดา้น	ย่อมได้เปรยีบกวา่บรษัิทอืน่	ๆ 	เพราะหากงานก่อสรา้งประเภทใดลดลง	ก็สามารถรบังานประเภท
อื่นทดแทนได้	ปัจจัยสำาคัญคือความสามารถในการทำางานให้เสร็จภายในกำาหนดเวลาด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การผลิต		ในส่วนของธรุกิจรบัเหมากอ่สรา้ง	หน่วยงานก่อสรา้งจะอยู่ท่ีสถานทีต้ั่งของโครงการก่อสร้างทีบ่รษัิทดำาเนินการ	ในส่วนธรุกิจ
ผลติเหล็กแปรรปูและผลิตภณัฑค์อนกรตีอดัแรง	ปัจจบัุนมี	3	โรงงาน	ต้ังอยู่ที	่ถนนบางนา-ตราด	กิโลเมตรท่ี	4	และท่ีอำาเภอบางน้ำาเปรีย้ว	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	(ซึ่งมีโรงงานผลิตเหล็กแปรรูปตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต)	และโรงงานผลิตท่อคอนกรีต
ที่ถนนพระราม	2	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	ด้วย

	 1.	 กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง			ความสามารถในการรับงานของบริษัทถูกจำากัดโดย

	 1.	 จำานวนบคุลากร	ไดแ้ก	่บุคลากรท่ีเชีย่วชาญเฉพาะทาง	เชน่	แรงงานท่ีมีฝีมอื	โดยเฉพาะแรงงานกอ่สรา้งลักษณะพเิศษ-งาน
ด้านสถาปัตยกรรม

	 2.	 จำานวนเงินทุน
	 3.	 จำานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์

ปัจจุบัน	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	สามารถรับผิดชอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่จะดำาเนินการในเวลาเดียวกัน
ได้ประมาณ	50	โครงการ	มูลค่าโครงการเฉลี่ยโครงการละ	800	ล้านบาท	ขึ้นอยู่กับประเภทงาน	บุคลากร	เครื่องจักรอุปกรณ์	และ
เงินทุนที่พร้อมจะสนับสนุนโครงการ
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การผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

	 2563	 2562	 2561
กำาลังการผลิต	*	 ลบ.ม.ต่อปี	 ลบ.ม.ต่อปี	 ลบ.ม.	ต่อปี

-โรงงานบางนา-ตราด	ก.ม.4	 30,000	 30,000	 30,000  _________________________________________________________________________________________
-โรงงานบางน้ำาเปรี้ยว	จ.ฉะเชิงเทรา	 48,000	 48,000	 48,000  _________________________________________________________________________________________
-โรงงานผลิตท่อและคอนกรีตสำาเร็จรูปมหาชัย	 20,000	 20,000	 20,000  _________________________________________________________________________________________
รวม	 98,000	 98,000	 98,000

ปริมาณการผลิตจริง	 	 	

-โรงงานบางนา-ตราด	ก.ม.4	 19,513	 26,035	 13,772  _________________________________________________________________________________________
-โรงงานบางน้ำาเปรี้ยว	จ.ฉะเชิงเทรา	 30,724	 35,995	 29,755  _________________________________________________________________________________________
-โรงงานผลิตท่อและคอนกรีตสำาเร็จรูปมหาชัย	 17,797	 15,650	 13,445  _________________________________________________________________________________________
รวม	 68,034	 77,680	 56,972  _________________________________________________________________________________________
ร้อยละของการใช้กำาลังผลิต	 69.42	 79.27	 58.13  _________________________________________________________________________________________
ร้อยละอัตราเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต	 (12.42)	 36.35	 12.81  _________________________________________________________________________________________

	 หมายเหตุ
	 *	กำาลังการผลิต	แสดงถึง	ความสามารถสูงสุดในการผลิตเสาเข็มขนาดมาตรฐาน	แต่โดยปกติจะมีการผลิตเสาเข็ม	
	 		ขนาดต่าง	ๆ	กัน	ซึ่งเมื่อเทียบกับกำาลังผลิตขนาดมาตรฐานทำาให้ปริมาณที่ผลิตได้น้อยลง
	 *	บริษัทมีการผลิตท่อคอนกรีตเพื่อใช้ในโครงการบำาบัดน้ำาเสีย	โดยผลิตที่หน่วยงานผลิตท่อคอนกรีตซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน	
		 		พระราม	2	ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าขนส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง		

การผลิตเหล็กแปรรูป	 	 	 เดิมบริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีกำาลังการผลิตเหล็กแปรรูปประมาณ	 8,000	
ตันต่อปี	 และได้ขยายกำาลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัท	 เป็น	 12,000	 ตันต่อปี	 ในปี	 2560

 2563	 2562	 2561
	 (ตัน)		 (ตัน)	 (ตัน)

กำาลังการผลิต	 12,000	 12,000	 12,000  _________________________________________________________________________________________

ปริมาณการผลิต	 7,286	 7,049	 6,272  _________________________________________________________________________________________

ร้อยละของการใช้กำาลังการผลิต	 60.72	 58.74	 56.06  _________________________________________________________________________________________

ร้อยละอัตราเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต	 3.36	 4.79	 (27.69)  _________________________________________________________________________________________

	 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	ทั้งในงานก่อสร้าง	ผลิตเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต	และเหล็กแปรรูป	มีการดำาเนิน
การเพือ่ให้เปน็ไปตามแผนงานก่อสรา้ง	และลักษณะการกอ่สรา้งในแต่ละชว่งของโครงการ	ไม่ไดมี้การกำาหนดการทำางานเป็นจำานวนกะทีแ่นน่อน	
เชน่การผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม	จงึแสดงกำาลังการผลิตและปรมิาณการผลิตตามผลงานท่ีทำาไดจ้รงิเปรยีบเทียบกบักำาลังการผลิต		สำาหรบั
ในปี	2560	ทางโรงงานผลิตเหล็กแปรรูป	มีการขยายกำาลังการผลิต	โดยการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กเพิ่มอีก	1	หลัง	จึงทำาให้กำาลังการผลิต
เดิม	เพิ่มขึ้นจากประมาณ	8,000	ตันต่อปี	เป็น	12,000	ตันต่อปี
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	 2.	 วัสดุก่อสร้างและผู้จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง	(Supplier)

  ประเภทของวัสดุก่อสร้างที่สำาคัญ	วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย	ปูนซีเมนต์	เหล็ก	คอนกรีต	ทราย	
หิน	ไม้	และวัสดุก่อสร้างอื่น	ๆ

	 	 แหล่งท่ีมาของวัสดุก่อสร้าง	 วัสดุก่อสร้างที่ใช้สามารถส่ังซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ	 ในบางกรณีบริษัทอาจ
พิจารณาส่ังซื้อจากผู้ขายในต่างประเทศ	หากได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ขายในประเทศ	 ปัจจุบัน
วัสดุก่อสร้างเกือบทั้งหมดจัดหาจากแหล่งภายในประเทศ

  การใช้วัสดุทดแทน	ในการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างอาจมีการกำาหนดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ใช้	เช่น	คอนกรีตขนาดรับ
กำาลังอดั	350	กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร	หรอืเทียบเท่า	ซึง่สามารถจดัหาจากผู้ผลติภายในประเทศหลายราย	โดยบรษิทัสามารถ
ส่งคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุที่ใช้เพื่อขออนุมัติจากเจ้าของงานได้	หากไม่มีการกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง	บริษัท
จะพิจารณาคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน	และราคาเหมาะสมที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก

  ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยต่ีอการใชว้สัดุก่อสรา้ง	เนือ่งจากการดำาเนนิงานก่อสรา้งต้องเป็นไปตามเงือ่นไขของสัญญา	ถงึแม้วา่
จะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ต่างออกไป		ส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องใช้วัสดุก่อสร้างตามคุณสมบัติที่กำาหนดไว้ในสัญญา

  สภาพปัญหาเก่ียวกับวสัดุกอ่สรา้ง	ในบางชว่งเวลาวสัดกุ่อสรา้งบางประเภทอาจมีการขาดแคลน	หรอืมีการปรบัราคาสูงขึน้	หาก
มีความต้องการใช้ในปรมิาณมากพอ	บรษัิทกอ็าจพจิารณาจดัซือ้โดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำาเข้าจากตา่งประเทศ		เนือ่งจากบรษัิท
อยู่ในธรุกจิก่อสรา้งมาเป็นเวลานาน	และมีความสัมพนัธท์ีด่กีบักลุม่ผู้ผลิตและจัดจำาหนา่ยวสัดทุีใ่ช้ในงานก่อสร้างเปน็อย่างด	ีทำาให้
มีความมั่นใจท้ังในด้านคุณภาพ	ราคา	 และสามารถจัดซื้อในปริมาณท่ีเพียงพอสำาหรับใช้ในงานก่อสร้างแต่ละโครงการอย่างต่อ
เนื่อง	หากราคาวัสดุใดผันผวนมาก	บริษัทจะดำาเนินการทำาสัญญาส่ังซื้อล่วงหน้าจากผู้ขาย	รวมท้ังทำาสัญญากำาหนดราคากับ
ผู้ขายในกรณีไม่ทราบจำานวนแน่นอน

  จำานวนผู้จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง	ผู้จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง	 เช่น	ปูนซีเมนต์	 เหล็ก	คอนกรีต	และวัสดุก่อสร้างอื่น	ๆ	จะมีให้เลือกซื้อ
ได้หลายราย	ตามแต่ละประเภทของวัสดุก่อสร้าง	เช่น	บริษัท	เอสซีจี	ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จำากัด	บริษัท	โลหะไพศาลวานิช	
จำากัด	เป็นต้น	ท้ังนี	้บรษิทัประกอบธรุกิจอยูใ่นธรุกิจก่อสรา้งมานาน	และมีความสัมพนัธ์ทีด่กีบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจำาหนา่ยหลายราย	
ซึ่งติดต่อค้าขายกันด้วยดีตลอดมา	จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

  สัดส่วนการซื้อวัสดุก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศ	วัสดุก่อสร้างที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน	จัดหาจากผู้จัดจำาหน่ายภายในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่	ปริมาณวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดที่ใช้ในแต่ละปี	จะขึ้นอยู่กับประเภทงานก่อสร้างท่ีได้รับในแต่ละปี	 เช่น	 งานก่อสร้าง
ถนน	จะใช้	ทราย	ลูกรัง	แอสฟัลท์มาก	งานอาคารอาจใช้	คอนกรีต	เหล็กเส้นมาก	เป็นต้น	แต่ไม่มีการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทใด
ประเภทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ	50	ของต้นทุนการผลิตรวม	โดยวัสดุก่อสร้างหลัก	เช่น	ปูนซีเมนต์	คอนกรีต	เหล็กเส้น	หิน	ทราย	ซึ่ง
บริษัทมีการจัดหาจากผู้จัดจำาหน่ายภายในประเทศหลายราย	ตามประเภทของวัสดุก่อสร้าง	ยอดการจัดซื้อจากผู้จำาหน่ายแต่ละ
รายไม่เกินกว่าร้อยละ	30	ของมูลค่าการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างทั้งหมดในแต่ละปี	 และไม่มีข้อผูกพันในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกับผู้
ผลิตหรือผู้จำาหน่ายรายใดโดยเฉพาะแต่อย่างใด	การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามกลไกและภาวะตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลา	ทั้งนี้วัสดุบางส่วนเป็นสินค้าที่ทางการควบคุมราคาจัดจำาหน่ายด้วย
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	 3.	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 โดยปกติการดำาเนินการก่อสร้างมักก่อให้เกิดผลกระทบในด้านสภาพแวดล้อมบ้าง	ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง	ฝุ่นละออง	หรือการสั่น

สะเทอืน	ซึง่บรษัิทไดด้ำาเนินการป้องกันให้เกดิผลกระทบตอ่ประชาชนทีพ่กัอาศยัใกลเ้คยีง	และสิง่ก่อสรา้งเดิมให้นอ้ยท่ีสุด	ดว้ยการ
ดำาเนินการดังนี้

	 3.1	 จัดหาผ้าคลุมบริเวณงานก่อสร้างประเภทอาคารเพื่อกันฝุ่น	หากเป็นงานก่อสร้างถนน	จะดำาเนินการฉีดน้ำารดเป็นประจำา
	 3.2	 ใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่คณุภาพ	ซึง่เสียงเครือ่งจกัรจะไม่ดังมากขณะทำางาน	หากจำาเป็นต้องใชเ้ครือ่งจกัรทีมี่เสียงดงัในบางคราว	

จะหลีกเลี่ยงการทำางานในเวลากลางคืน
	 3.3	 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกล้เคยีงเข้าใจถงึลักษณะการทำางาน	และพยายามสรา้งความสัมพนัธ์

ที่ดีกับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
ในชว่ง	3	ปีท่ีผา่นมาจนถงึปัจจบัุน	บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่เคยมีขอ้พพิาทในเรือ่งดงักล่าว	อยา่งไรก็ตาม	บรษัิทไดจ้ดัให้มกีารประกัน
ภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกร้องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไว้ทุกโครงการก่อสร้าง	เป็นปกติ
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
]การส่งมอบงานก่อสร้างทั้งโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้าง	โดยทั่วไปจะต้องส่งมอบเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด	งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2563	มีดังนี้

	 โครงการ	 ชื่อผู้ว่าจ้าง	 รายละเอียด	 วันเริ่ม	 วันสิ้นสุด	 มูลค่าโครงการ	 รับรู้	 มูลค่างาน	 ร้อยละของงาน
	 	 	 	 การก่อสร้าง	 การก่อสร้าง	 ตามสัญญา	 รายได้	 ยังไม่ส่งมอบ	 ที่ส่งมอบแล้ว
    
	 N.451D	 บริษัท		ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	 งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่	2	 5	ส.ค.2559	 18	มิ.ย.2560	 40.81	 40.68	 0.13	 99.68
	 	 	 (ตอนที่	2)-การไฟฟ้านครหลวง_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.464	 การไฟฟ้านครหลวง	 งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน	 16	ธ.ค.2558	 19	มิ.ย.2561	 369.31	 366.94	 2.37	 99.36
	 	 	 บริเวณคลองพระโขนง	ถ.สุขุมวิท_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.473	 กรมทางหลวงชนบท	 งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง	 7	พ.ค.2559	 12	ก.พ.2564	 279.16	 249.52	 29.64	 89.38
	 	 	 หมายเลข	7	(กม.ที่	107+200)	
	 	 	 –ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง	ชลบุรี_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.484	 กรมท่าอากาศยาน	 ก่อสร้างทางวิ่ง	ทางขับ	ลานจอดเครื่องบิน	 29	ต.ค.2559	 12	พ.ย.2562	 1,234.99	 1,234.99	 0.00	 100.00
	 	 	 ฯลฯ	ที่ท่าอากาศยาน	เบตง	จ.ยะลา_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.488	 Marubeni	Corporation	 South	Bangkok	Power	Plant	 24	ก.ค.2560	 25	ธ.ค.2562	 2,960.00	 2,960.00	 0.00	 100.00
	 	 	 Replacement	Project	Phase	1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.505	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสาย	 12	ธ.ค.2560	 17	เม.ย.2565	 295.00	 136.77	 158.23	 46.36
	 	 (มหาชน)	 ไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้า
	 	 	 สายสีเหลือง	ช่วงแยกรัชดา	(เจ้าของโครงการ	:
	 	 	 การไฟฟ้านครหลวง)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.506A	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า	 26	ก.พ.2561	 23	พ.ย.2565	 1,436.91	 476.16	 960.75	 33.14
	 	 (มหาชน)	 ใต้ดินร่วมกับโครงการถไฟฟ้าสายสีชมพู
	 	 	 ช่วงแยกคราย		(เจ้าของโครงการ	:	
	 	 	 การไฟฟ้านครหลวง)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.506B	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า	 12	ธ.ค.2560	 23	พ.ย.2565	 1,516.02	 770.09	 745.93	 50.80
	 	 (มหาชน)	 ใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
	 	 	 ช่วงคลอง		(เจ้าของโครงการ	:	การไฟฟ้านครหลวง)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	 โครงการ	 ชื่อผู้ว่าจ้าง	 รายละเอียด	 วันเริ่ม	 วันสิ้นสุด	 มูลค่าโครงการ	 รับรู้	 มูลค่างาน	 ร้อยละของงาน
	 	 	 	 การก่อสร้าง	 การก่อสร้าง	 ตามสัญญา	 รายได้	 ยังไม่ส่งมอบ	 ที่ส่งมอบแล้ว
    
	 N.507	 กิจการร่วมค้า	ซีเคเอสที	(CKST)	 The	MRT	Orange	Line	(East	Section)		 15	มี.ค.2561	 31	พ.ค.2564	 1,593.56	 1,413.91	 179.65	 88.73
	 	 	 Project		(เจ้าของโครงการ	:	การรถไฟฟ้า
	 	 	 ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.515	 Magnolia		Quality			 Civil	work	of	Forestias	 1	ก.ย.2561	 31	พ.ค.2564	 659.46	 625.57	 33.89	 94.86
	 	 Development	Corp.,Ltd._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.516	 สำานักการโยธา	กรุงเทพมหานคร	 ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์	 28	ก.ย.2561	 22	พ.ย.2565	 864.44	 304.21	 560.23	 35.19_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.517	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์	รถไฟฟ้า	 30	พ.ย.2561	 31	มี.ค.2565	 2,996.76	 2,178.20	 818.56	 72.69
	 	 (มหาชน)	 สายสีชมพู	ช่วงแคราย-มีนบุรี	จำานวน
	 	 	 18	สถานี		(เจ้าของโครงการ	:		EASTERN	
	 	 	 BANGKOK		MONORAIL	COMPANY	
	 	 	 LIMITED)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.518A	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์	รถไฟฟ้า	 30	พ.ย.2561	 14	มิ.ย.2564	 2,883.79	 2,107.53	 776.26	 73.08
	 	 (มหาชน)	 สายสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง	จำานวน	
	 	 	 16	สถานี		(เจ้าของโครงการ	:		EASTERN	
	 	 	 BANGKOK		MONORAIL	COMPANY	
	 	 	 LIMITED)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.520	 การไฟฟ้านครหลวง	 โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสาย	 26	ธ.ค.2561	 12	ส.ค.2564	 267.76	 74.28	 193.48	 27.74
	 	 	 ไฟฟ้าใต้ดิน	ร่วมกับโครงการก่อสร้าง
	 	 	 ทางลอดรัชดา	-ราชพฤกษ์	ของ	
	 	 	 กรุงเทพมหานคร_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.521	 การไฟฟ้านครหลวง	 งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย16	ม.ค.2562	 7	ก.ค.2566	 1,867.55	 94.86	 1,722.69	 5.08
	 	 	 ไฟฟ้าใต้ดิน	โครงการรัชดาภิเษก-พระราม	9	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.522	 กรุงเทพมหานคร	 โครงการก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำาเสีย	 23	มี.ค.2562	 26	เม.ย.2564	 280.37	 248.78	 31.59	 88.73
	 	 	 จากพื้นที่รับน้ำาคลองลาดโตนด_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	 โครงการ	 ชื่อผู้ว่าจ้าง	 รายละเอียด	 วันเริ่ม	 วันสิ้นสุด	 มูลค่าโครงการ	 รับรู้	 มูลค่างาน	 ร้อยละของงาน
	 	 	 	 การก่อสร้าง	 การก่อสร้าง	 ตามสัญญา	 รายได้	 ยังไม่ส่งมอบ	 ที่ส่งมอบแล้ว
    
	 N.524	 กรมเจ้าท่า	 โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร	 26	ก.พ.2562	 13	ก.ย.2564	 37.37	 35.23	 2.14	 94.27
	 	 	 เพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะ
	 	 	 ทางน้ำา	ในแม่น้ำาเจ้าพระยา(กรุงเทพมหานคร	
	 	 	 และจ.นนทบุรี)	จำานวน	8	แห่ง_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.525	 บมจ.กสท	 โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดินพร้อม	 6	เม.ย.2562	 21	ก.ย.2564	 19.21	 2.79	 16.42	 14.52
	 	 	 บ่อพักและ	Riser	Wall	ทางลอด
	 	 	 รัชดา-ราชพฤกษ์	จำานวน	1	ระบบ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.526	 กรมเจ้าท่า	 โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำานวย	 21	มี.ค.2562	 1	พ.ค.2564	 54.78	 19.84	 34.94	 36.22
	 	 	 ความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ
	 	 	 ท่าช้าง	กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.527	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำาท่วมพื้นที่ชุมชน	 15	พ.ค.2562	 10	ก.ย.2564	 204.94	 190.39	 14.55	 92.90
	 	 	 โผงเผง	ระยะที่	๓	อำาเภอป่าโมก	
	 	 	 จังหวัดอ่างทอง_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.528	 กรมเจ้าท่า	 ปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี	 30	พ.ค.2562	 18	พ.ค.2564	 74.74	 58.84	 15.90	 78.73
	 	 	 ต.บานา	อ.เมือง	จ.ปัตตานี		(e-bidding)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.529	 กรุงเทพมหานคร	 โครงการก่อสร้างแก้มลิง	 19	ก.ย.2562	 31	มี.ค.2564	 128.97	 116.83	 12.14	 90.59
	 	 	 สวนเบญจกิติ	e-bidding	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.530	 กรุงเทพมหานคร	 จ้างก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำาใต้ดินในที่ดิน	 24	ส.ค.2562	 10	ต.ค.2564	 167.67	 139.13	 28.54	 82.98
	 	 	 สาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่าง
	 	 	 ระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.531	 บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ	 สะพานบางเค็ม	AS	 20	ส.ค.2562	 28	ก.พ.2564	 343.35	 264.40	 78.95	 77.01_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.533	 การไฟฟ้านครหลวง	 เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย	 15	ก.ย.2562	 30	ส.ค.2566	 2,171.41	 15.96	 2,155.45	 0.74
	 	 	 ไฟฟ้าใต้ดิน	เพื่อรองรับการเป็นมหานคร
	 	 	 แห่งอาเซียน		ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว	
	 	 	 (แบริ่ง-สมุทรปราการ)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	 โครงการ	 ชื่อผู้ว่าจ้าง	 รายละเอียด	 วันเริ่ม	 วันสิ้นสุด	 มูลค่าโครงการ	 รับรู้	 มูลค่างาน	 ร้อยละของงาน
	 	 	 	 การก่อสร้าง	 การก่อสร้าง	 ตามสัญญา	 รายได้	 ยังไม่ส่งมอบ	 ที่ส่งมอบแล้ว
    
	 N.536	 One	Bangkok	Co.,Ltd.	 MRT	Connection	Works	-	One	Bangko	 1	มี.ค.2563	 31	ส.ค.2564	 255.00	 72.11	 182.89	 28.28
	 	 	 k	Mixed-Use	Development_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.537	 กรุงเทพมหานคร	 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม	 18	พ.ย.2562	 6	พ.ย.2564	 559.77	 119.18	 440.59	 21.29
	 	 	 น้ำาเสีย	และระบบบำาบัดน้ำาเสียมีนบุรี	ระยะที่	1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.538	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ	รถไฟฟ้า	 21	ต.ค.2562	 21	ต.ค.2563	 173.00	 12.71	 160.29	 7.35
	 	 (มหาชน)	 สายสีเหลือง_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.539	 Legacy	Ventures	Co.,Ltd.	 JW	Marriott	Khaolak	 15	พ.ย.2562	 14	พ.ค.2564	 475.00	 232.01	 242.99	 48.84_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.540	 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	 งานก่อสร้างอาคารสำานักงานนิคมเอเซีย	 1	มี.ค.2563	 14	ธ.ค.2563	 25.31	 25.17	 0.14	 99.45
	 	 	 2	ชั้น_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.541	 บริษัท	ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 งานจัดหาวัสดุและแรงงานก่อสร้างอาคาร	 20	มี.ค.2563	 6	ก.พ.2564	 21.36	 4.79	 16.57	 22.43
	 	 (มหาชน)	 D05	Bulk	Substation	รถไฟฟ้าสายสีเหลือง_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.542	 การไฟฟ้านครหลวง	 งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำา	 30	เม.ย.2563	 19	ก.ค.2565	 341.96	 1.13	 340.83	 0.33
	 	 	 เจ้าพระยา	จากสถานีต้นทางพระนครใต้
	 	 	 -ถนนสุขสวัสดิ์_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.543	 กิจการร่วมค้าทีเอ็น	 ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	3,	Taxiway		 28	ก.ย.2563	 13	ส.ค.2566	 1,030.00	 31.10	 998.90	 3.02
	 	 	 D	Extension	และงาน	Perimeter	Taxiway	
	 	 	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.544	 บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ	 สะพานบางเค็ม	AS	 1	ก.ค.2563	 30	ธ.ค.2564	 249.72	 19.36	 230.36	 7.75_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.545	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 โครงการความร่วมมือระหว่าง	ไทย-จีน	 21	พ.ย.2563	 11	พ.ย.2566	 3,999.35	 5.66	 3,993.69	 0.14
	 	 	 ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ
	 	 	 เชื่อมโยงภูมิภาค	ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย	
	 	 	 สัญญาที่	3-2	งานโยธาสำาหรับงานอุโมงค์	
	 	 	 (มวกเหล็กและลำาตะคอง)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	 โครงการ	 ชื่อผู้ว่าจ้าง	 รายละเอียด	 วันเริ่ม	 วันสิ้นสุด	 มูลค่าโครงการ	 รับรู้	 มูลค่างาน	 ร้อยละของงาน
	 	 	 	 การก่อสร้าง	 การก่อสร้าง	 ตามสัญญา	 รายได้	 ยังไม่ส่งมอบ	 ที่ส่งมอบแล้ว
    
	 N.546	 กรุงเทพมหานคร	 ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนน	 27	ส.ค.2563	 17	ก.พ.2565	 715.89	 64.37	 651.52	 8.99
	 	 	 หน้าพระลาน_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.547	 กรุงเทพมหานคร	 ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช	 27	ส.ค.2563	 21	ส.ค.2564	 162.62	 15.18	 147.44	 9.33_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.548	 การประปานครหลวง	 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง	 19	ส.ค.2563	 9	ก.พ.2565	 121.36	 17.53	 108.83	 14.44
	 	 	 สัญญา	รทป.133_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.549	 China	Rail	#	10	 อาคารที่ทำาการสำานักงานทรัพยากรน้ำา	 1	ต.ค.2562	 27	มิ.ย.2564	 10.00	 3.21	 6.79	 32.10
	 	 	 แห่งชาติ	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.550	 TPSC	(Thailand)	Co.,Ltd.	 B.Grimm	Power	(Laem	Chabang)	:		 16	พ.ค.2563	 16	ก.ค.2565	 351.99	 69.98	 282.01	 19.88
	 	 	 BPLC1R	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.551	 TPSC	(Thailand)	Co.,Ltd.	 Amata	B.Grimm	Power	1	&	2	:		 17	ก.ย.2563	 28	ก.ย.2565	 673.94	 43.22	 630.72	 6.41
	 	 	 ABP1R	&	ABP2R_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.552	 TPSC	(Thailand)	Co.,Ltd.	 Glow	SPP1	Limited	:	GSPP1R	 30	ต.ค.2563	 30	ธ.ค.2565	 622.63	 38.36	 584.27	 6.16_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.554	 กรมทางหลวง	 ก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา	 4	ก.ย.2563	 19	ส.ค.2566	 969.63	 50.93	 918.70	 5.25
	 	 	 ด้านใต้	จ.ฉะเชิงเทรา_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.555	 กรมท่าอากาศยาน	 ก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้า	 29	ต.ค.2563	 16	เม.ย.2566	 880.28	 1.54	 878.74	 0.17
	 	 	 สนามบิน	ท่าอากาศยานกระบี่	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.556	 กรมเจ้าท่า	 ก่อสร้างเชื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำาป่าสัก	 19	ก.ย.2563	 7	มี.ค.2566	 463.08	 9.43	 453.65	 2.04
	 	 	 ระยะที่	2	ตอนที่	1	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.560	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ระบบป้องกันน้ำาท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมใหญ	่ 13	พ.ย.2563	 2	พ.ค.2566	 305.26	 0.98	 304.28	 0.32
	 	 	 ระยะที่	2	อ.สามพราน	จ.นครปฐม_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 N.561	 การไฟฟ้านครหลวง	 โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น	 24	พ.ย.2563	 9	พ.ย.2566	 1,461.75	 1.56	 1,460.19	 0.11
	 	 	 สายไฟฟ้าใต้ดิน	โครงการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ถนนสุขุมวิท	(ซอยสุขุมวิท	81	-	ซอยแบริ่ง)	

	 รวม	 	 	 	 	 36,617.24	 14,965.41	 21,621.83	



ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัว	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ดังน้ัน	บริษัทจึงได้รับผลกระทบในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว	อย่างไรก็ตาม	การท่ีบริษัทมีความสามารถ
ในการรับงานได้หลายประเภท	ทำาให้บริษัทสามารถกระจายความเส่ียง	 เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้	 ภาวะเศรษฐกิจมี
การปรับตัวดีขึ้นในช่วงระยะเวลาส้ันๆ	ช่วงหน่ึง	 มีผลทำาให้อัตราการขยายตัวของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 แต่แล้วภาวะเศรษฐกิจ
กลับถดถอยลง	 เพื่อให้สามารถดำารงอยู่ในธุรกิจก่อสร้างได้	 บริษัทสนใจท่ีจะเข้าประมูลงานท่ีบริษัทชำานาญมากเป็นพิเศษและมี
คู่แข่งน้อยรายมากขึ้น	ได้แก่	งานประเภทการทำาท่อหรืออุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่	งานระบบบำาบัดน้ำาเสีย	เป็นต้น	นอกจากนี้บริษัท
ยังได้ให้ความสนใจในการเข้าประมูลงานต่างประเทศมากขึ้น	 ท้ังในรูปของการประมูลในนามบริษัทผู้เดียวและในนามของกิจการ
ร่วมค้า	อย่างไรก็ตาม	งานในภาคเอกชนยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องของผู้ว่าจ้าง	ซึ่งอาจจ่ายชำาระล่าช้า	บริษัทจึงต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการรับงานโครงการต่างๆ	ทั้งงานภายในประเทศและงานต่างประเทศ	ปัจจุบันบริษัทไม่มีงานต่างประเทศแล้ว	 
เพราะเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	Onshore	Civil	Work	of	150MW	Coal	Fired	Power	Plant	at	Stung	Hav,	
Sihanoukville,	Kingdom	of	Cambodia	ของการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา	มูลค่าโครงการ	20.87	ล้านเหรียญสหรัฐ	(ประมาณ	
681	ล้านบาท)	งานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

	 2.	 การเปล่ียนแปลงของราคาวสัด	ุต้นทุนวสัดถุอืเป็นต้นทุนหลกัในการคำานวณเสนอราคาในการประมูล	ซึง่การเปล่ียนแปลงดา้นราคา
ของวัสดุต่างๆ	ส่งผลโดยตรงต่อผลกำาไรของบริษัท	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำามันที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่องานก่อสร้างประเภทถนน	ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ	20	ของต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด	และยังส่งผลกระทบต่อค่าจัดส่ง
วสัดอุืน่ๆ	อกีดว้ย	ถงึแม้ราคาน้ำามันและราคาวสัดหุลักประเภทเหลก็จะปรบัตัวลดลงบา้งในปทีีผ่่านมา	แต่ก็ไมส่ามารถม่ันใจไดว้า่จะ
ไม่มีการปรบัราคาสูงขึน้ไปสูร่ะดบัราคาเดมิ	ซึง่ทำาให้เกิดความเส่ียงในการเสนอราคาวา่จา้งก่อสรา้งในภาวะเชน่น้ี	นอกจากน้ี	หาก
มีการนำาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ	ต้นทุนจะปรับไปตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยง
เรื่องการปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง	 โดยการส่ังซื้อวัสดุหลักด้วยวิธีการประกันราคาไว้ล่วงหน้า	 ตัวอย่างเช่น	 เหล็ก	 ในจำานวน
ให้พอใช้ท้ังโครงการ	ทำาให้ทราบต้นทุนแน่นอน	นอกจากน้ี	บริษัทเน้นการฝึกอบรมพนักงานควบคุมสต็อค	 มีการนำาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการจัดทำาและบันทึกสินค้าคงเหลือ	ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องคงสต็อคไว้ใน
ปริมาณมากเกินความจำาเป็น	รวมทั้งมีทีมงานตรวจสอบภายในออกตรวจที่หน่วยงานก่อสร้างเป็นประจำาทุกเดือน

	 	 อนึ่ง	ประเด็นการเลือกรับงานเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการปรับราคาของวัสดุโดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท	แบ่งเป็น
	 1.	 ภาคเอกชน	ประกอบดว้ยงานประเภท	อาคารสำานักงาน	โรงงานอตุสาหกรรม	ศนูย์การคา้	โครงการพฒันาอสังหารมิทรพัย์

ต่างๆ	ฯลฯ
	 2.	 ภาครัฐบาล	ประกอบด้วย	หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง	ๆ	 เช่น	กรมทางหลวง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

กรุงเทพมหานคร	ฯลฯ
	 	 ท้ังน้ี	บริษัทพยายามเพ่ิมสัดส่วนการรับงานในภาครัฐอย่างต่อเน่ือง	 เพราะงานในภาครัฐบางโครงการเป็นสัญญาประเภทปรับ

ราคาวัสดุก่อสร้างได้
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สัดส่วนรายได้ ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล  มีสัดส่วนดังนี้

ส�าหรับปี 2561
ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 15	 ของรายได้
ภาครัฐบาล	 ร้อยละ	 85	 ของรายได้
ส�าหรับปี 2562
ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 15	 ของรายได้
ภาครัฐบาล	 ร้อยละ	 85	 ของรายได้
ส�าหรับปี 2563 
ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 11	 ของรายได้
ภาครัฐบาล	 ร้อยละ	 89	 ของรายได้

	 3.	 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง	จากสถานการณ์	COVID-19	ทำาให้ไม่สามารถนำาเข้าแรงงานต่างด้าวได้	 ทำาให้เกิดการแย่งแรง
งานกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง	 โดยปกติแล้ว	บริษัทและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป	 มักจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานใน
ช่วงเทศกาลสำาคัญ	เช่น	วันขึ้นปีใหม่	วันสงกรานต์		ดังนั้น	บริษัทต้องมีการจูงใจ	โดยเพิ่มอัตราค่าจ้างชดเชย	ทำาให้มีต้นทุนการ
ดำาเนินงานสูงขึน้ในบางชว่งเวลา	หากเป็นแรงงานท่ัวไป	บรษัิทจะไม่คอ่ยประสบปัญหา	แต่หากเป็นแรงงานฝมืีอ	จะประสบปญัหากบั
แรงงานฝีมือระดับผู้ชำานาญเท่านั้น	โครงการก่อสร้างบางโครงการจะเน้นงานเป็นพิเศษ	เช่น	งานก่อสร้างบ้านระดับราคาสูง	ซึ่งจะ
ประสบปัญหาเมื่อมีหลายโครงการที่ก่อสร้างพร้อมกัน	ทำาให้มีการแย่งแรงงานฝีมือระดับผู้ชำานาญกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง	
ดังนั้น	หากบริษัทได้งานลักษณะนี้	ต้องมกีารวางแผนงาน	รวมทัง้มีการเจรจากันลว่งหน้ากบัแรงงานฝมีอืระดบัผูช้ำานาญ	อยา่งไร
ก็ตาม	ปัจจบัุนบรษัิทไดจ้ดัหาแรงงานต่างด้าวเขา้เปน็แรงงานเสรมิ	โดยขออนุญาตถกูต้องตามขอ้กำาหนดของกรมแรงงาน	เพ่ือแก้
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอกีทางหน่ึงดว้ย	ปกติต้นทุนคา่แรงงานรวมผู้รบัเหมารายย่อยของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณไมเ่กินรอ้ย
ละ15	ของต้นทุนท้ังหมด	แรงงานต่างดา้วท่ีจำาเป็นตอ้งเพิม่จำานวนขึน้ซึง่ทำาให้ต้นทุนคา่แรงงานเพิม่ขึน้น้ี		บรษัิทมีวธิจีดัการบรหิาร
ความเส่ียงเรื่องแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ	อาทิเช่น	บริษัทมีการว่าจ้างตัวแทนรับผิดชอบการจัดหานำาเข้า	 มีการฝึก
อบรมแรงงานต่างด้าวให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นแรงงานฝีมือ	มีสวัสดิการ	มีข้อกำาหนดบทลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ	ทำาให้
การบริหารแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพสูงคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น	ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานต่างด้าว	ประมาณ	200	คน	คิด
เป็นสัดส่วน	ต่อแรงงานไทย	1	:	5.315	(แรงงานไทยมีประมาณ	1,063	คน)

	 4.	 เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้	 เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ดังนั้น	 แม้ว่า
บริษัทได้มีการคำานวณราคาโดยเผื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยง	(Contingency	Cost)	ไว้แล้วทุกครั้ง	แต่บางครั้งมี
ข้อจำากัดในด้านระยะเวลาในการเตรียมตัวแก้ไขสถานการณ์	หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าเกิดขึ้น	ทำาให้เกิด
ความเสียหายกับงานโดยไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้	เช่น	น้ำาท่วม	หรือภัยธรรมชาติต่างๆ	เป็นต้น	ทำาให้การก่อสร้างเป็น
ไปได้ช้า	ต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้

	 5.	 การเปิดเสรีในภาคบริการ	นโยบายการเปิดเสรีในภาคบริการ	ซึ่งหมายความรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้าง	ทำาให้จำานวนคู่แข่งจาก
บริษัทต่างชาติเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมตัวพัฒนาบุคลากร	อุปกรณ์ก่อสร้าง	 และเทคนิคการก่อสร้างให้ทันสมัยและ
สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ	ได้ในระยะยาว

	 	 จากการจดัอนัดบับรษัิทรบัเหมาก่อสรา้งทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	ปี	2563	บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งท่ีมีราย
ได้เกินกว่าปีละ	5,000	ล้านบาท	บริษัทอยู่ในลำาดับที่	5	จากจำานวน	8	บริษัท	โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ	5.76
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ส่วนแบ่งการตลาดบริษัทก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2563

	 6.	 ปัจจัยด้านแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย		ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความจำาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง	โดยเฉพาะในโครงการ
ซึ่งต้องลงทุนด้านเครื่องจักรสูง	ดังนั้น	หากประสบปัญหาในการหาแหล่งสนับสนุนทางการเงิน	 ก็อาจทำาให้โครงการมีปัญหาได้	
บรษิทัจะดำาเนินการขออนุมัติวงเงนิสินเชือ่สนับสนุนเฉพาะโครงการจากสถาบนัการเงนิให้เพยีงพอสำาหรบัแต่ละโครงการ	รวมท้ัง
ขอวงเงินสินเชื่อสำารองเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทด้วย	และเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องมากข้ึน	แต่ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีอาจเกิดความผันผวนในอนาคต	อาจส่งผลต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท	บริษัทมิได้ใช้ตราสาร 
อนุพัณธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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	 	 เงินกู้ยืมของบริษัทจากสถาบันการเงินกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเป็นสองอัตรา	ดังนี้
	 1.	 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่	การกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามสัญญาเช่าซื้อ	ระยะเวลา	36	เดือน	และ	48	เดือน	อัตราดอกเบี้ย	

Flat	rate	เฉลี่ยร้อยละ	3.56	ต่อปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มียอดหนี้เฉพาะของบริษัทเท่ากับ	176		ล้านบาท	และมียอด
หนี้รวมของทั้งกลุ่มบริษัทเท่ากับ	130	ล้านบาท

	 2.		 อัตราดอกเบี้ยแบบไม่คงที่	โดยอิงกับ	Minimum	loan	rate	(MLR)	หรือ	Minimum	overdraft	rate	(MOR)	ของธนาคาร
พาณิชย์ผู้ให้กู้	ซึ่งปัจจุบัน	MLR	เท่ากับร้อยละ	5.323	ต่อปี	และ	MOR	เท่ากับร้อยละ	5.835	ต่อปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2563	มียอดเงินกู้เฉพาะของบริษัทเท่ากับ	4,293ล้านบาท	และมียอดเงินกู้รวมของทั้งกลุ่มบริษัทเท่ากับ	4,965	ล้านบาท

	 	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563บริษัทไม่มียอดหน้ีของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน	เนื่องจากหุ้นกู้	จำานวน	1,720.10	ล้านบาท	
ไถ่ถอนหมดแล้วเมื่อ	เดือน	สิงหาคม	2563	และปัจจุบัน	ไม่มีการออกหุ้นกู้เพิ่ม

	 7.	 ความเส่ียงจากการไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้	บริษัทได้ขยายธุรกิจในด้าน
การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยการร่วมลงทุนกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นประมาณ	5	ปีที่ผ่านมาจำานวน	3	
โครงการ	แต่ในปัจจุบันบริษัทได้ดำาเนินการด้วยตนเองจำานวน	2	โครงการ	คือ	โครงการนีโอเดอสยามและโครงการวิลล่า	บารานี	
ซึง่เปน็โครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบ	บรษัิทได้รบัการตอบรบัทีด่จีากลูกคา้มาโดยตลอด	แต่หากภาวะตลาดมีความผันผวน	บรษัิท
จะวา่จา้งบรษัิทวจิยัด้านการตลาด	เพือ่ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนก่อนท่ีจะดำาเนินการ	เพือ่ลดความเส่ียงในการลงทุนดงั
กล่าว

	 (หน่วย	:	ล้านบาท)
	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561

รายได้จากการก่อสร้าง	 7,729	 6,318.22	 	8,676.42 ______________________________________________________________________________________

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 399	 450.95	 840.81 ______________________________________________________________________________________

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการก่อสร้าง	(%)	 5.16	 7.14		 9.69	 ______________________________________________________________________________________

	 8.	 ความสามารถหรือไม่สามารถของผู้ร่วมค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้า 
	 	 บางกรณี	บริษัทจำาเป็นต้องเข้าประมูลงานในนามของ	“กิจการร่วมค้า”	ร่วมกับผู้ร่วมค้าอื่น	ๆ	การทำางานในรูปแบบของกิจการ

ร่วมค้าจะประสบผลสำาเร็จหรือไม่	ย่อมขึ้นกับความสามารถของบริษัทและของผู้ร่วมค้าประกอบกัน	หากผู้ร่วมค้ามีปัญหา	ไม่ว่า
จะดา้นการเงนิหรอืดา้นการทำางาน	กล่าวคอื	ไมส่ามารถปฏิบตัไิดต้ามหนา้ท่ีของตนตามสัญญา	ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิ
งานรว่มกนั	หากผู้รว่มคา้สามารถแก้ไขปัญหาและดำาเนินงานรว่มกนัต่อไปได	้ก็จะไม่สง่ผลกระทบต่อบรษัิทมากนัก	แตห่ากผู้รว่ม
คา้ไมส่ามารถแก้ปัญหาได	้บรษิทัอาจจำาเป็นตอ้งชว่ยจดัการแกปั้ญหาให้	ซึง่หากเปน็ปัญหาดา้นการเงนิ	บริษัทอาจต้องลงทนุเพิม่
ในโครงการเพือ่ใหก้ารทำางานสามารถดำาเนนิตอ่ไปได	้หรอืหากเปน็ปญัหาดา้นการทำางาน	บริษทัอาจตอ้งสง่เจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามรู้
ความชำานาญไปช่วยแก้ไขปัญหา	ซึ่งที่ผ่านมา	บริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการทำางานในนามของ	“กิจการร่วมค้า”	กับผู้ร่วมค้า
รายใด

	 	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงและเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท		
บรษัิทจงึไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง	เพือ่วางนโยบายการบริหารความเส่ียง	และจดัทำาคูม่อืการบรหิารความเส่ียง

	 	 คูม่อืการบริหารความเสีย่งทีจ่ดัทำาขึน้	มจีดุมุง่หมายใหพ้นกังานทกุคนไดเ้หน็ถงึความสำาคญัของการบรหิารความเสีย่ง	ไดท้ราบ
ถึงนโยบายของบริษัทและแนวทางของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล	ตลอดจนให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และวิธีการใน
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การจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้อง	อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาในส่วนงานต่างๆ	และเป็นผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่างๆ	ต่อ
พนักงานทุกคน	ต่อบริษัท	และต่อสังคมโดยรวม

	 	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการจัดประชุมเพื่อวางนโยบายการบริหารความเส่ียง	และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเป็นผู้กำากับดูแลติดตามและสนับสนุนการนำาระบบบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวม
ท้ังพิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ในการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ในการจัดทำาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนื่อง

	 	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
	 	 1.	ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร	โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้	ทำาความเข้าใจ	และตระหนัก

ถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
	 	 2.	ให้มีการกำาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
	 	 3.	ให้การบริหารความเสี่ยง	เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การดำาเนินงานของบริษัท	บรรลุเป้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 9.	 การตอ้งปฏบิติัตามเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้ระยะยาวของบรษัิท	สัญญาเงนิกูย้มืระยะยาว	500	ล้านบาท	และ	800	ล้านบาท	ระหวา่ง
บริษัทและธนาคารแห่งหนึ่ง	ระบุว่า	ผู้กู้จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Net	Debt	to	Equity	Ratio)	ณ	
วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาส	และ	วันสิ้นปีบัญชีของผู้กู้	ตาม	“งบการเงินรวม”	ของผู้กู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว	เป็นอัตราส่วนไม่เกิน	2.25	:	1	(สองจุดสองห้าต่อหนึ่ง)

	 	 อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธต่ิอสว่นของผู้ถอืหุ้น	ตามนยิามระบใุนสัญญาเงนิกูร้ะยะยาว	500	ล้านบาท	และ	800	ล้านบาท	กำาหนดไวด้งันี้
	 	 “หนี้สินสุทธ”ิ	(Net	Debt)	หมายถึง	จำานวนหนี้สินท้ังหมดเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้กู้	

หักด้วยเงินสด	และรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 “ส่วนของผู้ถือหุ้น”	(Equity)	หมายถึง	ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้กู้	ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
	 	 “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด”	หมายถึง	จำานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการ

เงินรวมของผู้กู้

	 10.	 ความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย	 และความสามารถชำาระภาระผูกพัน	 ปี	 2563	บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำาระ
ดอกเบี้ย	 เท่ากับ	3.51	และมีอัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	 เท่ากับ	0.21	 ในขณะที่ปี	2562	บริษัทมีอัตราส่วนความ
สามารถในการชำาระดอกเบีย้	เท่ากับ	-1.39	และมีอตัราสว่นความสามารถชำาระภาระผูกพนั	เท่ากับ	-0.71	แสดงวา่บรษิทัมเีงนิสด
ที่ได้จากกิจกรรมดำาเนินงานมากขึ้น	ทำาให้เพียงพอต่อการชำาระดอกเบี้ยและภาระผูกพันต่างๆ	แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำา
มาก	ซึ่งบริษัทยังต้องเร่งทำาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ต้องแก้ไขปัญหาการได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้การค้าล่าช้า	 รวมถึง
การต้องเร่งผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อให้ทันส่งมอบ	

	 	 บริษัทต้องมีความระมัดระวังในการรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการดำาเนินงาน	 เนื่องจาก
บางโครงการก่อสร้างมีเงื่อนไขในสัญญาระบุว่า	 การส่งมอบงานแต่ละครั้ง	 ต้องประกอบด้วยงานประเภทใดบ้าง	 สัดส่วน
เท่าใด	 จึงทำาให้การส่งงานไม่สามารถส่งมอบงานทุกเดือน	 จำาเป็นต้องรอให้งานเสร็จครบตามท่ีระบุในสัญญา	 ผลงานท่ีทำา
เสร็จแล้วและรอการส่งมอบ	จะปรากฏอยู่ในรายการรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกชำาระ	 นอกจากน้ี	 โครงการของภาครัฐ	หากมีการ
แก้ไขแบบก่อสร้างหรือแก้ไขรายการใดๆ	 ท่ีกระทบต่อสัญญา	จำาเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาก่อน	ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน	 เมื่อ
แก้ไขสัญญาเสร็จ	 จึงจะทำาการเบิกเงินค่าผลงานได้	ผลงานท่ีรอการเบิกน้ี	 จะอยู่ในรายการรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกชำาระเช่นกัน

	 	 บริษัทได้เข้าทำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวสองฉบับกับธนาคารแห่งหนึ่ง	รายละเอียดดังนี้
	 1.	 ในปี	 2561	 ได้ทำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 500	 ล้านบาท	 กำาหนดชำาระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนท่ีอัตราดอกเบ้ีย

ขั้นต่ำาสำาหรับเงินกู้ยืม	 (MLR)	 ลบร้อยละ	 0.25	 ต่อปี	 ชำาระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารเป็นรายงวด	 6	 เดือน	 รวม
ท้ังหมดจำานวน	 8	 งวด	 โดยเริ่มชำาระคืนงวดแรกในเดือนมกราคม	 2563	 ต่อมา	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงิน
กู้น้ี	 โดยธนาคารยินยอมให้พักการชำาระคืนเงินต้นต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	 2563	 ถึงเดือนมกราคม	 2564	 	 โดย
กลับมาชำาระคืนเงินต้นในเดือนกรกฎาคม	 2564	 และชำาระหน้ีท้ังหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม	 2567



Annual Report 2020 I 52

	 2.	 ในปี 	 2563	 ไ ด้ทำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว	 800	 ล้านบาท	 กำาหนดชำาระดอกเ บ้ียเป็นรายเดือนท่ีอัตรา
ดอกเบ้ียขั้นต่ำาสำาหรับเงินกู้ ยืม	 (MLR)	 ลบร้อยละ	 0.50	 ต่อปี	 ชำาระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารเป็นรายงวด	 6	
เดือน	 รวมท้ังหมดจำานวน	 10	 งวด	 โดยเริ่มชำาระคืนงวดแรกในเดือนสิงหาคม	 2564	 ถึงเดือนกุมภาพันธ์	 2569

	 	 ท้ังน้ี	สัญญาเงนิกู้ยืมระยะยาวทัง้สองสัญญาดงักล่าว	ไดร้ะบุขอ้ปฏบัิติและขอ้จำากัดบางประการ	เชน่	การดำารงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นตามงบการเงนิรวม	ณ	วนัส้ินงวดบัญชรีายไตรมาสในแต่ละไตรมาส	และ	วนัส้ินปีบัญช	ีห้ามเกนิกวา่	2.25:1	การ
ห้ามจ่ายเงินปันผล	เว้นแต่ธนาคารผู้ให้กู้เห็นว่าการจ่ายเงินปันผล	ไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการชำาระหนี้ของบริษัท

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (รายละเอียดแสดงเฉพาะสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น)

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	 ลักษณะ	 ลักษณะ	 เนื้อที่	 ราคาซื้อ	 ราคาตามบัญชี	
 กรรมสิทธิ ์ การใช้ประโยชน์	 	 (บาท)	 (บาท)
     ณ	31	ธ.ค.	2563

1.	ที่ดิน	 	 	 	 	
โฉนดเลขที่	10646	อ.ปากท่อ	จ.ราชบุรี	 ติดจำานอง	 บ่อทราย	 			18-2-76	ไร่	 1,214,850.00	 1,214,850.00__________________________________________________________________________________________________________
นส.3ก	730	อ.ปากท่อ	จ.ราชบุรี	 ติดจำานอง	 บ่อทราย	 6-2-93	ไร่	 302,962.50	 302,962.50__________________________________________________________________________________________________________
นส.3	126	อ.ปากท่อ	จ.ราชบุรี	 ติดจำานอง	 บ่อทราย	 16-0-5	ไร่	 1,601,250.00	 1,601,250.00__________________________________________________________________________________________________________
นส.3ก	946	อ.ปากท่อ	จ.ราชบุรี		 ติดจำานอง	 บ่อทราย	 0-3-98	ไร่	 99,500.20	 99,500.20__________________________________________________________________________________________________________
นส.3ก	948	อ.ปากท่อ	จ.ราชบุรี(โฉนด32126)	 ติดจำานอง	 บ่อทราย	 16-0-49	ไร่	 1,612,250.00	 1,612,250.00__________________________________________________________________________________________________________
โฉนดเลขที่	35236	อ.บางน้ำาเปรี้ยว	จ.ฉะเชิงเทรา	 ติดจำานอง	 บ้านพักคนงาน/	 24-1-38	ไร่	 8,520,750.00	 8,520,750.00
	 	 ที่เก็บเอกสาร	
ค่าถมที่	และปรับปรุงที่ดิน	 	 	 	 3,212,009.00	 3,212,009.00__________________________________________________________________________________________________________
โฉนดเลขที่	27604	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	 ติดจำานอง	 โรงงาน	 	 958,893.45	 958,893.45
โฉนดเลขที่	490	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	 ติดจำานอง	 โรงงาน	 37-3-99	ไร่	 11,104,164.05	 11,104,164.05
ค่าถมที่	และปรับปรุงที่ดิน	 	 	 	 8,901,100.80	 8,901,100.80
โฉนดที่ดินเลขที่	7807	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	 ติดจำานอง	 โรงงาน	 10-3-38	ไร่	
โฉนดที่ดินเลขที่	7808	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	 ติดจำานอง	 โรงงาน	 11-2-07	ไร่	 104,400,000.00	 104,400,000.00
โฉนดที่ดินเลขที่	15050	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	 ติดจำานอง	 โรงงาน	 26-2-69	ไร่	 	__________________________________________________________________________________________________________
โฉนดที่ดินเลขที่	2497	อ.บางเสาธง		 เป็นเจ้าของ	 สถานีบริการน้ำามัน	 4-0-1	ไร่	 22,187,087.95	 22,187,087.95
จ.สมุทรปราการ__________________________________________________________________________________________________________
โฉนดที่ดิน	23004	แขวงดอกไม้เขตประเวศ	กทม	
โฉนดที่ดิน	23007	แขวงดอกไม้เขตประเวศ	กทม	 เป็นเจ้าของ	 สำานักงานคำานวณ	 26.8/24.2/	 1,996,181.39	 1,996,181.39

  แบบก่อสร้าง	 25.1ตร.วา
โฉนดที่ดิน	23027	แขวงดอกไม้เขตประเวศ	กทม	__________________________________________________________________________________________________________
โฉนดที่ดิน	22247,22248	อ.เบตง	จ.ยะลา	 เป็นเจ้าของ	 วางวัสดุ	 2-0-147.3ตร.วา	 450,000.00	 450,000.00
	 	 ก่อสร้าง	__________________________________________________________________________________________________________
รวม	 	 	 	 166,560,999.34	 166,560,999.34__________________________________________________________________________________________________________
ส่วนปรับปรุงที่ดินที่มีการปรับสภาพ	 	 	 	 35,489,897.57	 35,489,897.57__________________________________________________________________________________________________________
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงที่ดิน	 	 	 	 (33,737,685.49)	 (33,737,685.49)__________________________________________________________________________________________________________
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ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	 ลักษณะ	 ลักษณะ	 เนื้อที่	 ราคาซื้อ	 ราคาตามบัญชี	
 กรรมสิทธิ ์ การใช้ประโยชน์	 	 (บาท)	 (บาท)
     ณ	31	ธ.ค.	2563

2.	อาคาร
-	อาคารสำานักงาน–โรงงานเสาเข็ม	กม.4	 บนที่ดินเช่า	 สำานักงาน	 	 3,443,805.79__________________________________________________________________________________________________________
-	อาคารโชว์รูม	-	EGG	 บนที่ดินเช่า	 อาคารโชว์รูม	 	 22,194,947.01__________________________________________________________________________________________________________
-	อาคารเก็บเอกสาร	 เป็นเจ้าของ	 เก็บเอกสาร	 	 3,820,024.74	__________________________________________________________________________________________________________
-	อาคารบ้านพักคนงาน	 เป็นเจ้าของ	 บ้านพัก	 	 1,886,601.37__________________________________________________________________________________________________________
-	ปั้มน้ำามันวัดศรีฯร้านอาหาร&ร้านกาแฟ	 เป็นเจ้าของ	 สถานีบริการ	 	 40,746,336.82__________________________________________________________________________________________________________
-	สำานักงานนีโอสยาม(สวนหลวงร.9)	 เป็นเจ้าของ	 สำานักงาน	 	 6,244,830.94	__________________________________________________________________________________________________________
-	ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานใหญ	่ อาคารเช่า	 สำานักงาน	 	 3,408,259.00__________________________________________________________________________________________________________
-	ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน		 เป็นเจ้าของ	 โรงงานผลิต	 	 89,300,878.56__________________________________________________________________________________________________________
รวม	 	 	 	 171,045,684.23	__________________________________________________________________________________________________________
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	 (76,058,266.62)	 94,987,417.61__________________________________________________________________________________________________________
	3.	อาคารชั่วคราว	 บนที่ดินเช่า	 สำานักงาน	 	 100,469,387.37	
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	 (67,275,303.97)	 33,194,083.40__________________________________________________________________________________________________________
4.		เครื่องจักรอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้	 เป็นเจ้าของ	 ใช้ในงานก่อสร้าง	 	 3,511,969,330.44	
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	 (2,907,354,208.20)	
หัก		ค่าเผือการด้อยค่า	 	 	 	 (42,646,040.56)		 561,969,081.68__________________________________________________________________________________________________________
5.ยานพาหนะ	 เป็นเจ้าของ	 ใช้งานก่อสร้าง	 	 813,145,527.09	 195,986,933.82
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 และดำาเนินงาน	 	 (617,158,593.27)__________________________________________________________________________________________________________
6.เครื่องใช้สำานักงาน	 เป็นเจ้าของ	 ใช้งานก่อสร้าง	 	 253,122,053.79	 80,086,533.99
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 และดำาเนินงาน	 	 (173,035,519.80)
รวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	 	 	 	 	 1,134,537,261.92__________________________________________________________________________________________________________
7.สิทธิสัญญาเช่าระยะเวลา	26ปี	10	เดือน	 	 โรงงานผลิตเสาเข็ม	 	 69,417,942.63	
หัก	ตัดจำาหน่ายสะสม(ครบต.ค.2563)	 	 	 	 (69,417,972.63)	 0.00__________________________________________________________________________________________________________

	 -	 มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ทุกประเภทไม่รวมสิทธิสัญญาเช่าตามข้อ	7		ณ	31	ธันวาคม	2563	เท่ากับ	 1,134.54		ล้านบาท
	 -	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ได้แก่	หัวเจาะซึ่งปรับปรุงขึ้นมาใหม่	และแบบเหล็กสำาหรับหล่อท่อคอนกรีต		 31.41	ล้านบาท
	 	 ปรับปรุงทรัพย์สินให้ดีขึ้น		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	 สินทรัพย์ประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	ณ	31	ธันวาคม	2563	 1,165.95	ล้านบาท
	 -	 อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	–สุทธิ	ของบริษัทย่อย	กิจการร่วมค้า	 	 	 741.39	ล้านบาท		
	 -	 สินทรัพย์ประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	ตามงบการเงินรวม	ณ	31	ธันวาคม	2563	 	 1,907.34	ล้านบาท		
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ประเภท	 ลักษณะการ	 คู่สัญญา	 เนื้อที่	 ระยะเวลา	 ค่าเช่าต่อเดือน	 สัญญาสิ้นสุด

	 	 ใช้ประโยชน์	 	 	 เช่า	(ปี)	 ณ	31	ธ.ค.2562

ที่ดิน	

1.	เลขที่	1796	ถนนบางนา-ตราด	 โรงงานเสาเข็ม	 นางช้องมาศ	อุนรัตน์	 20-1-53	ไร่	 30	 260,896.00	 28	ต.ค.2563

แขวงบางนา	เขตบางนา	 	 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

กรุงเทพมหานคร	 	 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด	ๆ

	 	 	 กับบริษัท	_____________________________________________________________________________________________________________

2.	โฉนดเลขที่	3514,	3572		 โรงงานผลิตภัณฑ์	 คณะบุคคลที่ดิน

ถนนพระราม	2	ต.บางกระเจ้า		 คอนกรีต	 สมุทรสาคร

อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	 	 หนึ่งในคณะบุคคลคือ	 37-1-17	ไร่	 3	 60,691.67	 30	มิ.ย.2566

	 	 	 นายวศิน	พุทธารี

	 	 	 ซึ่งเป็นน้องเขยของ

	 	 	 นายพลพัฒ	กรรณสูต	

	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร_____________________________________________________________________________________________________________

อาคาร

-เลขที่	2/3	หมู่	14		 สำานักงานใหญ	่ บจ.เตียวฮงสีลม	ซึ่ง	 1,935.56	 3	 791,293.59	 31	ธ.ค.2563

อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	ชั้น	5,		 	 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ตร.ม.

ชั้น18-19	ถนนบางนา-ตราด		 	 ใดๆกับบริษัท

ต.บางแก้ว	อ.บางพลี	

จ.สมุทรปราการ	_____________________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ
		 (1)	ค่าเช่าจะมีการปรับขึ้นตามอัตราที่กำาหนดไว้ดังนี้
	 รายละเอียดค่าเช่าที่ดินตามรายการที่	1	ในหัวข้อการเช่าที่ดินของนางช้องมาศ		อุนรัตน์

	 ระยะเวลา	 อัตราค่าเช่าที่บริษัท
	 ตั้งแต่	 ถึง	 ต้องชำาระเป็นรายเดือน	(บาท)

	 	31	ธันวาคม	2538	 28	ธันวาคม	2539	 16,306
	 29	ธันวาคม	2539	 28	ธันวาคม	2544	 97,836
	 29	ธันวาคม	2544	 28	ธันวาคม	2549	 138,601
	 29	ธันวาคม	2549	 28	ธันวาคม	2554	 179,366
	 29	ธันวาคม	2554	 28	ธันวาคม	2559	 220,131
	 29	ธันวาคม	2559	 28	ตุลาคม	2563	 260,896
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	 	 ซึ่งในที่ดินแห่งนี้มีค่าโอนสิทธิการเช่าจำานวน	74,277,198.61	บาท	ซึ่งได้ชำาระครบถ้วนแล้วในปี	2537	ค่าโอนสิทธิการเช่าเกิดจาก
กรณท่ีีผูเ้ชา่รายแรกไม่สามารถทำาประโยชน์บนท่ีดนิผืนน้ีได	้บรษัิทจงึขอรบัโอนสทิธกิารเชา่มาจากผูเ้ชา่รายแรกเพือ่นำามาก่อสรา้ง
เป็นโรงงานเสาเข็ม(ซึ่งสิทธิการเช่านี้ครบกำาหนด	28	ตุลาคม	2563)

	 	 ปัจจุบันท่ีดินดังกล่าวบริษัท	มานะพัฒนาการ	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญากับนางช้องมาศ	 อนุรัตน์	 และบริษัททำาสัญญา 
เช่าช่วงกับบริษัท	มานะพัฒนาการ	จำากัด	โดยระยะสัญญาเช่าต่อปีในอัตราค่าเช่า	770,00	บาทต่อเดือน	โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้หัก
ภาษี	ณ	ที่จ่าย

	 ระยะเวลา	 อัตราค่าเช่าที่บริษัท
	 ตั้งแต่	 ถึง	 ต้องชำาระเป็นรายเดือน	(บาท)

	 29	ตุลาคม	2563	 28	ตุลาคม	2564	 770,000

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จำานวน	179,780,829.11	บาท	ประกอบด้วย
	 1.	 ที่ดินที่	อ.ป่าโมกข์	จ.อ่างทอง	รวม	9	โฉนดมีเนื้อที่รวม	53-1-37	ไร่	มูลค่ารวม	31,768,500	บาท
	 2.	 ที่ดิน	จ.ปทุมธานี	โฉนดเลขที่	72747	เนื้อที่	0-1-50	ไร่	มูลค่า	750,000	บาท	
	 3.	 ที่ดิน	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	1	แปลง		โฉนดเลขที่		93754	เนื้อที่	0-1-17	ไร่	ตามลำาดับ	มูลค่ารวม		1,404,000	บาท	
	 4.	 ที่ดิน	ต.บ่อผุด		อ.เกาะสมุย		จ.สุราษฎร์ธานี		เนื้อที่	44-0-83.7	ไร่	มูลค่ารวม	115,919,156		บาท		และส่วนปรับปรุงที่ดิน	(ปี58)		

9,581,627.00	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิน	125,500,783	บาท
	 5.	 ทีด่นิ	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม	่โฉนดเลขที	่20662	และ	20663		เนือ้ที	่12-0-	61	ไร่		มลูค่า	16,000,000	บาท	สว่นปรับปรุงทีด่นิ	156,794	

บาท		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,156,794	บาท
	 6.	 ที่ดิน	ต.วังจิก	อ.พิจิตร	โฉนดเลขที่	6406	6407	เนื้อที่	16-3-15	ไร่	มูลค่า	841,800	บาท
	 7.	 ที่ดิน	อ.มโนรมย์	จ.ชัยนาท	โฉนดเลขที่	3607	2378	เนื้อที่	12-1-	68	ไร่	มูลค่า	563,625	บาท
	 8.	 ที่ดิน	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	โฉนดเลขที่	32126	เนื้อท่ี	0-3-13	ไร่	มูลค่า	1,895,327.11	บาท			
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ข้อพิพาททางกฎหมาย	 	ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความ	หรือคู่กรณี	 	 โดยที่คดี	หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด	 โดยเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
ของบริษัท		ที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	(2,998	ล้านบาท)	เท่ากับ	150ล้านบาท	ข้อพิพาททาง
กฎหมายในปัจจุบันตามรายงานของที่ปรึกษากฎหมายแต่ละแห่งมีดังนี้

 1. เลขแพ่ง คดีหมายเลขด�าที่ พก.6/2558 และคดี หมายเลขแดงที่ พก.14/2560 ศาลล้มละลายกลาง
	 	 คดีระหว่าง	:
	 	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)			โจทก์
	 	 กับ	บริษัท	พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำากัด	(มหาชน)	จำาเลยที่	1
	 	 และ	บริษัท	พรีเมียร์	อินฟราสตรัคเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	จำาเลยที่	2
			 	 ฐานความผิด	:
	 	 ผิดสัญญา	(เรียกค่าเสียหาย)
			 	 งานที่ได้รับมอบหมาย:	
	 	 สืบสินทรัพย์	บังคับคดี
	 			 ทุนทรัพย์ตามคำาวินิจฉัยอนุญาตโตตุลาการ:
	 	 478,774,424.87	บาท	(ค่าเสียหายตามคำาพิพากษาของศาลชั้นต้น)
			 	 สถานะของคดี	:	
	 	 บริษัทได้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขออายัดหุ้นในบริษัท	พรีเมียร์	อินเตอร์	ลีสซิ่ง	จำากัด	ที่มี	บมจ.พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	เป็นเจ้าของ

จำานวน	15,660,129	 หุ้น	 ในราคาท่ีตราไว้หุ้นละ	5	บาท	ราคาประมาณ	78,300,654	บาท	 (จำานวนหุ้นท่ีเหลือถูกอายัดโดยกรม
สรรพากรไปก่อนหน้านี้แล้ว)	ทางสำานักงานบังคับคดีแพ่ง	5	ได้ทำาการประกาศขายทอดตลาดมาแล้ว	3	ครั้ง	ซึ่งยังไม่ได้มีผู้เข้าร่วม
ประมูล	ทางสำานักงานบังคับคดีแพ่งจะทำาการประกาศประมูลครั้งที่	 4	 ในเดือนมิถุนายน	2563	 ในราคาประมาณ	ร้อยละ	70	ของ
ราคาประเมิน	นอกจากนี้ทนายความได้ทำาการยื่นคำาร้องขอให้ศาลเรียกไต่สวนทรัพย์สินของลูกหนี้ในวันที่	 26	กุมภาพันธ์	 2563	
เพื่อจะให้ศาลไต่สวนถึงทรัพย์สินของลูกหนี้

 2. คดีแพ่ง  เลขที่คดี : คดีหมายเลขด�าที่ ผบ. 912/2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  
					 	 คดีระหว่าง	:	
	 	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	โจทก์	
	 	 กับ	บริษัท	ติลลิกี	แอนด์	กิบบินส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ที่	1	กับพวกรวม	2	คน
			 	 ฐานความผิด	:
	 	 ละเมิด,	เรียกค่าเสียหาย
			 	 งานที่ได้รับมอบหมาย	:	
	 	 ฟอ้งเรยีกคา่เสียหายจากกรณรีะบุอตัราดอกเบีย้ผิดในคดอีนญุาโตตุลาการ	ระหวา่ง	บมจ.	เนาวรตัน์พฒันาการ	กับบรษัิท	

วิจิตรภัณฑ์	ก่อสร้าง	จำากัด	กับพวกรวม	5	คน
			 	 ทุนทรัพย์	:	
	 	 519,025,730	บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้นแก้โจทก์
			 	 สถานะของคดี	:	
	 	 รอหมายนัดจากศาลอุทธรณ์ให้ไปฟังคำาพิพากษา/คำาสั่งของศาลอุทธรณ์
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	 3.	 คดีแพ่ง	หมายเลขคดีดำาที่  1870/2543   หมายเลขแดงที่ 5875/2545 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้

	 	 ระหว่าง	
	 	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	โจทก์
	 	 กับบริษัท	แอลพีซีบี	จำากัด	จำาเลย
	 	 ข้อหาหรือฐานความผิด	:	
	 	 ผิดสัญญา,	รับสภาพความผิด
	 	 ทุนทรัพย์	:		
	 	 18,703,183.91	บาท
	 	 คดน้ีีศาลชัน้ตน้ไดมี้คำาพพิากษา		เม่ือวนัท่ี	21	มิถนุายน	2545	โดยไดพ้พิากษาให้จำาเลยชำาระหน้ีท่ีคา้งชำาระพร้อมดอกเบีย้	

จำานวนเงิน	18,464,218.31	บาท	กับให้ชำาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ในต้นเงิน	13,029,992	บาท	นับถัดจากวัน
ฟอ้งเป็นต้นไปจนกวา่ชำาระเสรจ็แกโ่จทก์กับให้จำาเลยชำาระคา่ฤชาธรรมเนยีมแทนโจทก์	โดยกำาหนดคา่ทนายความ	10,000	
บาท	

	 	 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2548	ให้โจทก์ชนะคดี	โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น	จำาเลยไม่ได้
ยื่นฎีกา	คดีจึงถึงที่สุด		

	 	 แต่เนื่องจาก	จำาเลยได้ถูกบริษัท	บริหารสินทรัพย์เพทาย	จำากัด	 เจ้าหน้ีผู้เป็นโจทก์ฟ้องเป็นลูกหน้ีท่ี	2	 ในคดีล้มละลาย	
หมายเลขดำาท่ี	 ล.10220/2549	หมายเลขแดงที่	 ล.	 11521/2550	 โจทก์จึงได้ย่ืนคำาร้องขอรับชำาระหน้ีในคดีล้มละลาย 
ดังจะกล่าวต่อไปในลำาดับที่	6

	 4.	 คดีแพ่ง	หมายเลขดำาท่ี	23/2549	หมายเลขแดงที่	953/2549	ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ	
	 	 เรื่อง	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	โดยนางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี
	 	 ผู้รับมอบอำานาจร้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับตามคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการผู้ร้อง
	 	 คดีน้ี	บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ย่ืนคำาร้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้	 	บริษัท	 แอลพีซีจี	 	 จำากัด		

ปฏบัิติตามคำาชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการตามขอ้พพิาทคดหีมายเลขดำาท่ี16/2544	หมายเลขแดงท่ี	38/2546	ระหวา่ง	
บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ผู้เรียกร้อง	กับ	บริษัท	แอลพีซีจี	จำากัด	หรือบริษัท	เดอะเสรีเซ็นเตอร์	จำากัด	 
ผู้คัดค้าน			คดีถึงที่สุดโดยศาลมีคำาพิพากษาเมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2549	ให้บริษัท	แอลพีซีจี	จำากัด	ปฏิบัติตามคำาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ	

	 	 แต่เนื่องจากบริษัท	แอลพีซีจี	จำากัด	ได้ถูกบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เพทาย	จำากัด	เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องเป็นลูกหนี้ที่	1	ใน
คดีล้มละลายหมายเลขดำาท่ีล.10220/2549	หมายเลขแดงท่ีล.11521/2550	 โจทก์จึงได้ย่ืนคำาร้องขอรับชำาระหน้ีในคดี 
ล้มละลายดังจะกล่าวต่อไปในลำาดับที่	6

	 5.		 คดีแพ่ง	หมายเลขคดีดำาที่	4818/2544	หมายเลขแดงที่	14954/2545	ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
	 	 ระหว่าง	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	โจทก์
	 	 กับ	บริษัท	แอลพีซีจี	จำากัด	หรือ	บริษัท	เดอะเสรีเซ็นเตอร์	จำากัด	จำาเลย
	 	 คดีนี้ศาลชั้นต้นนัดฟังคำาพิพากษาเมื่อวันที่	 	27	ธันวาคม	2545		พิพากษาให้จำาเลยชำาระเงินจำานวน		49,379,542.57		

บาท	พรอ้มดอกเบ้ียในอตัรารอ้ยละ	15	ต่อป	ีของต้นเงนิตามสัญญาก่อสรา้งสะพานลอยคนเดนิ	จำานวน	4,207,532		บาท	
และดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงินตามสัญญาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างและค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มเตมิ
จำานวน	33,021,398.32		บาท	นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์	โดยกำาหนดค่าทนายความ	30,000	บาท		จำาเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์				คดีจึงถึงที่สุด

	 	 แต่เน่ืองจากจำาเลยได้ถูกบริษัทบริหารสินทรัพย์	 เพทาย	จำากัด	 เจ้าหน้ีผู้เป็นโจทก์ฟ้องเป็นลูกหน้ีท่ี	 1	 ในคดีล้มละลาย
หมายเลขดำาท่ี	 ล.10220/2549	หมายเลขแดงที่	 ล.	 11521/2550	 โจทก์จึงได้ย่ืนคำาร้องขอรับชำาระหน้ีในคดีล้มละลาย 
ดังจะกล่าวต่อไปในลำาดับที่	6
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	 6.	 ศาลล้มละลายกลาง	คดีหมายเลขดำาที่		ล.10220/2549	หมายเลขแดงที่	ล.	11521/2550	
	 	 ระหว่างบริษัท	บริหารสินทรัพย์เพทาย	จำากัด	เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
	 	 กับ	บริษัท	แอลพีซีจี	จำากัด	หรือ	บริษัท	เดอะเสรีเซ็นเตอร์	จำากัดที่	1	ลูกหนี้					
	 	 บริษัท	แอลพีซีบี	จำากัด	หรือ	บริษัท	สุวิทย์และเสรี	จำากัดที่	2		
	 	 (บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำากัด	(มหาชน)	เจ้าหน้ีรายที่	17)	
	 	 คดีน้ี	ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาพิพากษา	 	 เมื่อวันท่ี	 17	 สิงหาคม	2552	 ให้บริษัท	 แอลพีซีจี	 จำากัด	หรือ	บริษัท	 เดอะ

เสรีเซ็นเตอร์	จำากัดลูกหนี้ที่	1บริษัท	แอลพีซีบี	จำากัด	หรือ	บริษัท	สุวิทย์และเสรีจำากัดลูกหนี้ที่	2		ล้มละลาย
	 	 ศาลล้มละลายกลางได้มีหมายแจ้งคำาสั่งให้	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	เจ้าหนี้รายที่	17	ได้รับชำาระหนี้ใน

มูลหน้ีตามคำาพิพากษาท้ังสามอันดับ	 เป็นเงินท้ังส้ิน	137,361,799.49	บาท	 (หน่ึงร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น
หน่ึงพนัเจด็รอ้ยเก้าสิบเก้าบาทส่ีสิบเก้าสตางค)์	โดยให้ไดร้บัชำาระหน้ีในมูลหน้ีอนัดบัท่ี	1	จากกองทรพัย์สินของบรษัิท	แอล
พีซีจี	จำากัด	หรือบริษัท		เดอะเสรีเซ็นเตอร์	จำากัด	จำาเลยที่	1	เป็นเงินจำานวน	69,516,582.91	บาท	ในมูลหนี้อันดับที่	2	จาก
กองทรัพย์สินของบริษัท	แอลพีซีจี	จำากัด	หรือบริษัท	เดอะเสรีเซ็นเตอร์	จำากัด	จำาเลยที่	1	เป็นเงินจำานวน	41,806,391.67	
บาท	และในมูลหนี้อันดับที่	3	จากกองทรัพย์สินของบริษัท	แอลพีซีบี	จำากัด	หรือบริษัท	สุวิทย์และเสรี	จำากัด	จำาเลยที่	2	เป็น
เงินจำานวน	26,038,824.91	บาท	ในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีประกันตามมาตรา	94	แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	พุทธศักราช	
2483	โดยส่วนเฉลี่ยอย่างเจ้าหนี้สามัญตามมาตรา	130	(7)	แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	พุทธศักราช	2483	แก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2542			

	 7.	 ศาลล้มละลายกลาง	หมายเลขคดีดำาที่	ฟ.	236/2545	หมายเลขแดงที่	ฟ.	352/2545	ของศาลล้มละลายกลาง
	 	 บริษัท	แอลพีซีเอ	จำากัด	(	บริษัท	พรีเมียร์	เอสเตท	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	)	ผู้ร้องขอ/ลูกหนี้
	 	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	(เจ้าหนี้รายที่		22)
	 	 คดีน้ี	 	 บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ยื่นคำาขอรับชำาระหน้ีต่อสำานักงานกรมบังคับคดี	 เม่ือวันท่ี	 18	

พฤษภาคม	2552			เป็นจำานวนเงิน	11,967,453.32	บาท	ซึ่งคำาขอดังกล่าวอยู่ระหว่างรอฟังคำาสั่งการพิจารณาของศาล
ล้มละลายกลางว่า	จะชำาระหนี้ให้บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	เจ้าหนี้เพียงใด	

	 	 เม่ือวันท่ี	 4	 สิงหาคม	2559	 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท	 แอลพีซีเอ	จำากัด	 
นัดที่	1	ซึ่งเป็นที่ดิน	รวม	27	แปลง	ตั้งอยู่ตำาบลสะพานสูง	อำาเภอสะพานสูง	(บึงกุ่ม)	กรุงเทพมหานคร		แต่ปรากฏว่า	ไม่มี
ผู้เสนอซื้อแต่อย่างใด		จึงงดการขายทอดตลาด

	 	 เมื่อวันที่		25		สิงหาคม	2559				เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศขายทอดตลาด	นัดที่	2		โดยบริษัท	พฤกษา	เรียล
เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	ได้เสนอซื้อที่ดินทั้ง	27	แปลง			ในราคาสูงสุด	เป็นจำานวนเงิน	576,790,000บาท		แต่เจ้าหนี้ผู้เป็น
โจทก์		และบริษัท	พรีเมียร์	โพรดักส์	จำากัด	เจ้าหนี้รายที่	18			ได้ยื่นคัดค้าน		เนื่องจากเห็นว่า	ราคาต่ำาเกินไป			เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจึงมีคำาสั่งให้เลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน			และในการขายครั้งต่อ	ๆ 	ไป	ให้ผู้คัดค้านหาผู้เข้าสู้ราคาให้ได้ราคา
ตามท่ีต้องการมฉิะนัน้จะไม่ฟงัคำาคดัคา้นอกี	และผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผกูพนักับการเสนอราคาเปน็ระยะเวลา	30	วนันับ
แต่วันนี้

	 	 	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศขายทอดตลาด	3	นัด			นัดที่	3			เมื่อวันที่	15	กันยายน	2559		มีบริษัท	พฤกษาเรียล
เอสเตท	จำากัด		(มหาชน)	เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินโฉนดเลขที่	6324	1798	2413-2415	3447	3449	3888	165075-165082	
167467	167468	172218-172223	79	460	 และ	461	ตำาบลสะพานสูง	อำาเภอสะพานสูง	 (บึงกุ่ม)	กรุงเทพมหานคร		
รวม		27			แปลงในราคา			710,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยสิบล้านบาทถ้วน)	โดยผู้ซื้อได้มีการวางเงินมัดจำาไว้เป็นเงินจำานวน	
20,000,000	บาท	(ย่ีสบิล้านบาทถว้น)	และได้ทำาสัญญาวา่จะนำาเงนิซึง่ยังคงคา้งชำาระอยู่รวมเป็นเงนิจำานวน		690,000,000	
บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)	ต่อมา		บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	ได้ยื่นคำาร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินส่วน
ที่ค้างต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	และได้มีคำาสั่งอนุญาตให้บริษัท	พฤกษา		เรียลเอสเตท	จำากัด				ชำาระเงินส่วนที่เหลือ		
ภายในวันที่	30	ธันวาคม	2559
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	 	 ต่อมาบริษัท	พรีเมียร์	เอสเตท	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	ผู้ร้องได้ยื่นคำาร้องคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง	เนื่องจากราคา
ขายทอดตลาดท่ีดินดังกล่าวต่ำาเกินไป	ศาลได้พิจารณาแล้วและมีคำาส่ังยกคำาร้องของผู้ร้อง	 ต่อมาผู้ร้อง	 ได้ย่ืนอุทธรณ์
คัดค้านคำาสั่งดังกล่าว	โดยศาลฎีกาได้มีคำาสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง

	 	 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินของบริษัท	แอลพีซีเอ	จำากัด	(ลูกหนี้)	จำาเลย	เพื่อจ่ายให้แต่ 
เจา้หน้ีเป็นครัง้ท่ี	1	ณ	กองติดตามและเฉล่ียทรพัย์	เมือ่วนัท่ี	24	เมษายน	2562	โดยเจา้พนกังานพทัิกษท์รพัย์ไดม้คีำาส่ังให้บรษัิท	
เนาวรตัน์พฒันาการ	จำากัด	(มหาชน)	รบัส่วนแบ่งในครัง้น้ี	ตามมาตรา	103	(70)	รอ้ยละ	0.252	เป็นจำานวนเงนิ	19,572.92	บาท

	 	 ขณะนี้	คดีอยู่ระหว่างการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้	เพื่อบังคับคดีต่อไป

	 8.	 ข้อพิพาท	หมายเลขดำาที่	5/2553ของสำานักงานสภาอนุญาโตตุลาการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 	 ระหว่างบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ผู้เรียกร้อง
	 	 กับ		การประปานครหลวง	ผู้ถูกเรียกร้อง
	 	 ข้อหาหรือฐานความผิด	:	ผิดสัญญาจ้างทำาของ	เรียกค่าเสียหาย
	 	 ทุนทรัพย์	:	145,274,300.25	บาท
	 	 ความคบืหน้าของคด	ี:		ขอ้พพิาทคดนีี	้		ผู้เรยีกรอ้งไดย่ื้นคำารอ้งเสนอขอ้พพิาทต่อสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย	เมือ่วนัท่ี		

22		มิถุนายน	2553	เพื่อเรียกร้องให้การประปานครหลวง	ผู้ถูกเรียกร้อง	ชำาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน้ำาและงานท่ีเกี่ยวข้องในถนนวงแหวนรอบนอกฝ่ังตะวันออก	ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข	351	ถึงแยกทับช้าง	
สัญญาเลขที่	G-MC-7D/2		ลงวันที่		6		มีนาคม		2550	อันเนื่องมาจากการดำาเนินงานในดินที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงจาก
แบบในสัญญา	ซึ่งมิได้เกิดจากความผิดของผู้เรียกร้องเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำานวนทั้งสิ้น	137,960,503.79		บาท			
พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว		นับถัดจากวันที่		6		ตุลาคม	2552	ซึ่งเป็น
วันที่ผู้ถูกเรียกร้องปฏิเสธการชำาระเงินจนถึงวันเสนอข้อพิพาท	เป็นเวลา	258	วัน	เป็นเงินดอกเบี้ย	7,313,796.56	บาท		
รวมเป็นจำานวนค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันเสนอข้อพิพาทรวมทั้งสิ้น	145,274,300.25	บาท				

	 	 คณะอนุญาโตตุลาการได้นัดประชุมพิจารณาชี้ขาด	 เมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2559	 โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำา
วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ถูกเรียกร้องชำาระเงินจำานวน	8,000,000	บาท	ซึ่งเป็นเงินชดเชยราคาเพิ่มเติมของรายการวัสดุยางกัน
ซึมให้แก่ผู้เรียกร้องภายใน	60	วัน	 นับแต่วันท่ีรับทราบคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการน้ี	 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
แลว้	ผู้ถกูเรยีกรอ้งยังมิไดช้ำาระเงนิท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่ผูเ้รยีกรอ้ง	ให้ผู้ถกูเรียกรอ้งชำาระดอกเบ้ียในอตัรารอ้ยละ	7.5	
ต่อปีของต้นเงินที่ยังค้างชำาระดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันครบกำาหนดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จ	คำาขออื่นนอกจากนี้
ให้ยกเสีย	ข้อพิพาทคดีนี้	อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ		ซึ่งต่อมาการประปานครหลวง 
ผู้ถกูเรยีกรอ้ง	ไดย้ืน่คำารอ้งขอเพกิถอนคำาชีข้าดของอนุญาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง	ดงัจะกลา่วต่อไปในลำาดบัท่ี	9

	 9.	 คดีหมายเลขดำาที่	162/2560	ของศาลปกครองกลาง
	 	 ระหว่าง		การประปานครหลวง	ผู้ร้อง
	 	 กับ	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด(มหาชน)	ผู้คัดค้าน
	 	 คดีนี้	การประปานครหลวง	ผู้ร้องได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง	เมื่อวันที่	

27	มกราคม	2560	โดยผูร้องได้ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนและปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใน
คดีข้อพิพาทที่อ้างถึงในลำาดับที่	8.	ในส่วนที่วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรายการที่	2	เฉพาะส่วนต่างของ
ราคายางกันซึมในลักษณะชดเชยเป็นเงิน	จำานวน	8,000,000.-	บาท	โดยให้ผู้ร้องชำาระภายใน	60	วัน	นับแต่วันถัดจากวัน
ที่รับทราบคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนี้	(3	พฤศจิกายน	2559)	หากพ้นกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว	ผู้ร้องยังมิได้
ชำาระเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี	 ให้ผู้ร้องชำาระ	ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	 ต่อปี	 ของต้นเงินท่ียังค้างชำาระ 
ดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันครบกำาหนดเป็นต้นไป	จนกว่าจะชำาระเสร็จ	ตามระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	พ.ศ.2545	
มาตรา	40(1)	(ง)	(จ),	(2)	(ข)	มาตรา	43	(4)(5)	และมาตรา	44
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	 	 ผูร้อ้งไดย้ืน่คำาคดัคา้นคำาให้การและคำาให้การแก้คำารอ้งแย้งต่อศาลปกครองกลาง	เมือ่วนัท่ี	29	สิงหาคม	2560	ต่อมา	บรษัิท	
เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากดั	(มหาชน)	ผูค้ัดคา้นได้ยืน่คำาใหก้ารเพิ่มเตมิแกค้ำาคัดค้านคำาใหก้ารและคำาคัดค้านคำาใหก้ารแก้
คำาร้องแย้งของผู้คัดค้านต่อศาลปกครองกลาง	เมื่อวันที่	6	พฤศจิการยน	2560	และการประปานครหลวง	ผู้ร้องได้ยื่นคำา
ให้การเพิ่มเติมแก้คำาคัดค้านคำาให้การแก้คำาร้องแย้งต่อศาลปกครอง	เมื่อ	วันที่	3	มกราคม	2561	ศาลปกครองกลางได้มี
หมายแจ้งคำาสั่งกำาหนดให้	วันที่	21	มิถุนายน	2561	เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

	 	 ศาลปกครองกลางได้นัดฟงัคำาพพิากษา	เมือ่วนัท่ี	23	เมษายน	2563	พพิากษาให้ยกคำารอ้งของผู้รอ้งและให้บงัคบัตามคำา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ		สำานักงานสภาอนุญาโตตุลาการ	ข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	5/2553	ข้อพิพาทหมายเลขแดง
ที่	1/2559	ลงวันที่	31	ตุลาคม	2559	โดยให้ดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน	60	วัน	นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด	คืนค่าธรรมเนียม
ศาลทั้งหมดแก่ผู้ร้องและผู้คัดค้าน

	 	 ผูร้อ้งได้ย่ืนคำาฟอ้งอทุธรณต่์อศาลปกครองสูงสุด	เม่ือวนัท่ี	18	พฤษภาคม	2563	และผู้คดัคา้นไดย่ื้นคำาแก้อทุธณต่์อศาล
ปกครองสูงสุด	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2563	 	 	 	

	 	 ขณะนี้	คดีข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด	

	 	 สำาหรับลูกหนี้ค้างชำาระ	ซึ่งบริษัทได้ยื่นฟ้องตามรายละเอียดข้างต้น	ได้มีการตั้งสำารองหนี้สูญไว้เต็มจำานวนแล้ว	หากบริษัทได้รับ
ชำาระหนี้	จะบันทึกเป็นรายได้อื่นๆต่อไป	



โครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ



Annual Report 2020 I 62

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

			 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2519	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	4	ล้านบาท	
และไดเ้พิม่ทนุขึน้เปน็ลำาดบั	ในปี	พ.ศ.2538	ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบียนจาก	400	ล้านบาท	เป็น	500	ล้านบาท	โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ	จากนั้นในเดือนกันยายน	2538	บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	วันที่	1	
ธันวาคม	2563	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	2,585,481,515	บาท	และมีทุนชำาระแล้ว	2,585,481,515	บาท	โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,585,481,515	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

(2) โครงสร้างการถือหุ้น

	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรก	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563	เป็นดังนี้

อันดับ	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	 สัญชาติ	 ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563
	 	 	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 ร้อยละ

1.	 นายพลพัฒ		กรรณสูต	 ไทย	 264,910,285	 10.246 __________________________________________________________________________
2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 ไทย	 119,454,763	 4.620 __________________________________________________________________________
3.	 นายประวิทย์		พูนเพชรกุล	 ไทย	 94,000,000	 3.635 __________________________________________________________________________
4.	 นายวรพจน์	ศรีมหาโชตะ	 ไทย	 54,000,000	 2.089 __________________________________________________________________________
5.	 นายธัชรินทร์	โอสถานุเคราะห์	 ไทย	 30,510,000	 1.180 __________________________________________________________________________
6.	 นายสุวัฒน์	เลิศปัญญาโรจน์	 ไทย	 26,396,382	 1.021 __________________________________________________________________________
7.	 นายรัชพล		นภานพรัตน์แก้ว	 ไทย	 26,197,735	 1.013 __________________________________________________________________________
8.	 นายรุจน์ทัย	รักราชการ	 ไทย	 23,000,000	 0.890 __________________________________________________________________________
9.	 นายวสันต์	ธัญธีรพันธุ์	 ไทย	 22,000,000	 0.851 __________________________________________________________________________
10.	 นายสุเทพ	เศรษฐ์บุญสร้าง	 ไทย	 21,840,057	 0.845 __________________________________________________________________________
11.	 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	ๆ		 	 1,903,172,293	 73.610 __________________________________________________________________________
	 รวมทั้งสิ้น	 	 2,585,481,515	 100.000 __________________________________________________________________________
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(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 1.	 บรษัิทมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลไม่ต่ำากว่ารอ้ยละ	50	ของกำาไรสุทธ	ิยกเวน้ในกรณท่ีีบรษัิทมีความจำาเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ในการดำาเนินงาน	การขยายธุรกิจ	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

	 2.	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ยังไม่มีการกำาหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
	 3.	 ส่วนแบ่งกำาไรในกิจการร่วมค้า	 มีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำาไร	คือ	การแบ่งผลกำาไรทุกปี	หรือเมื่องานเสร็จ	หรือตามท่ีผู้ร่วมค้าจะ

พิจารณา

(4) หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทไม่มียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้	และตั๋วแลกเงิน
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ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

พลพฒั กรรณสูต 

ผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

แผนกควบคุมคุณภาพ

 

บริษทัในเครือและบริษทัร่วม

(ปสันน สวัสดิ�บุรี)

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

ฝ่ายปฏิบตัิการ

สมชาย วุ้นประเสริฐ

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารโครงการ 1

นิรันดร์   โภคบุตร

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารบูรณาการโครงการ

อานุภาพ บุญคุ้ม

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารโครงการ 2

กมัปนาท มณีโชติ

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารโครงการ 3

ธนรัตน์   พลศักดิ�

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารโครงการ 4

ภิญโญ   รื�นรมย์

ที�ปรึกษา

 

แผนกวางแผน

และควบคุมงบประมาณ

ส่วนงานตน้ทุน

และงบประมาณ

ส่วนงานบริหารสัญญา

 

ส่วนงานควบคุมเอกสาร

 

บจ.แอ๊ดวานซ์ พรีแฟบ

วิทยา หมื�นธง

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยทุธ์

วิสุทธิ� สุวรรณวทิย์เวช

ฝ่ายโรงงานประกอบเหลก็

สมภพ กระจ่างพจน์

บจ.เนาวรตัน์แอ๊ด
วานซพ์รแีฟบเมยีนมาร์

ภิญโญ รื�นรมย์ 

ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายจดัซื�อ

นิรมล หอมขจร

แผนกจัดซื�อ

 จักรพนัธ์  อภิสิงห์

ส่วนงานบริหารผูร้ับเหมาช่วง

 

ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายการเงิน

วิภาว ี  ลืมเนตร 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั�วไป

ผกาทิพย์ โลพนัธ์ศรี

แผนกบญัชแีละตน้ทุน

 ธีรพนัธุ์ พนัธุเ์กษร

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารงานทั�วไป

ผกาทิพย์  โลพนัธ์ศรี

ฝ่ายเครื�องมือและเครื�องจักรกล

อาภาธร กรรณสูต 

 

ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายการตลาด

ปิ� นนภา โตรัตน์ 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

ฝ่ายจดัซื�อ เครื�องจกัรกลและขนสง่
อาภาธร กรรณสูต

ศูนยเ์ครื�องจกัรกล

ธนิสร กรรณสูต 

ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม 

นพพร แก้วแดง 

                                                                                           Executive Management Committee

ศูนยเ์ทคนิคการก่อสร้าง

 

ส่วนงานติดตามและ

รายงานผลการก่อสร้าง

แผนกบริการเครื�องมือ

และเครื�องจกัรกล

ส่วนงานขนส่ง

จกัรพนัธ์  อภิสิงห์ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายการเงินและบญัชี

กุหลาบ แก้ววงษ์บน

สว่นงานต้นทนุ

นิรมล พงษ์ระดาวลัย์

ส่วนธุรกรรมการเงิน 2

เสาวลักษณ ์เจยีมจรรยา

ส่วนเร่งรัดหนี� สิน

 พจิิตรา พลายพงศ์

ส่วนงานบัญชีและภาษีอากร 3

วารุณี  วสนาท

ส่วนงานบญัชีและภาษีอากร2

ทศันีย ์วิปัญญา

ส่วนธุรกรรมการเงิน 3

ทิวาลยั วสนาท

แผนกธุรการ

วนัเพญ็ วฒันพงศไ์พศาล

แผนกฝึกอบรม

วนัเพญ็ วฒันพงศไ์พศาล

 บจ.มานะพฒันาการ

 

บจ.ยทูลิติี� บสิเินส อลัลาย
แอนซ ์ 

 

กิจการร่วมคา้ CIN

 

แผนกบุคคล

จรสัศรี  เนาวส์ขุ

ส่วนงานบญัชีและภาษีอากร 1

(                           )

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม

นิรันทร์ วงศ์ศิริรังษี

 แผนกสถาปัตยกรรมและ 

BIM

จารุกิตต ์มยุรา

ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า

สุวฒัน์  ประดิษฐาน  

Notes and Remarks: 
1) Special Project such as Non Operative JV  managed by CIM

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

ฝ่ายโรงงาน 
นิเวศน์ เอี�ยงฮง

กรรมการผู้จัดการ

มงคล พรีศานติกลุ

แผนกประมาณการ 1

สุพนิดา  โชควาสนรรค์

กิจการอาหารและภตัตาคาร

 

สุทศันีย ์กรรณสูต

ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายขอ้มูลสารสนเทศ

จักรกฤษณ์  สิงควีรรณ

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

ฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยทุธ์

ปสันน สวัสดิ�บุรี

ผูช้่วยรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ

ฝ่ายประมาณการ

ประเสริฐ พูนศรี

ส่วนงานการตลาด 

บุญชณัฎฐา  ธรรมคุณ  

คณะกรรมการ

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายประมาณการ

ประเสริฐ พูนศรี

ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา

 

Myanmar NWR
รชิารด์ โก๊ะ 

แผนกความปลอดภยัอาชวีอนามยั

 และ สิ�งแวดลอ้ม 

คณะที�ปรึกษา

 

รองกรรมการผจ้ดัการ

ฝ่ายการตลาด  
ประเสริฐ พูนศรี

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบูรณาการบริหารองคก์ร

นิโคลิโน พาสควนิี�

ส่วนงานวิศวกรรมเครื�องกล

สุทธิ  พิกลุทอง  

ส่วนประมาณการงานระบบ

อดิศักดิ� ฤกษ์หร่าย 

บจก.เนาวรตัน์แคมโบเดยี
 

แผนกประมาณการ 2

(                     )

สว่นงานบุคคล

ขวญัเรือน  นามสนิท

สว่นงานค่าจา้ง-เงนิเดอืน
นาตญา  สีวะสุทธิ�
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสรา้งการจดัการของบรษัิทประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิารและเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิาร

คณะกรรมการบริษัท

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2563	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2564	ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ
รวมทั้งหมด	7	ท่าน	มีรายชื่อและตำาแหน่งดังต่อไปนี้

1.	 นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ		
2.	 นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	 นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
4.	 นายพลพัฒ	กรรณสูต		 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	 นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ
6.	 นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ
7.	 นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	และเลขานุการบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 ตามข้อบังคับบริษัท	คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้		เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ	
เช่น	การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น	การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท	เป็นต้น

การลงนามผูกพันของกรรมการ

	 กรรมการสองคนลงลายมือชือ่รว่มกันและประทบัตราสำาคญัของบรษิทัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ห้ามกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบ
ลงนาม	กรรมการทุกท่านสามารถลงลายมือชื่อได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการของบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า	 5	คน	 ซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นผู้แต่งต้ังและกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
	 ในการเลือกต้ังกรรมการนั้น	 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่
ทั้งหมด	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	 	บุคคลซึ่งได้รับคะแนน
เสยีงสูงสุดตามลำาดบัลงมา	เปน็ผู้ได้รบัการเลือกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอืพงึเลือกต้ังในครัง้น้ัน		ในกรณีท่ีบุคคลซึง่
ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือพงึเลอืกในครั้งนัน้ใหผู้เ้ปน็ประธานเปน็ผูอ้อกเสยีง
ชี้ขาด
	 ในการประชมุสามัญประจำาปทุีกครัง้	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหน่ึงในสาม	ถา้จำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง	ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้
ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	8	ท่าน	ดังรายชื่อ
1.	 นายพลพัฒ	กรรณสูต	 เป็น	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.		 นายมงคล	พีรศานติกุล	 เป็น	 กรรมการผู้จัดการ
3.		 นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 เป็น	 กรรมการบริหาร
4.	 นายปสันน	สวัสดิ์บุรี	 เป็น	 กรรมการบริหาร
5.		 นายอาภาธร	กรรณสูต	 เป็น	 กรรมการบริหาร
6.		 นายนิโคลีโน	พาสควินี่	 เป็น	 กรรมการบริหาร
7.		 นายสมชาย	วุ้นประเสริฐ	 เป็น	 กรรมการบริหาร
8.		 นายนิเวศน์	เอี้ยงฮง	 เป็น	 กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำานาจดังต่อไปนี้
	 1.	 กำาหนดแนวทางและกลยุทธ	์พรอ้มกำากบัดแูลการจดัการ	การดำาเนนิงานของบรษิทั	ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	และประสิทธิผลสูงสุด
	 2.	 ท บ ท ว น ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น เ ป็ น ร ะ ย ะ 	 เ พื่ อ ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ธุ ร กิ จ
	 3.	 ประเมิน	 และกล่ันกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 	 และงบประมาณประจำาปี 	 ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
	 4.	 กำาหนดโครงสร้างองค์กร	 และบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยครอบคลุมท้ังเรื่องการคัดเลือก	 การฝึกอบรม	

การว่าจ้าง	 การเลิกจ้าง	 และการกำาหนดค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท	 และคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง
	 5.	 ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีความสำาคัญ	 และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท
	 6.	 เป็นผู้แทนของบริษัท	และดำาเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก
	 7.	 มีอำานาจพิจารณาการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน	200	ล้านบาทต่อครั้ง
	 องคป์ระชมุของคณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย	กรรมการทีเ่ปน็ผู้บริหารมาประชมุไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทัง้หมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ประกอบด้วย

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 เป็น	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 ครบวาระในการดำารงตำาแหน่งเดือนเมษายน	2566
2.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 เป็น	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 ครบวาระในการดำารงตำาแหน่งเดือนเมษายน	2564
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 เป็น	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 ครบวาระในการดำารงตำาแหน่งเดือนเมษายน	2566
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
	 1.	 สอบทานให้บรษัิทมกีารรายงานทางการเงนิถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานบัญชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป	และมกีารเปิดเผยอยา่งเพยีง

พอ
	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	 และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	Audit)	 ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล
	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
	 4.	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งต้ัง	 และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี	 ในกรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
	 5.	 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทในกรณท่ีีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกต้องและครบถ้วน
	 6.	 จดัทำารายงานการกำากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษัิท	ซึง่รายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 7.	 พจิารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเขา้ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ให้เป็นไปตามประกาศขอ้กำาหนด

และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 8.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
	 9.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน	การปฏบัิติงานของสำานักงานตรวจสอบภายใน	และการประสานงานกับผู้สอบ

บัญชี
	 10.	 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	โยกย้ายถอดถอนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของผู้จัดการทั่วไปแผนก

ตรวจสอบภายใน
	 11.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ	อย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง
	 12.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ทั้งนี้	 หากรายการท่ีกรรมการตรวจสอบ	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท	 และ	หรือบริษัทย่อย	กำาหนดให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใด	 ไม่มี	 สิทธิอนุมัติการทำารายการในเรื่องน้ัน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2549	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2549	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
อำานาจดำาเนินการเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจตามนโยบายของ	บริษัทและตามท่ีกำาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่ง
ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงอำานาจดังต่อไปนี้
	 1.	 เปิด	/	ปิด	และ	ฝาก	/	ถอน	บัญชีเงินฝาก	กับสถาบันการเงินต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 2.	 การทำาหรอืยกเลิกธุรกรรมต่าง	ๆ 	ซึง่รวมถงึการเสนอราคาในการประมลูงาน	การรว่มคา้	(Joint	Venture)	หรอืการเขา้ทำานติิกรรม

ผูกพันบริษัท	(ในวงเงินไม่เกิน	2,000	ล้านบาทต่อครั้ง)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับ
ผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม	ดังนี้

	 	 Direct	Liabilities	:	 ภาระหนี้โดยตรง	และ
	 	 Contingent	Liabilities	:	 ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน
	 3.	 การขอวงเงนิสินเชือ่,	การจดจำานองหรอืการวางหลักประกนัอืน่	ๆ 	(ในวงเงนิไมเ่กนิ	1,000	ล้านบาทต่อครัง้	สำาหรบัภาระหน้ีโดยตรง	

(Direct	Liability)	หรือ	2,000	 ล้านบาทต่อครั้ง	สำาหรับภาระผูกพันท่ีไม่เป็นเงิน	 (Contingent	Liability)	 ท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ

	 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.	 ดำาเนนิการอืน่ๆตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย	ท้ังน้ี	ต้องไม่ขดักฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ท้ังน้ี	อำานาจ	ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นท่ีเห็นสมควร	จะไม่รวมถึงอำานาจและหรือการมอบอำานาจในการอนุมัติรายการ
ใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 (Conflict	of	
Interest)	ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และหรือ	ประกาศคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย	์
ซึง่การอนุมติัในรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ	และหรอื	ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาและอนุมติัรายการดัง
กล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2549	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2549	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการมีอำานาจ
ดำาเนินการเปน็ผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการดำาเนินธุรกิจตามนโยบายของบรษัิท	และตามทีก่ำาหนดในหนังสือบรคิณห์สนธิ	ซึง่ครอบคลุม
ถึงแต่ไม่จำากัด	เพียงอำานาจดังต่อไปนี้
	 1.	 ควบคมุดูแลดำาเนนิกจิการ	และหรอื	บรหิารงานประจำาวนัของบรษัิท	ติดตามและประเมินการดำาเนินงานของบรษัิทอย่างสม่ำาเสมอ	

เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ	 ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทและมีหน้าที่รายงานการดำาเนินงานของบริษัทต่อคณะ
กรรมการพรอ้มท้ังประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามกฎหมายรวมถงึการจดัซือ้จดัจา้งท่ีเก่ียวกับการดำาเนนิงานตามปกติ
ของบริษัท

	 2.	 มีอำานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งต้ัง	ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน	 	 ฝ่าย	 	 แผนกหรือพ้นจากการเป็น
พนักงาน	กำาหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	เงินโบนัส	รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย

	 3.	 มีอำานาจฟ้องคดี	ถอนฟ้องหรือต่อสู้คดีทุกประเภท	บังคับคดี	ดำาเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	แจ้งความร้องทุกข์และถอน
คำาร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา	ดำาเนินการร้องเรียนและอุทธรณ์ต่อทางราชการ	ดำาเนินการใดๆ	เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของ
บริษัท

	 4.	 เปิดปิด	และ	ฝากถอน	บัญชีเงินฝาก	กับสถาบันการเงินต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 5.	 การทำาหรอืยกเลิกธุรกรรมต่างๆ	ซึง่รวมถงึการเสนอราคาในการประมูลงาน	การรว่มคา้	(Joint	Venture)	หรอืการเขา้ทำานิติกรรม

ผูกพันบริษัท	(ในวงเงินไม่เกิน1,000	ล้านบาทต่อครั้ง)	สำาหรับภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน	(Contingent	Liability)	ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	โดยพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าความรับผิดชอบของบริษัทในธุรกรรม	ดังนี้

	 	 	 Direct	Liabilities	:	 ภาระหนี้โดยตรง	และ
	 	 	 Contingent	Liabilities	:	 ภาระผูกพันที่ไม่เป็นเงิน	
	 6.	 การขอวงเงนิสินเชือ่,	การจดจำานองหรอืการวางหลักประกันอืน่ๆ	(ในวงเงนิไม่เกิน	500	ล้านบาทต่อครัง้)	สำาหรบัภาระหน้ีโดยตรง	

(Direct	Liabilities)	และ	ในวงเงินไม่เกิน	1,000	ล้านบาทต่อครั้งสำาหรับภาระหนี้ผูกพันที่ไม่เป็นเงิน	(Contingent	Liabilities)	ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

	 7.	 การลงทุนและการซื้อขาย	หน่วยลงทุน	(ในวงเงินไม่เกิน	100	ล้านบาทต่อครั้ง)	ทั้งในประเทศต่างประเทศ
	 8.	 การลงทุนและขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(ในวงเงินไม่เกิน	100	ล้านบาท)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 9.	 การซื้อขาย	สินทรัพย์ถาวรต่างๆ	เช่น	ที่ดิน	เครื่องจักร	(ในวงเงินไม่เกิน	100	ล้านบาทตามมูลค่าในบัญชีต่อครั้ง)	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ
	 10.	 ดำาเนินการอื่นๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 ท้ังน้ี	 ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์						
	 ทั้งนี้	อำานาจ	ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร	จะไม่รวมถึงอำานาจ	และหรือ	การมอบอำานาจ	ในการอนุมัติรายการ
ใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	(Conflict	of	Interest)	
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และหรือ	ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการอนุมัติใน
รายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	และหรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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ผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2563		ประกอบด้วย
	 ชื่อ	 	 ตำาแหน่ง
	 1.	 นายพลพัฒ	กรรณสูต	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 2.	 นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการผู้จัดการ
	 3.	 นายอาภาธร	กรรณสูต	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง	
	 4.	 นายปสันน	สวัสดิ์บุรี	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์
	 5.	 นายนิโคลีโน	พาสควินี่	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการการบริหารองค์กร
	 6.	 นายนิเวศน์	เอี้ยงฮง	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน
	 7.	 นายสมชาย	วุ้นประเสริฐ	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
	 8.	 นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป
	 9.	 นายวิสุทธิ์	สุวรรณวิทย์เวช	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์
	 10.	 นายอานุภาพ	บุญคุ้ม	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบรูณาการปฏิบัติการ
	 11.	 นายนิรันดร์	โภคบุตร	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ	1
	 12.	 นายกัมปนาท	มณีโชติ	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ	2
	 13.	 นายธนรัตน์	พลศักดิ์	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ	3
	 14.	 นายภิญโญ	รื่นรมย์	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ	4
	 15.	 นายนิรันทร์	วงษ์ศิริรังษี	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม
	 16.	 นายประเสริฐ	พูนศรี	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมาณการ
	 17.	 นางสาวกุหลาบ	แก้ววงษ์บน	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

	 ทั้งนี้ผู้บริหารลำาดับที่	1	ถึงท่ี	8	คือ	ผู้บริหารตามนิยามของ	คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2558	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		
ทั้งนี้กรรมการชุดปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 เป็น	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 เป็น	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 3.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 เป็น	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 4.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 เป็น	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ด้านบุคลากร	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	

-	พนักงานรายเดือนวิศวกร	 453	 363	 361	 คน ______________________________________________________________________________________________
-	พนักงานรายเดือน	อื่นๆ	 828	 670	 668	 คน ______________________________________________________________________________________________
-	พนักงานรายวัน	 1,273	 1,385	 1,577	 คน ______________________________________________________________________________________________
พนักงานรวมทั้งสิ้น	 2,544	 2,418	 2,606	 คน ______________________________________________________________________________________________
*ผลตอบแทนพนักงาน	 769.18	 	802.10	 780.18	ล้านบาท ______________________________________________________________________________________________

*ผลตอบแทนพนักงาน	ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าแรง	ค่าล่วงเวลา	ค่าเบี้ยเลี้ยงและโบนัสพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน	โดยจัดสง่พนักงานเข้าอบรมทางด้านวิชาการ	การปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานที่
รับผิดชอบ	รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่สามารถสนับสนุนการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น



รายการระหว่างกัน 
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รายการระหว่างกัน
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

1.	เนาวรัตน์	เอ.เอส.แอสโซซิเอท	 	 -	 -	 -	 รายได้ที่ยังไม่ได้	 8	 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ	
ร่วมค้า	 	 	 	 	 	 เรียกชำาระ	 	 บจ.เอเอส	แอสโซซิเอท	เอนยิเนียริ่ง	(1964)
      หัก	ค่าเผื่อ	 (8)	 ในอัตราส่วน	70:30	เพื่อดำาเนินการก่อสร้าง 
	 	 	 	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	 โครงการอุโมงค์ส่งน้ำาจากถนนวงแหวนตากสิน- 
	 	 	 	 	 	 	 	 เพชรเกษมถึงถนนพระรามที่	2	ของการ	ประปา
       0	 นครหลวง	มูลค่าโครงการ	661	ล้านบาท
		 	 	 	 	 	 	 	 โครงการสิ้นสุดเดือนมกราคม	2550	และช่วงรับ
	 	 	 	 	 	 	 	 ประกันผลงานก่อสร้างสิ้นสุดเดือนสิงหาคม	2552
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	กิจการร่วมค้า	เอ.เอส.	และ	 	 -	 -	 -	 เงินลงทุนในการ	 2	 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ	บจ.เอเอส
เนาวรัตน์	 	 	 	 	 ร่วมค้า	 	 	แอสโซซิเอท	เอนยิเนียริ่ง	(1964)	ในอัตราส่วน	50:50
      หัก	ค่าเผื่อด้อย	 (2)	 โดย	กิจการร่วมค้านี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมดำาเนินการ 
	 	 	 	 	 	 ค่าเงินลงทุน	 	 ก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ
       0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Nawarat	(Cambodia)		 	 -	 -	 -	 เงินทดรองจ่าย	 134	 1.	Nawarat	(Cambodia)	Company	Limited	
Company	Limited		 	 	 	 	 หัก	ค่าเผื่อ	 (134)	 	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศกัมพูชาในปี	2560
	 	 	 	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	 โดยถือหุ้นร้อยละ	100	โดยมีทุนจดทะเบียน	5,000	
	 	 	 	 	 	 	 	 เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	150,000	บาท	
	 	 	 	 	 	 	 	 2.	บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ปัจจุบันรับ
       0	 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด	150	
	 	 	 	 	 	 	 	 ล้านเมกะวัตต์	
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

4.	Myanmar	NWR	 ดอกเบี้ยรับ	 4	 3	 3	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 71	 1.	บริษัทถือหุ้น	Myanmar	NWR	Company	
Company	Limited	 	 	 	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 24	 Limited	ในอัตราร้อยละ	100	
      หัก	ค่าเผื่อ	 (95)	 2.	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	ร้อยละ	5.0	ต่อปี
	 	 	 	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	
       0 
	 	 	 	 	 	 เงินลงทุนใน	 3
	 	 	 	 	 	 บริษัทย่อย	
      หัก	ค่าเผื่อด้อยน	 (3)
	 	 	 	 	 	 ค่าเงินลงทุน
       0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	บจ.ยูทิลิตี้	บิสิเนส		 ดอกเบี้ยรับ	 -	 1	 2	 เงินลงทุน	 28	 บริษัทถือหุ้น	บจ.ยูทิลิตี้	บิสิเนส	อัลลายแอนซ์	
อัลลายแอนซ์		 รายได้ก่อสร้าง	 6	 -	 -	 ในบริษัทย่อย	 	 ในอัตราร้อยละ	60	
	 	 ต้นทุนก่อสร้าง	 1	 -	 -	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 1
	 	 เงินปันผลรับ	 3	 	 	 	 	
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	บจ.ซีไอเอ็น	เอสเตท	 ดอกเบี้ยรับ	 1	 1	 1	 เงินให้กู้ยืม	 12	 1.	บริษัทนี้เดิมเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
	 	 	 	 	 	 ระยะยาว	 	 บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	กับ	บมจ.ชาญอิสสระ	
	 	 	 	 	 	 	 	 ดีเวล็อปเมนท์	ในอัตราส่วนการลงทุน	40:60	เพื่อ
	 	 	 	 	 	 	 	 ก่อสร้างคอนโดมิเนียม	“The	ISSARA	Ladprao”	
	 	 	 	 	 	 	 	 ที่ถนนลาดพร้าวระหว่างซอย	12-14	และ	“ISSI”
	 	 	 	 	 	 	 	 	ที่ถนนสุขสวัสดิ์	ต่อมาในเดือนกันยายน	2558	
	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทนี้	จำานวน	
	 	 	 	 	 	 	 	 999,997	หุ้น	เป็นจำานวนเงินประมาณ	161	ล้านบาท	
	 	 	 	 	 	 	 	 ให้แก่บริษัท	มานะ	พัฒนาการ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 	 ย่อยของบริษัท	ที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
	 	 	 	 	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์
	 	 	 	 	 	 	 	 2.	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	MLR	ของ	
	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

7.	บจ.อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพรซ์	 รายได้จากการขาย	 6	 1	 1	 ลูกหนี้การค้า	 <0.5	 1.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
	 	 ค่าเช่าและบริการ	 	 	 	 เงินรับล่วงหน้า	 <0.5	 บริหารของบริษัท	เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
	 	 รายได้อื่น	 <0.5	 <0.5	 <0.5	 	 	 และผู้ถือหุ้นของ	บจ.อี.จี.จี.เอ็นเทอร์ไพรซ์
	 	 ต้นทุนขาย	 1	 -	 1	 	 	 2.	รายได้เกิดจากการที่บริษัทให้	บจ.อี.จี.จี.เอ็นเทอร์
	 	 และบริการ	 	 	 	 	 	 ไพรซ์เช่าอาคารสำานักงาน,	ที่ดิน	และโกดัง
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.	บจ.เค	อัลลายแอนซ์		 รายได้จากการขาย	 -	 9	 8	 ลูกหนี้การค้า	 8	 1.	นางสุทัศนีย์	กรรณสูต	และนางสุธีรา	พุทธารี	ซึ่ง
	 	 ค่าเช่าและบริการ	 	 	 	 	 	 เป็นน้องสาวของนายพลพัฒ	กรรณสูต	เป็น
	 	 รายได้อื่น	 2	 	 	 	 	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของ	
	 	 	 	 	 	 	 	 บจ.เค	อัลลายแอนซ์	โดยที่นายพลพัฒ	กรรณสูต	
	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.เค	อัลลายแอนซ์	คือ	ธุรกิจ
	 	 	 	 	 	 	 	 เหมืองแร่
	 	 	 	 	 	 	 	 3.	ลูกหนี้การค้าเกิดจากงานซ่อมเครื่องจักร	รวมทั้ง
	 	 	 	 	 	 	 	 ค่าแรง	ค่าบริการจากงานที่เหมืองแร่ของ	
	 	 	 	 	 	 	 	 บจ.เค	อัลลายแอนซ์
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

9.	บจ.เรือนรพี	 	 	 	 	 ลูกหนี้การค้า	 41	 1.	นางสุทัศนีย์	กรรณสูต	และนางสุธีรา	พุทธารี	ซึ่ง 
      หัก	ค่าเผื่อหนี้	 (41)	 เป็นน้องสาวของนายพลพัฒ	กรรณสูต	เป็น 
	 	 	 	 	 	 สงสัยจะสูญ	 	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของ	 
       0	 บจ.เรือนรพี	โดยนายพลพัฒ	กรรณสูต	เป็นประธาน 
	 	 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
	 	 	 	 	 	 	 	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.เรือนรพี	คือ	ธุรกิจบ้านจัดสรร	 
	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการที่บริษัทเข้าดำาเนินการก่อสร้างให้ชื่อว่า	 
	 	 	 	 	 	 	 	 “บ้านบารานี”	อยู่ที่รังสิตคลองสาม 
	 	 	 	 	 	 	 	 3.	ไตรมาส	3	ของปี	2551	บจ.เรือนรพีได้โอนทรัพย์ 
	 	 	 	 	 	 	 	 บ้านพร้อมที่ดินที่	“บ้านบารานี”	มูลค่า	24.51	ล้าน 
	 	 	 	 	 	 	 	 บาทมาชำาระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัทและในไตรมาส	2	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ของปี	2552	ได้โอนทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่	 
	 	 	 	 	 	 	 	 “บ้านบารานี”	มูลค่า	57.48	ล้านบาทมาชำาระหนี้บาง 
	 	 	 	 	 	 	 	 ส่วนเพิ่มอีก 
	 	 	 	 	 	 	 	 4.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ผู้ถือหุ้นของ	บจ.เรือน	
	 	 	 	 	 	 	 	 รพี	ประกอบด้วยนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	590,998	 
	 	 	 	 	 	 	 	 หุ้น	นางสุธีรา	พุทธารี	1	หุ้น	นางสาวเบ็ญจา	เยี่ยมภู	 
	 	 	 	 	 	 	 	 1	หุ้น	(โปรดอ่านหมายเหตุเพิ่มเติมท้ายตาราง)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

10.	บจ.อีสท์	แบงค็อค	แอสเซ็ทส์	 โอนกลับรายการ	 <0.5	 <0.5	 <0.5	 ลูกหนี้การค้า	 25	 1.	นางสุทัศนีย์	กรรณสูต	และนางสุธีรา	พุทธารี	ซึ่ง 
	 	 ค่าเผื่อหนี้	 	 	 	 หัก	ค่าเผื่อหนี้	 (25)	 เป็นน้องสาวของนายพลพัฒ	กรรณสูต	เป็น 
	 	 สงสัยจะสูญ	 	 	 	 สงสัยจะสูญ	 0	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 บจ.อีสท์	แบงค็อค	แอสเซ็ทส์	โดยนายพลพัฒ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรณสูต	เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.อีสท์	แบงค็อค	แอสเซ็ทส์	คือ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ธุรกิจบ้านจัดสรร	โครงการที่บริษัทรับก่อสร้างให้มี	2 
	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการคือ	โครงการ	“เดอ	วิลล์”	ที่ซอยพัฒนา 
	 	 	 	 	 	 	 	 ชุมชน	ถนนศรีนครินทร์	และโครงการ	“เดอ	สยาม”	ที ่
	 	 	 	 	 	 	 	 ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	แยกซอย	38
	 	 	 	 	 	 	 	 3.	ไตรมาส	4	ของปี	2552	บจ.อีสท์	แบงค็อค	แอส 
	 	 	 	 	 	 	 	 เซ็ทส์ได้โอนที่ดินที่	“เดอ	สยาม”	มูลค่า	34.5	ล้าน 
	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	มาชำาระหนี้บางส่วนให้แก่บริษัท
	 	 	 	 	 	 	 	 4.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ผู้ถือหุ้นของ	บจ.อีสท์		
	 	 	 	 	 	 	 	 แบงค็อค	แอสเซ็ทส์	ประกอบด้วยนางสุทัศนีย์	 
	 	 	 	 	 	 	 	 กรรณสูต	399,998	หุ้น	นางสุธีรา	พุทธารี	1	หุ้น	 
	 	 	 	 	 	 	 	 นางเบ็ญจา	เยี่ยมภู	1	หุ้น	(โปรดอ่านหมายเหตุเพิ่ม 
	 	 	 	 	 	 	 	 เติมท้ายตาราง)
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

11.	บจ.นิวเดเคด	 รายได้จากการขาย	 <0.5	 1	 1	 ลูกหนี้การค้า	 89	 1.	นางสุทัศนีย์	กรรณสูต	น้องสาวของนายพลพัฒ	 
	 	 ค่าเช่าและบริการ	 	 	 	 หัก	ค่าเผื่อหนี้	 (88)	 	 กรรณสูต	เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของ	 
	 	 ต้นทุนก่อสร้าง	 2	 1	 2	 สงสัยจะสูญ	 	 บจ.นิวเดเคด	โดยนายพลพัฒ	กรรณสูต	เป็น 
	 	 และบริการ	 	 	 	 เจ้าหนี้การค้า	 1	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
	 	 รายได้อื่น	 4	 -	 <0.5	 	 1	 2.	นางสุธีรา	พุทธารี	น้องสาวของนายพลพัฒ	 
	 	 โอนกลับรายการ	 -	 -	 4	 	 	 กรรณสูต	เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามและผู้ถือ 
	 	 ค่าเผื่อหนี้	 	 	 	 	 	 หุ้นของ	บจ.นิวเดเคด	
	 	 สงสัยจะสูญ	 	 	 	 	 	 3.	ธุรกิจหลักของ	บจ.นิวเดเคด	คือ	รับเหมาก่อสร้าง 
		 	 	 	 	 	 	 	 ได้รับเหมาช่วงงานจากบริษัทเพื่อก่อสร้างสะพานที ่
	 	 	 	 	 	 	 	 เกาะยอ	และถนนสายชลบุรี-พัทยา	ตอนที่	3	วัสด ุ
	 	 	 	 	 	 	 	 บางรายการไม่สามารถซื้อได้ในเงื่อนไขและราคาที่ดี	 
	 	 	 	 	 	 	 	 จึงได้ตกลงซื้อจากบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 	 4.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	รายชื่อผู้ถือหุ้นขอ 
	 	 	 	 	 	 	 	 งบจ.นิวเดเคด	ประกอบด้วย	นางสุธีรา	พุทธารี	 
	 	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	220,000	หุ้น	นายวศิน	พุทธารี	จำานวน	 
	 	 	 	 	 	 	 	 10,000	หุ้น	นายสัตถา	ชวลิต	จำานวน	10,000	 
	 	 	 	 	 	 	 	 หุ้น	นายกันทริศร์	ถมังรักษ์สัตว์	จำานวน	20,000	หุ้น 
	 	 	 	 	 	 	 	 นายรังสรรค์	บุญแต้ม	จำานวน	10,000	หุ้น	 
	 	 	 	 	 	 	 	 นายเกษมสุข	ไพศาลศรีศิลป์	จำานวน	20,000	หุ้น	 
	 	 	 	 	 	 	 	 นางสาวอรทิพย์	ม่วงเจริญ	จำานวน	10,000	หุ้น	 
	 	 	 	 	 	 	 	 (โปรดอ่านหมายเหตุเพิ่มเติมท้ายตาราง)
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

12.	บจ.มานะ	พัฒนาการ	 รายได้ก่อสร้าง	 -	 1	 -	 ลูกหนี้การค้า	 74	 1.	บจ.มานะ	พัฒนาการ	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ 
	 	 ดอกเบี้ยรับ	 -	 1	 2	 หัก	ค่าเผื่อด้อย	 (7)	 วันที่	5	เมษายน	2556	โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	 
	 	 ค่าบริหารโครงการจ่าย	 -	 -	 1	 ค่าในลูกหนี้	 	 200	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีทุนชำาระ 
	 	 กำาไรจากการ	 -	 <0.5	 -	 	 67	 แล้วเท่ากับ	1,100	ล้านบาท	บริษัทลงทุนในบริษัทนี้ใน 
	 	 ขายสินทรัพย์	 	 	 	 เงินลงทุนใน	 1,100	 อัตราร้อยละ	100
	 	 รายได้จากการขาย	 <0.5	 1	 1	 บริษัทย่อย	 	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.มานะ	พัฒนาการ	คือ	ธุรกิจ 
	 	 ค่าเช่า	บริการ	 	 	 	 เจ้าหนี้อื่นๆ	 <0.5	 บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม	โครงการที่กำาลัง 
	 	 รายได้อื่น	 1	 -	 <0.5	 	 	 ดำาเนินการก่อสร้างมีดังนี้
	 	 ต้นทุนขาย	 2	 -	 -	 	 	 ก.	“บารานี	พาร์ค		ร่มเกล้า”	อยู่ที่ถนนร่มเกล้า	 
	 	 และบริการ	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ		ข.	“บารานี	เรสซิเดนซ์”	อยู่ที่ถนนรังสิต	
	 	 	 	 	 	 	 	 คลอง	3	ปทุมธานี		ค.	“ASPEN	CONDO”	 
	 	 	 	 	 	 	 	 คอนโดมิเนียมที่ซอยลาซาล	ถนนสุขุมวิท	105
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.	บจ.แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	 ดอกเบี้ยรับ	 13	 15	 16	 ลูกหนี้การค้า	 777	 1.	บจ.แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ 
	 	 รายได้ค่าก่อสร้าง	 560	 -	 <0.5	 หัก	ค่าเผื่อด้อย	 (23)	 วันที่	12	ธันวาคม	2556	โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
	 	 รายได้จากการขาย	 23	 575		 117	 ค่าในลูกหนี้	 754	 1	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีทุนชำาระ 
	 	 ค่าเช่า,	บริการ	 	 	 	 เงินลงทุนใน	 400	 แล้วเท่ากับ	400	ล้านบาท	บริษัทลงทุนในบริษัทนี้ใน 
	 	 กำาไรจากการ	 -	 <0.5	 -	 บริษัทย่อย	 	 อัตราร้อยละ	100
	 	 ขายสินทรัพย์	 	 	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 48	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	คือดำาเนิน 
	 	 รายได้อื่น	 12	 <0.5	 3	 เจ้าหนี้การค้า	 5	 ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
	 	 ต้นทุนก่อสร้าง	 11	 15	 84	 และเจ้าหนี้อื่น	 	 3.	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	MLR	ของ	บมจ. 
	 	 	 	 	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 208	 ธนาคารไทยพาณิชย์
	 	 	 	 	 	 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	 <0.5
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

14	.	บจ.	บัว		 ต้นทุนขายและบริการ	 1	 2	 2	 เจ้าหนี้อื่น	 <0.5	 1.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที ่
	 	 รายได้อื่น	 -	 <0.5	 <0.5	 	 	 บริหารของบริษัท	เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
	 	 	 	 	 	 	 	 และผู้ถือหุ้นของ	บจ.บัว
	 	 	 	 	 	 	 	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.บัว	คือธุรกิจร้านอาหาร
	 	 	 	 	 	 	 	 3.	รายการเกิดขึ้นจากการจ้างทำางานในต่างประเทศ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.	บจ.	เทสท์เมคเคอร์		 ต้นทุนขายและบริการ	 <0.5	 1	 2	 เจ้าหนี้การค้า	 <0.5	 1.	บจ.เทสท์เมคเคอร์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	 
	 	 ดอกเบี้ยรับ	 <0.5	 <0.5	 <0.5	 เงินลงทุนใน	 80	 17	พฤศจิกายน	2559	โดยมีทุนจดทะเบียน	5	ล้าน 
	 	 รายได้จากการขาย	 <0.5	 <0.5	 <0.5	 บริษัทย่อย	 	 บาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีทุนชำาระแล้ว 
	 	 ค่าเช่า	บริการ	 	 	 	 ลูกหนี้การค้า	 1	 เท่ากับ	80	ล้านบาท	บริษัทลงทุนในบริษัทนี้ในอัตรา 
	 	 	 	 	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 2.5	 ร้อยละ	99
	 	 	 	 	 	 	c]tดอกเบี้ยค้างรับ	 	 2.	ธุรกิจหลักของ	บจ.เทสท์เมคเคอร์คือ	ธุรกิจร้าน 
	 	 	 	 	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 3	 อาหาร	และอาหารแปรรูป
	 	 	 	 	 	 เงินให้กู้ยืมกรรมการ	 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.	บจ.	กิจการร่วมค้า	เอ็นดี	 รายได้อื่น	 	 <0.5	 	 	 	 บจ.	กิจการร่วมค้า	เอ็นดี	จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	7	 
	 	 	 	 	 	 	 	 มกราคม	2562	โดยมีทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท	และ 
	 	 	 	 	 	 	 	 มีทุนชำาระแล้วเท่ากับ	250,000	บาท	บริษัทลงทุนใน 
	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัทนี้ในอัตราร้อยละ	80	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้า 
	 	 	 	 	 	 	 	 ร่วมประมูลงานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักร	ที่แก่งคอย	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	บริษัทไม่ได้รับเลือกให้ 
	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว	และได้ปิด 
	 	 	 	 	 	 	 	 กิจการโดยจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำาระบัญชีเมื่อวัน 
	 	 	 	 	 	 	 	 ที่	19	สิงหาคม	2562
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	 ประเภทรายการ	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ยอด	ณ	31	ธันวาคม	2563	 หมายเหตุ
	 	 ในงบกำาไรขาดทุน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561	 รายการใน	 จำานวนเงิน
	 	 	 	 	 	 งบแสดงฐานะ
	 	 	 	 	 	 การเงิน	

17.	กิจการร่วมค้า	เอ็นทีเอ	 รายได้จากการขาย	 1	 3	 	 ลูกหนี้การค้า	 0.5	 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ	บจ.เทิดไท	 
	 	 ค่าเช่า	บริการ	 	 	 	 	 	 แอนด์โค	และ	บจ.เอเอส	แอสโซซิเอท	เอนยิเนียริ่ง 
	 	 รายได้บริหารโครงการ	 -	 15	 	 		 	 (1964)	ในอัตราส่วน	34:33:33	โดยกิจการร่วมค้านี ้
	 	 รายได้อื่น	 6	 	 	 	 	 ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมดำาเนินการก่อสร้างโครงการทาง 
	 	 	 	 	 	 	 	 ยกระดับบนทางหลวงหมายเลข	35	สายธนบุรี- 
	 	 	 	 	 	 	 	 ปากท่อ	(ถนนพระราม	2)	ตอนทางแยกต่างระดับ 
	 	 	 	 	 	 	 	 บางขุนเทียน-เอกชัย	ตอน	1	กรุงเทพมหานคร	มูลค่า 
	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการ	3,733.08	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่า 
	 	 	 	 	 	 	 	 เพิ่ม)	ระยะเวลาก่อสร้าง	1,080	วัน	ตั้งแต่วันที่	 
	 	 	 	 	 	 	 	 28	สิงหาคม	2562	ถึงวันที่	11	สิงหาคม	2565
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18.	กิจการร่วมค้า	เอ็นซีอาร์อีซี	 รายได้จากการขาย	 2	 <0.5	 	 ลูกหนี้การค้า	 2	 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ	บจ.	ไชน่า 
	 	 ค่าเช่า	บริการ	 	 	 	 รายได้ที่ยังไม่ได้	 1	 เรลเวย์	นัมเบอร์	10	(ประเทศไทย)	ในอัตราส่วน	 
	 	 รายได้บริหาร	 -	 6	 	 เรียกชำาระ	 	 51:49	โดยกิจการร่วมค้านี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วม 
	 	 โครงการ	 	 	 	 	 	 ดำาเนินการโครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำาการ	 
	 	 รายได้อื่น	 1	 	 	 	 	 สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ	ต.บางตลาด	 
	 	 	 	 	 	 	 	 อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	มูลค่าโครงการ	669.58	ล้าน 
	 	 	 	 	 	 	 	 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะเวลาก่อสร้าง	540	 
	 	 	 	 	 	 	 	 วัน	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	ถึงวันที่	 
	 	 	 	 	 	 	 	 24	มีนาคม	2564
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.กิจการร่วมค้า	ทีเอ็น	 รายได้ค่าก่อสร้าง	 31	 	 	 รายได้ที่ยังไม่ได้	 31	 บริษัทลงทุนในรูปกิจการร่วมค้ากับ	บจ.ถนอมวงศ ์
	 	 	 	 	 	 เรียกชำาระ	 	 บริการ	ในอัตราส่วน	48:	52	โดยกิจการร่วมค้านี้ก่อ 
	 	 	 	 	 	 เงินรับล่วงหน้า	 155	 ตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมดำาเนินการโครงการก่อสร้างทาง 
	 	 	 	 	 	 ค่าก่อสร้าง	 	 วิ่งเส้นที่	3	และ	Taxiway	D	Extension	และงาน	 
	 	 	 	 	 	 	 	 Perimeter	Taxiway	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 มูลค่าโครงการ	9,713.30	ล้านบาท	ระยะเวลา 
	 	 	 	 	 	 	 	 ก่อสร้าง	1,050	วัน	ตั้งแต่วันที่	28	กันยายน	2563	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ถึงวันที่	13	สิงหาคม	2566
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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สรุปเงินให้กู้ยืมระหว่างกันและเงินทดรองจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)

ชื่อบุคคล	/	นิติบุคคล	(ลูกหนี้)	 ยอดเงินให้กู้ยืม,	เงินทดรองจ่าย	และดอกเบี้ยค้างรับ	ณ	วันสิ้นงวด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
	 	 เงินต้น	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 เงินต้น	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 เงินต้น	 ดอกเบี้ยค้างรับ

1.	Myanmar	NWR	Company	Limited	 72	 24	 68	 20	 66	 18
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	บจ.ซีไอเอ็น	เอสเตท	 12	 -	 12	 -	 12	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	บจ.วีเอสพีเอ็น	พร็อพเพอร์ตี้	 -	 -	 -	 -	 -	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	บจ.แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	 208	 50	 258	 47	 258	 31
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	บจ.ยูทิลิตี้	บิสิเนส	อัลลายแอนซ์	 -	 -	 -	 -	 19	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	บจ.มานะพัฒนาการ	 -	 -	 -	 -	 38	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	บจ.เทสเมคเคอร์	 6	 <0.5	 3	 -	 -	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สรุปการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกันและเงินทดรองจ่าย (หน่วย:ล้านบาท) (เฉพาะเงินต้นเท่านั้น)

ชื่อบุคคล	/	นิติบุคคล	(ลูกหนี้)	 ยอดคงเหลือ	 เพิ่มขึ้นระหว่าง	 ลดลงระหว่าง	 ยอดคงเหลือ	 เพิ่มขึ้นระหว่าง	 ลดลงระหว่าง	 ยอดคงเหลือ
	 	 ณ	31	ธ.ค.2561	 ปี	2562	 ปี	2562	 ณ	31	ธ.ค.	2562	 ปี	2563	 ปี	2563	 ณ	31	ธ.ค.	2563

1.	Myanmar	NWR	Company	Limited	 66	 2	 -	 68	 4	 -	 72
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	บจ.ซีไอเอ็น	เอสเตท	 12	 -	 -	 12	 -	 -	 12
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	บจ.วีเอสพีเอ็น	พร็อพเพอร์ตี้	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.	บจ.แอ็ดวานซ์	พรีแฟบ	 258	 -	 -	 258	 1	 51	 208
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.	บจ.ยูทิลิตี้	บิสิเนส	อัลลายแอนซ์	 19	 -	 19	 -	 -	 -	 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.	บจ.มานะ	พัฒนาการ	 38	 -	 38	 -	 -	 -	 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.	บจ.เทสเมคเคอร์	 -	 -	 3	 3	 4	 1	 6
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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สรุปเงินกู้ยืมระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท)

ชื่อบุคคล	/	นิติบุคคล	(ลูกหนี้)	 ยอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย	ณ	วันสิ้นงวด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
	 	 เงินต้น	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 เงินต้น	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 เงินต้น	 ดอกเบี้ยค้างรับ

กิจการร่วมค้า	เอ.เอส.และเนาวรัตน์	 -	 -	 -	 -	 -	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 1. บริษัท เรือนรพี จ�ากัด (“เรือนรพี”)
	 	 เรือนรพีก่อตั้งเมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2546	โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	และนางสุธีรา	พุทธารี	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ		

กรรณสูต	ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 	 เรือนรพีดำาเนินธุรกิจบ้านจัดสรร	ปัจจุบันมีหนึ่งโครงการอยู่ที่รังสิตคลอง	3	ชื่อว่าโครงการ	“บ้านบารานี”	เป็นบ้านเดี่ยว	205	หลัง	เนื้อที่ประมาณ	56	ไร่เศษ	ระดับราคาขาย	2.5	–	3.5	

ล้านบาท	บริษัทรับก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้กับเรือนรพี

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เรือนรพี จ�ากัด (หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	 ณ	31-12-63	 ณ	1-12-62	 ณ	31-12-61	 ณ	31-12-60	 ณ	31-12-59	 ณ	31-12-58	 ณ	31-12-57	 ณ	31-12-56	 ณ	31-12-55	 ณ	31-12-54

ลูกหนี้การค้า	 41	 41	 41	 41	 41	 41	 45	 67	 77	 78
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หัก	สำารองหนี้สูญ	 (41)	 (41)	 (41)	 (41)	 (41)	 (41)	 (45)	 (67)	 (77)	 (76)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 <0.5		 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระ
	 	 ไตรมาส	3	ปี	2551	เรอืนรพีไดโ้อนทรพัยช์ำาระหนี้ดว้ยบ้านพรอ้มที่ดนิ	12	โฉนดที	่“บา้นบารานี”	มูลคา่	24.505	ล้านบาทมาชำาระหนี้บางสว่นให้แก่บรษิทัและในไตรมาส	2	ไดโ้อนทรพัย์บ้าน

พร้อมที่ดิน	24	โฉนด	และที่ดินเปล่า	22	โฉนดที่	“บ้านบารานี”	มูลค่า	57.480	ล้านบาทมาชำาระหนี้บางส่วนเพิ่มอีก	รวมมูลค่าอาคารและที่ดิน	58	โฉนดที่โอนมาชำาระหนี้บางส่วนเท่ากับ	
81.985	ล้านบาท

	 	 (หมายเหตุ	เมื่อไตรมาส	3	ปี	2551	ได้รับโอนทรัพย์มาในราคา	39.073	ล้านบาท	แต่เมื่อประเมินราคาใหม่	พบว่ามูลค่าบังคับขายเท่ากับ	24.505	ล้านบาท	ส่วนต่างราคา	14.568	ล้าน
บาทได้นำามาชดเชยกับราคาที่รับโอนทรัพย์ครั้งที่	2	ซึ่งมีมูลค่าบังคับขาย		57.480	ล้านบาท	มูลค่าซื้อขายครั้งที่	2	ในไตรมาส	2	ของปี	2552	จึงเท่ากับ	42.912	ล้านบาท)

	 	 หนี้คงเหลือ	เรือนรพีจะผ่อนชำาระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ
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 2. บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จ�ากัด (“อีสท์ แบงค็อค”) 
	 	 อีสท์	แบงค็อค	ก่อตั้งเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2546	โดยปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	และนางสุธีรา	พุทธารี	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นน้องสาวของนาย

พลพัฒ	กรรณสูต	ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 	 อีสท์	แบงค็อค	ดำาเนินธุรกิจบ้านจัดสรร	ปัจจุบันมี	2	โครงการ	คือ
	 1.	 โครงการ	“เดอ	วิลล์”	ที่ซอยพัฒนาชุมชน	ถนนศรีนครินทร์	เป็นบ้านเดี่ยวจำานวน	50	หลัง	บริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคให้กับ	อีสท์	แบงค็อก
	 2.	 โครงการ	“เดอ	สยาม”	ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	แยกซอย	38เป็นทาวน์โฮม	80	หลัง	บริษัทรับก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโครงการ

สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จ�ากัด (หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	 ณ	31-12-63	 ณ	1-12-62	 ณ	31-12-61	 ณ	31-12-60	 ณ	31-12-59	 ณ	31-12-58	 ณ	31-12-57	 ณ	31-12-56	 ณ	31-12-55	 ณ	31-12-54

ลูกหนี้การค้า	 25	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 25	 24	 25
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (25)	 (26)	 (26)	 (26)	 (26)	 (26)	 (26)	 (25)	 (24)	 (23)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
เจ้าหนี้การค้า	 <0.5	 <0.5	 -	 <0.5	 -	 -	 -	 -	 -	 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระ
	 	 ไไตรมาส	4	ปี	2552	อีสท์	แบงค็อคได้โอนทรัพย์ชำาระหนี้ด้วยที่ดิน	50	แปลงที่	“เดอ	สยาม”	มูลค่า	34.500	ล้านบาท
	 	 (หมายเหตุ	บริษัทรับภาระชำาระค่าโอน	1.203		ล้านบาท	ดังนั้น	บริษัทจึงบันทึกมูลค่าที่ดินเท่ากับ	35.703	ล้านบาท)
	 	 หนี้คงเหลือ	อีสท์	แบงค็อคจะผ่อนชำาระให้ตามกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ

 3. บริษัท นิวเดเคด จ�ากัด (“นิวเดเคด”)
	 	 นิวเดเคดก่อตั้งเมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2546	โดยในปัจจุบันมีนางสุทัศนีย์	กรรณสูต	และนางสุธีรา	พุทธารี	เป็นกรรมการ	นางสุทัศนีย์และนางสุธีราเป็นน้องสาวของนายพลพัฒ	กรรณ

สูต	ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	นอกจากนี้	นางสุธีรา	พุทธารียังเป็นผู้ถือหุ้นของนิวเดเคดด้วย
	 	 นิวเดเคดเข้ารับงานเหมาช่วงโครงการก่อสร้างสะพานเกาะยอ	จังหวัดสงขลา	จากบริษัทเมื่อปี	2546	ในช่วงเวลานั้น	บริษัทยังคงอยู่ในระหว่างดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นปีที่	3	

(เริ่มจากปลายปี	2543-2548)	ซึ่งมีความยากลำาบากในการขอสินเชื่อสนับสนุน	และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้ในการดำาเนินงานต่าง	ๆ	รวมทั้งระหว่างฟื้นฟูกิจการ	
ได้ลดจำานวนบุคลากรลงกว่าร้อยละ	50	อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้	จึงจำาเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วงงานที่ประมูลได้	 ให้ผู้รับเหมาช่วงทำาบาง
ส่วน	เชน่งานที่กล่าวขา้งต้น	โดยมขีอ้ตกลงให้ซือ้วสัดหุลกัจากบรษิัทเพือ่ควบคมุคณุภาพของงาน	แต่ในชว่งต้นปี	2547	ไดเ้กิดภาวะวัสดกุ่อสรา้งปรบัราคาสูงขึน้อย่างกระทนัหัน	โดยวสัดุ
ก่อสร้างประเภทเหล็ก	และปูนซิเมนต์	มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก	ประกอบกับราคาน้ำามันในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน	ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นมาก	ทำาให้ผลประกอบการ
ของนิวเดเคดขาดทุน	และค้างชำาระค่าวัสดุและค่าเช่าเครื่องจักรที่เช่าจากบริษัทบางส่วน
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สรุปรายการระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท นิวเดเคด จ�ากัด (หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	 ณ	31-12-63	 ณ	1-12-62	 ณ	31-12-61	 ณ	31-12-60	 ณ	31-12-59	 ณ	31-12-58	 ณ	31-12-57	 ณ	31-12-56	 ณ	31-12-55	 ณ	31-12-54

ลูกหนี้การค้า	 89	 92	 92	 95	 101	 98	 109	 90	 92	 100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (88)	 (90)	 (90)	 (90)	 (95)	 (95)	 (90)	 (90)	 (93)	 (97)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
รายได้ยังไม่ได้เรียกชำาระ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 <0.5
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง	-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
เจ้าหนี้การค้า	 1	 3	 1	 4	 8	 2	 8	 <0.5		 <0.5		 5
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระ
	 	 จากการประมาณรายรับรายจ่ายของนิวเดเคด	เพื่อจัดทำาประมาณการจ่ายคืนหนี้ให้แก่บริษัท	สรุปได้ดังนี้
	 1	 นิวเดเคดจะเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ซึ่งหากคุณสมบัติของนิวเดเคดไม่เพียงพอ	 ก็จะเข้าประมูลในรูปของกิจการร่วมค้า	 เพื่อพยายามหารายได้มาชำาระ

คืนหนี้บริษัทต่อไป	โดยที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2559	นิวเดเคดได้จดทะเบียนเป็นกิจการร่วมค้ากับบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าประมูล
งานให้มากขึ้น	ที่ผ่านมา	นิวเดเคดได้เคยเข้าร่วมกับบริษัท	แซมคอน	จำากัด	เข้าทำางานโครงการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย	(ระบบใหม่)	ศูนย์
กำาจัดมูลฝอยสายไหม	มูลค่าโครงการ	735	ล้านบาทในนามของ	“กิจการร่วมค้า	บริษัท	แซมคอน	จำากัด	และบริษัท	นิวเดเคด	จำากัด”	โครงการสิ้นสุดเดือนมีนาคม	2554	ระหว่าง
ทำางานโครงการดังกล่าว	นิวเดเคดได้ตกลงผ่อนชำาระหนี้ให้ตามกระแสเงินสดสุทธิเดือนละไม่น้อยกว่า	200,000	บาท

	 2.	 นิวเดเคดจะติดต่อผู้รบัเหมาก่อสรา้งที่มชีือ่เสียงและมีฐานะการเงนิมัน่คง	เพือ่ขอเขา้ทำางานเป็นผู้รบัเหมาชว่งงานกอ่สรา้ง	ซึง่ประโยชน์ที่จะไดร้บัเพิม่คอืการไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยีใหม่	
ๆ	เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนิวเดเคด	เพื่อโอกาสในการได้รับเลือกให้ทำางานก่อสร้างมากขึ้น

	 3.	 นิวเดเคดจะเข้ารับเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการให้กู้ยืมกับกิจการร่วมค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต
	 บรษิัทจะให้กู้ยืมเมือ่มีความจำาเป็นเท่านั้น	และบรษิัทจะให้กู้ยืมโดยคดิอตัราดอกเบี้ยตามอตัราตลาด	ทั้งนี้	ที่ประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นครัง้ที่	1/2540	ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่	29	เมษายน	2540	ไดพ้ิจารณา
อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการให้และรับการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังคงยึดถือปฏิบัติ	ตามรายละเอียดดังนี้
	 สืบเนื่องจากการบริหารการเงินของบริษัท	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	เป็นการบริหารงานในลักษณะบริหารการเงินโดยรวม	เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องสภาพคล่อง	และเพิ่ม
ความสามารถในการต่อรองกับสถาบันการเงินมากขึ้น	บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	 กลุ่มกิจการร่วมค้า	ซึ่งบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)		ร่วมทุนในอัตราที่ต่ำากว่าร้อยละ		90
	 2.	 กลุ่มบริษัทร่วมทุน	ซึ่งบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)		ลงทุนในอัตราที่ต่ำากว่าร้อยละ	90
	 3.	 กิจการร่วมค้า	และบริษัทในลักษณะตามกลุ่มที่	1	และกลุ่มที่	2	ซึ่งจะมีการลงทุนในอนาคต
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ลักษณะการให้กู้ยืม	ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	และการค้ำาประกันเงินกู้พร้อมทั้งภาระทางการเงินต่าง	ๆ	โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราให้กู้ยืมของลูกค้าที่ดีของ
ธนาคารพาณชิย์ชัน้นำา	และขนาดของรายการไม่เกินรอ้ยละ	25	ของสินทรพัยร์วม	จากตัวเลขงบการเงนิรวมในแต่ละไตรมาส		โดยเริม่ตั้งแต่เดอืนเมษายน	2540	เป็นต้นไป	จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการก่อสร้างในอนาคตที่มีต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
	 หากเป็นการรับงานของบริษัทในกลุ่ม	จะเป็นงานประเภทการก่อสร้างโรงงาน	อาคารสำานักงาน	หรือการก่อสร้างให้แก่บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคางานที่เสนอ	จะต้อง
เป็นราคาตลาดที่เหมาะสม	โดยมีผลกำาไรพอสมควรและไม่สร้างภาระต้นทุนที่สูงเกินไปให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างด้วย
นโยบายการดำาเนินการในกรณีที่บริษัทจะประมูลงานก่อสร้างกับบริษัทในเครือ	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
	 กรรมการอิสระของบริษัทจะแต่งตั้งวิศวกรอิสระเพื่อตรวจสอบแบบและมูลค่างานก่อสร้างและรายงานผลต่อคณะกรรมการของบริษัท	(รวมทั้งกรรมการอิสระ)	ภายหลังการประมูลงานนั้น	ๆ	
ในทันที	และแสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำาปี

สรุปรายการระหว่างกันที่มีในปัจจุบัน
	 1.	 กรณเีป็นรายการทางธรุกิจการคา้	ไดม้ีการวา่จา้งที่ราคาตลาด	เท่ากับอตัราที่ทำากับบุคคลภายนอกตามปกติธรุกิจการคา้	เชน่เดยีวกบัการขายสินคา้ให้	กำาหนดที่ราคาเดียวกับที่ขายให้

กับลูกค้าภายนอกตามปกติธุรกิจการค้าเช่นกัน	ซึ่งรายการธุรกิจการค้าระหว่างกัน	มีการทำาสัญญาครบถ้วนทุกรายการด้วยราคาตามที่ทำากับบุคคลภายนอกตามปกติธุรกิจการค้า
	 2.	 กรณีเป็นรายการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม	อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ	 ใช้อัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุน	หรือตามสัญญาที่ทำากันไว้	อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนี้	 ไม่เป็นไป

ตามอัตราตลาด	เนื่องจากคำานึงถึงต้นทุนของเงินทุนก่อนเสมอ	ไม่ได้คำานึงถึงหรือใช้ราคาที่กิจการทั่วไปใช้เรียกเก็บจากกิจการอื่นเป็นตัวกำาหนดอัตราดอกเบี้ยของรายการกู้ยืมระหว่าง
กัน	อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น		ทั้งนี้	บริษัทพิจารณาว่า	หากการให้กู้ยืมกำาหนดที่อัตราตลาด	ย่อมไม่ยุติธรรมต่อบริษัทและไม่สมเหตุสมผล	เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ในบางขณะ
ต้นทุนเงินให้กู้ยืมอาจสูงกว่าอัตราตลาด	ดังนั้น	จึงเป็นการเหมาะสมมากกว่าหากการให้กู้ยืมแต่ละคราว	ต้องคำานึงถึงต้นทุนของเงินกู้ด้วย	ในทำานองเดียวกันหากใน	บางช่วงเวลาต้นทุน
ของเงินกู้ต่ำา	บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย	Minimum	Loan	Rate	(MLR)	และ	Minimum	Overdraft	Rate	(MOR)	ของธนาคารพาณิชย์	และพิจารณาให้กู้ยืมที่อัตรา	
MLR	หรือ	MOR	นอกจากนี้	การที่บริษัทจะให้เงินกู้ยืมแก่กิจการอื่นในลักษณะของการทำารายการระหว่างกัน	กิจการนั้นต้องแสดงเหตุผลความจำาเป็นในการกู้ยืมมาให้บริษัทพิจารณา
ก่อน	บริษัทจะไม่พิจารณาให้กู้ยืมหากการกู้ยืมของกิจการนั้นมิได้นำาไปเพื่อการประกอบธุรกิจของธุรกิจนั้นๆ	และการกู้ยืมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

	 3.	 การติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้ากิจการร่วมค้า	และลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกหนี้การค้าทั่วไป

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่	บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัรายการระหวา่งกนัในการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิและปฏบิตัติามเกณฑข์อง
ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เกิดรายการทุกครั้ง
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การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นโยบายด้านความยั่งยืน 
	 บริษัทจะดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และจริยธรรมทางธุรกิจ	 เพื่อนำาไปสู่การเติบโตท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน	อันจะ
นำาพาองคก์รไปสู่การเจรญิเติบโตอย่างม่ันคง	ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	12/2563	เมือ่วนัท่ี	10	พฤศจกิายน	2563	มีอนุมติันโยบาย 
ด้านความยั่งยืน	 เพื่อกำาหนดกรอบในการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน	ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	และมิติสิ่งแวดล้อม	โดยคำานึงถึง 
ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	รวมทั้ง	มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้มี
ส่วนได้เสีย	รับทราบผ่านทางอีเมล์	และเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดท�ารายงาน 
	 บรษัิทได้ให้ความสำาคญัและมีเป้าหมายการประกอบธุรกิจท่ีย่ังยืนโดยพฒันาธุรกิจรว่มไปกับเศรษฐกิจ	ส่ิงแวดล้อมและสังคม	ตามหลกั
ธรรมาภิบาล	รวมถงึมุ่งหวงัท่ีจะส่ือสารไปยังผู้มสีว่นไดเ้สียท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและภายนอก	เชน่	พนักงาน	ผู้ถอืหุ้น	นักลงทนุ	ลูกคา้	ผู้รบัเหมา	
ฯลฯ	 เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดในการบริหารจัดการธุรกิจท่ีย่ังยืนของบริษัทได้อย่างต่อเน่ือง	 และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง	โปร่งใสและเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	
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	 บรษัิทไดจ้ดัทำารายงานประจำาปีในส่วนการพฒันาอย่างย่ังยืนต่อเน่ืองเป็นรายปเีป็นปีท่ี	5	เพือ่แสดงถงึความมุ่งม่ันในการเปดิเผยขอ้มลู
สำาคัญ	ทั้งนโยบาย	กลยทุธแ์ละแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ตลอดจนผลการดำาเนนิงานด้านบรรษัทภิบาล	เศรษฐกิจ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	
โดยกำาหนดเนื้อหา	และกรอบการรายงานการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	-	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งข้อมูลที่นำาเสนอจะ
ครอบคลุมส่วนที่เป็นประเด็นสาระสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท	

แนวทางการท�ารายงาน 
	 ในรายงานฉบับน้ีในส่วนการพัฒนาอย่างย่ังยืนจะเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานอย่างย่ังยืน	 โดยแสดงเน้ือหาครอบคลุมประเด็นท่ีเป็น
สาระสำาคญั	(Material)	ท้ังดา้นเศรษฐกจิ	ส่ิงแวดล้อมและสงัคมโดยอา้งองิแนวทางตามกรอบการรายงานสากลดา้นความย่ังยืนฉบับมาตรฐาน	
(Global	Reporting	Initiative:	GRI	Standard)	โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ	์‘In	accordance’	Criteria	ในแบบหลัก	(Core	Option)	
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่าสามารถให้ทุกองค์ประกอบของความยั่งยืนที่ครบถ้วน	

ขอบเขตการรายงาน  
บรษิทัไดจ้ดัทำารายงานประจำาปใีนส่วนการพฒันาอย่างย่ังยืน	โดยขอบเขตในการรายงานพจิารณาจากความเก่ียวขอ้งทางธรุกิจ	ความพรอ้ม
ของข้อมูลและผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน	ภายใต้ธุรกิจหลัก	คือ	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์	จึงกำาหนดเนื้อหาและกรอบ
การรายงานตามประเด็นความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม	ที่มีนัยสำาคัญและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บรษัิท	รวมถงึผลกระทบต่างๆท่ีเกีย่วขอ้งกับผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มและบรษัิทไดมี้แนวทางท่ีจะจดัทำารายงานความย่ังยืนเป็นประจำาทุกปีและ
พัฒนาจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
นอกจากการนำาเสนอข้อมูลในรายงานฉบับนี้แล้ว	ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามการดำาเนินงานของบริษัทได้ที่เว็ปไซต์	www.nawarat.co.th	
ได้	โดยมีการจัดทำาเป็น	2	ภาษาคือ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	รวมทั้งแสดงข้อมูลตัวชี้วัดของ	GRI	ไว้ในท้ายเล่ม	เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว	

การสอบถามข้อมูล 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ	
คุณวิสุทธิ์	สุวรรณวิทย์เวช	ฝ่ายธุรกิจใหม่และกลยุทธ์	บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ	
E-mail:	S_visut@nawarat.co.th	โทรศัพท์	02-7302100	ต่อ	2187

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
	 บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น	7	กลุ่มหลัก	ประกอบด้วย	1)	ผู้ถือหุ้น	2)	ลูกค้า	3)	คู่ค้า/ผู้รับเหมา	4)	 เจ้าหนี้	 5)	พนักงาน	 
6)	หน่วยงานภาครัฐ	7)	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทได้วิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	และ
ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ได้ตรงความคาดหวัง	ดังนี้
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/
นักวิเคราะห์

แนวทางการปฏิบัติ

1.	การจัดกิจกรรมสนทนา/พูดคุยกับ	
CEO	และผู้บริหาร

2.	การจัดอบรม/สัมมนา
3.	การสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารภายในอย่าง
สม่ำาเสมอ

4.	การรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
5.	สร้างความปลอดภัยในการทำางาน
6.	มุ่งพัฒนาทักษะการดำารงชีวิตให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.	การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
2.	รายงานประจำาปี
3.	กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 
นักลงทุนทุกไตรมาส

4.	การพบปะผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	 
นักวิเคราะห์

5.	การเปิดช่องทางในการสื่อสาร	ผ่าน
สื่อต่างๆ	ได้แก่	เว็ปไซต์	จดหมาย

ความคาดหวัง

1.	ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
2.	ความปลอดภัยในการทำางาน
3.	มีสวัสดิภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
4.	การพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
พนักงาน

5.	ความเท่าเทียมและเป็นธรรม
6.	มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะ

7.	มีช่องทางการร้องเรียนที่มีการ
คุ้มครอง

1.	ผลตอบแทน/ผลประกอบการที่ดี	มี
เงินปันผล

2.	วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
3.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน

4.	การบริหารตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและตรวจสอบได้

5.	บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
 

การตอบสนอง

1.	การบริหารจัดการการจ่ายค่า
ตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะ
สม	

2.	สร้างระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน

4.	การพัฒนาหลักสูตรอบรมราย
ตำาแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะและเสริม
สร้างความรู้ความสามารถบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

5.	การดูแลและอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำางานอย่าง
สม่ำาเสมอ

6.	การจัดทำาโครงสร้างตำาแหน่งงานให้
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อย่างชัดเจน

1.	การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ยึด
หลักธรรมาภิบาล	ตรวจสอบได้

2.	ผลการดำาเนินงานที่ดีและผล
ตอบแทนจากการลงทุน

3.	เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
โปร่งใสและทันเวลา

4.	การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

 

ผลลัพธ์

1.	องค์กรน่าอยู่
2.	พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร
3.	พนักงานมีความสุขในการทำางาน
4.	พนักงานสามารถขับเคลื่อนความ	
สามารถและผลงานให้ตรงกับ 
เป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี

1.	ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการลงทุน
2.	ผลการดำาเนินงานของบริษัทมีการ
เติบโต
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

คู่ค้า/ผู้รับเหมา/
Vendor

แนวทางการปฏิบัติ

	 อิเล็กทรอนิกส์	โทรศัพท์	จดหมาย
และอื่นๆ

6	 การรับข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนของบริษัท

7.	การเปิดเผยข้อมูลต่างๆทางเว็ปไซต์
บริษัท	หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”

1.	การไปพบปะพูดคุยกับลูกค้าอย่าง
สม่ำาเสมอ

2.	การกำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ดี	มีมาตรฐาน

3.	การสื่อสารทางช่องทางต่างๆ
4.	การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ประจำาปี

5.	การร้องเรียนผ่านช่องทางรับข้อร้อง
เรียน

1.	ปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้รับเหมา/Vendor	
ทุกรายด้วยความเป็นธรรม	เท่าเทียม
กัน

2.	การจัดให้มีมาตรฐานในกระบวนการ
คัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า/ผู้รับ

ความคาดหวัง

6.	การเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง
ในเวลาที่เหมาะสม

7.	ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและ
สะดวก	

1.	การส่งมอบงานได้คุณภาพตาม
มาตรฐานและข้อกำาหนด

2.	การส่งมอบงานตรงตามเวลาที่
กำาหนด

3	 การประกันคุณภาพและการบริการ
หลังการส่งมอบ

4.	ความปลอดภัยในระหว่างการ
ก่อสร้าง

5.	การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมาย

6.	การให้ความร่วมมือกับตัวแทนของ
ลูกค้า

7.	บรรษัทภิบาล

1.	การปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้รับเหมา/ 
Vendor	ด้วยความเป็นธรรม

2.	การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
3.	ความมั่นคงทางการเงินและการ
เติบโตของธุรกิจ

การตอบสนอง

5.	การให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และรายย่อยโดยยึดหลักความ
เท่าเทียมของผู้ถือหุ้น

6.	การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการ
บริหารความเสี่ยง

1.	การส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานและ
ตรงเวลา

2.	นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า
3.	การมุ่งมั่นพัฒนา	ปรับปรุงสินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ

1.	ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน
อย่างเคร่งครัด

2.	ประเมินสิทธิภาพคู่ค้า
3.	ผลตอบแทนที่เหมาะสม	และชำาระตรง
ตามเวลา

ผลลัพธ์

1.	ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้
บริการของบริษัท

2.	ผลประกอบการของบริษัทมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

3.	ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและผูกพันสินค้า
และบริการของบริษัท

1.	บริษัทมีผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญและมี
คุณภาพ

2.	คู่ค้ามีความผูกพันกับบริษัท
3.	ดำาเนินธุรกิจการค้ากันอย่างต่อเนื่อง
4.	ธุรกิจเติบโตควบคู่กัน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้

หน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการปฏิบัติ

	 เหมา/Vendor	ที่โปร่งใสและตรวจ
สอบได้

3.	การประชุม/ปรึกษาหารือ/พูดคุย	เป็น
สม่ำาเสมอ

4.	การจัดกิจกรรม	ร่วมกิจกรรมและ
งานต่างๆ

5.	การสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ
6.	การรับข้อเสนอแนะ/	ข้อร้องเรียน

1.	รายงานประจำาปี
2.	การประชุมหารือ
3.	การรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

1.	การพบปะพูดคุย
2.	การประชุมร่วมกัน
3.	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง

4.	การรายงานผลการดำาเนินงานหรือ
ผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงาน
กำาหนด

ความคาดหวัง

4.	การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
5.	บรรษัทภิบาล

1.	ชำาระหนี้ตรงตามกำาหนด
2.	การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
3.	ความมั่นคงของรายได้และแหล่งที่มา
4.	การบริหารตามหลักกำากับดูแล
กิจการที่ดี

5.	ฐานลูกค้า

1.	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับและ
กฎหมายที่กำาหนด

2.	การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
3.	การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4.	ความเป็นกลางทางการเมือง

การตอบสนอง

4.	นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า/
ผู้รับเหมา/Vendor

5.	ดำาเนินงานบนพื้นฐานความสัมพันธ์
ทางธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอและเป็น
ธรรม

1.	การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้อย่าง
เคร่งครัด

2.	ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการ
เงินอย่างเคร่งครัด

3.	ชำาระหนี้ตรงตามกำาหนด

1.	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ
2.	ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการ

3.	การดำาเนินงานของบริษัท	ปลอดการ
ทุจริต

ผลลัพธ์

1.	เกิดความมั่นใจในผลการดำาเนินงาน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน
การเงิน

2.	ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง

1.	ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ

2.	เป็นผู้ประกอบการที่ดี	น่าเชื่อถือ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน	สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติ

1.	กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
2.	ลงพื้นที่พบปะ	พูดคุยชุมชนและ
บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมอย่างสม่ำาเสมอ

3.	การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน

ความคาดหวัง

1.	ความปลอดภัยในการก่อสร้าง
2.	การดูแลผลกระทบต่อชุมชน	สังคม
และสิ่งแวดล้อม

3.	การปฏิบัติตามกฎหมาย
4.	การพัฒนาชุมชน

การตอบสนอง

1.	การดำาเนินงานก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานและปลอดภัย

2.	การติดตามและดูแลคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.	การแก้ไขปัญหาและการบรรเทาผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนิน
งานก่อสร้าง

4.	นโยบายสิ่งแวดล้อม
5.	นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน
และสังคม

6.	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านชุมชนสัมพันธ์	ทั้งด้านการศึกษา	
ด้านศาสนา	และการกุศล

ผลลัพธ์

1.	ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม
2.	สถิติความปลอดภัยของพนักงาน
จากการทำางานดีขึ้น

3.	การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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การประเมินประเด็นที่ส�าคัญและผู้มีส่วนได้เสีย
กระบวนการประเมินสาระส�าคัญ  
	 การประเมินประเด็นสำาคัญประจำาปี	 2563	 ได้จัดประชุมคณะทำางานท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัดลำาดับความสำาคัญของ
ประเด็นต่างๆ	 และนำามาวิเคราะห์และประเมินในประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและระดับประเด็นความคาดหวังที่ได้
จากมุมมองผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ควบคู่ไปกับมาตรฐานหรือแนวทางสากลของ	Global	Reporting	Initiatives	ดังนี้

การระบุประเด็นที่สำคัญ
บร�ษัทได�จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข�อง 

และดำเนินการสอบถามคำแนะนำและความคิดเห็น 
ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย 

เพ�่อระบุประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ 
รวมถึงกำหนดขอบเขตของแต�ละประเด็นความยั่งยืน 

และนำเสนอผู�บร�หารระดับสูง

การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ
บร�ษัทได�นำประเด็นที่ได�รับการระบุมาประเมินระดับคะแนน

จาก 1-5 และจัดลำดับความสำคัญ โดยพ�จารณา 
จากน้ำหนักของคะแนนความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียที่

อาจจะเกิดผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล�อม

การทบทวนประเด็น
สำคัญของรายงาน

บร�ษัทได�ทบทวนประเด็นด�านความยั่งยืนโดยผู�บร�หาร
ระดับสูงได�พ�จารณาเห็นชอบถึงประเด็นด�านความยั่งยืนที่มี
นัยสำคัญ ขอบเขตของการรายงานและครอบคลุมประเด็น

สำคัญด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล�อม 
พร�อมตรวจทานข�อมูลให�มีความ

ถูกต�อง 
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ผลการประเมินสาระส�าคัญ
	 บริษัทกำาหนดประเด็นสาระสำาคัญต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 โดยจัดประชุมคณะทำางานเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วยงานในองค์กร	
รวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	 และนำามาจัดลำาดับความสำาคัญ	 โดยวิเคราะห์ประเด็นสาระสำาคัญท่ีมีระดับอิทธิพลต่อการ
ประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียในระดับท่ีสูง	 และระดับนัยสำาคัญของผลกระทบทางเศรฐกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีสูง	
ประกอบด้วย
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ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทาง
	GRI	Aspect

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2.	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน

3.	การใช้ทรัพยากร
4.	มลพิษทางอากาศ
5.	น้ำาทิ้งและของเสีย
6.	มลภาวะทางเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง
7.	กลไกการร้องทุกข์ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายในองค์กร

-	 พนักงาน

ภายนอกองค์กร

-	 ชุมชน

Aspect	GRI	G4

-	 การจัดการอาชีว	อนามัยและความปลอดภัย
-	 การจัดการสิ่งแวดล้อม
-	 การดูแลด้านอาชีว	อนามัยและความ
ปลอดภัย

-	 การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของการรายงาน
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ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทาง
	GRI	Aspect

ด้านเศรษฐกิจ
1.	การบริหารงานตามหลักกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี

2.	คุณภาพและความปลอดภัยของงาน
3.	การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4.	ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
5.	ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.	การปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้รับเหมาด้วยความ 
เป็นธรรม

ด้านสังคม
1.	การพัฒนาบุคลากร	(LA9	LA10	LA11)
2.	การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน	สร้างคุณค่าร่วมกัน

3.	การจ้างงาน	(LA1	LA2	LA3)
4.	การดูแลผลกระทบต่อชุมชน	สังคม
5.	สิทธิมนุษยชน
6.	สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
7.	การปฏิบัติตามกฎหมาย

ภายในองค์กร

-	 พนักงาน

-	 พนักงาน

ภายนอกองค์กร

-	 ผู้ถือหุ้น
-	 นักลงทุน
-	 เจ้าหนี้
-	 คู่ค้า/ผู้รับเหมา
-	ลูกค้า
-	 หน่วยงานราชการ

-	 ชุมชน

Aspect	GRI	G4

-	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
-	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
-	 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นและ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

-	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
-	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
-	 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการ	
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า

-	 การพัฒนาพนักงาน
-	 การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ

-	 การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ

-	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
-	 การป้องกันและการบรรเทาผลกระทบเชิงลบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการ
ดำาเนินการก่อสร้าง

ขอบเขตของการรายงาน
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 บริษัทมุ่งม่ันในการบริหารและการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับและข้อกำาหนด 
ท่ีเก่ียวข้อง	 และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อม่ันในฐานะตัวแทนจากผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย	ที่จะนำาไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	
	 บรษัิทได้กำาหนดนโยบายการกำากับดแูลกจิการทีด่อีย่างเป็นลายลักษณอ์กัษรและยึดถอืปฏิบติัมาโดยตลอด	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใสและตรวจสอบได้	อันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกๆภาคส่วน	
รวมท้ังไดก้ำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดำาเนนิงานให้กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานในองคก์รยึดถอืปฏบิติัอยา่ง
สม่ำาเสมอ	
	 นอกจากนี้	บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี	เพื่อให้มีความทันสมัย	
เป็นปัจจุบัน	 เหมาะสมกับสภาวการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีท้ังในประเทศ	 และต่างประเทศ	อาทิ	
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์	(ก.ล.ต.)	สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย	(IOD)	และหลักเกณฑก์ารกำากบัดแูลกิจการสากลของ	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD)	
ทั้ง	5	หมวด	อันประกอบด้วย	1)	สิทธิของผู้ถือหุ้น	2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	3)	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	4)	การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส	5)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานของบรษัิททุกคนไดร้บัทราบจรรยาบรรณธรุกิจและนโยบายการกำากับดแูลกจิการและถอืปฏบัิตติาม
อย่างถูกต้องและเคร่งครัด	 โดยบริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบผ่านทางอีเมล์	 และ	ระบบ	 Intranet	 (Lotus	Notes)	ของ
บริษัท	รวมทั้งได้บรรจุหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	เพื่อสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้า
นอกจาก น้ี 	 บริ ษัท ไ ด้ มีการ เผยแพร่ 	 “คู่ มือน โยบายการกำ า กับดู แล กิจการ” 	 และ“จรรยาบรรณธุรกิจ” 	 ไว้บน เว็บ ไซ ต์
บริษัท	 (www.nawarat.co.th)	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 และบุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย	

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจบทบาท	หนา้ท่ี	และความรบัผิดชอบท่ีต้องมีตอ่ผู้ถอืหุ้น	รวมถงึผู้เก่ียวขอ้งตา่งๆและมีเจตนามุ่งม่ันท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทยึดตามกรอบแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 และหลักการกำากับดูแล
กิจการสากลของ	OECD	(Organization	for	Economic	Cooperation	and	Development)	ทั้ง	5	หมวด	อันประกอบด้วย	

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 – สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยนำาหลักการที่เก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม	 และไม่กระทำาการใดๆ 
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	บริษัทให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยในปี	 2563	บริษัทได้ดำาเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
	 •	 แจ้งกำาหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ	14	วันก่อนการประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาใน

การเข้าร่วมประชุมได้	
	 •	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา	7	วัน	พร้อมท้ังแนบเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม

ทั้งหมด	คือ	สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	รายงานประจำาปี	2562	ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้
เลือกต้ังแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	ประวัติกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	 แบบ	ข.	 และแบบ	ค.	 ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	 เอกสารแสดงสิทธ์ิ 
เข้าร่วมประชุม	 และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังได้โพสต์เอกสารท้ังหมดลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการ
อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจจะได้รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ล่าช้า

	 •	 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ในวันพฤหัสบดีที่	14	พฤษภาคม	2563	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	โดยถ่ายทอด
สด	 เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ของบริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	 (มหาชน)	อาคารบางนาทาวเวอร์	 เอ	 
เลขที่	 2/3	หมู่	 14	ถนนบางนา-ตราด	กม.	6.5	ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	10540	 ซ่ึงเป็นที่ต้ังของ 
สำานักงานใหญ่ของบริษัท	มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำานวน	31	ราย	รวมจำานวนหุ้น	321,991,650	
หุ้น	จากจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด	2,585,481,515	หุ้น	และคดิเป็นรอ้ยละ	12.45	ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายไดท้ั้งหมดครบเป็น 
องคป์ระชมุตามขอ้บังคบัขอ้ที	่33	ของบรษิทั	ซึง่กำาหนดไวว้า่	ในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุท่ีจดัขึน้ใหม่	เน่ืองจากการประชมุใน 
วันท่ี	9	 เมษายน	2563	 ไม่สามารถดำาเนินการได้เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม	ตามมาตรา	103	ของ	พรบ.	
บริษัทมหาชนจำากัด

	 •	 ในวันประชุม	มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น	7	ท่าน	จากกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	(คิดเป็นร้อยละ	100)	ดังนี้

กรรมการ	 ตำาแหน่ง
1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ		และประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 กรรมการอสิระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	กรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ	 /	 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	 /กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน	และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการอสิระ/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการกำากับดแูลกิจการ	/	กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง		และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 กรรมการ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	/	
ประธานกรรมการบริหาร		และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ	/	กรรมการ
บริหารความเส่ียง	 /	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 /	กรรมการบริหาร	 /	 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	และเลขานุการบริษัท

6.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ	/	กรรมการ
บริหารความเส่ียง	 /	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 /	 	 ท่ีปรึกษา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

7.นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจกา	/กรรมการบรหิารความเส่ียง	/	กรรมการบรหิาร	
และกรรมการผู้จัดการ
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	 และมีคณะผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 และรองกรรมการผู้จัดการ	จำานวน	3	 ท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน	เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ	ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ	
นอกจากน้ีบรษิทัไดเ้ชญิท่ีปรกึษากฎหมายอสิระจากสำานกักฎหมาย	องักรู	พมิพะกร	เพือ่ทำาหน้าท่ีดแูลให้การประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างโปรง่ใส	
ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบับรษัิท	รวมท้ังเชญิตัวแทนผู้สอบบัญชจีากบรษิทั	สำานักงาน	อวีาย	จำากัด		เขา้รว่มประชมุต้ังแต่เริม่การประชมุ
เพื่อรับฟังความคิดเห็น	และเตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

หมวดที่ 2 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
	 บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 
นักลงทุนสถาบัน	หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 ให้ความสำาคัญเรื่องการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพ้ืนฐาน
ตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	 และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด	 
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้	โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
	 •	 บริษัทอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ	 โดยจัดทำาเอกสารต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้น	 หนังสือมอบฉันทะ	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 รายงานประจำาปี	 เป็น	 2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และ
จัดทำาเว็ปไซต์ของบริษัท	 (www.nawarat.co.th)	 เป็น	 2	 ภาษา	 เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลท่ีสนใจ

	 •	 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทได้ 
ล่วงหน้า	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำากับดูแลบริษัท	 และคัดสรรกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงให้สิทธิ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเก่ียวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนถึงวัน
ประชุม	 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	 (www.nawarat.co.th)	 ท้ังน้ีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	
2563	 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

	 •	 อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระได้	 โดย
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 และเปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะท้ังฉบับภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	พร้อม
ท้ังรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.nawarat.co.th)	 ก่อนวันประชุมมากกว่า	 14	 วัน

	 นอกจากนี้	บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	และมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่านโยบาย
ดังกล่าวเป็นที่รับทราบ	และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	มีดังนี้
	 1.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่นำาข้อมูลภายในของบริษัท	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติ

หน้าที่ไปซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขายหลักทรัพย์
ของบริษัท	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือบุคคลอื่น	 และต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด

	 2.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องรักษาความลับ	และข้อมูลภายใน	ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ	ไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น	รวมทั้ง
บุคลากรของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 3.	 บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	 โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีจำาเป็นเท่าน้ัน	 และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน	 โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำาชับผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด

	 4.	 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำานาจหน้าท่ี	 บุคลากรท่ัวไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูล	 เม่ือถูกถามให้เปิด
เผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย	ให้แนะนำาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำาหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น	เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง	และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

	 5.	 นอกจากขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	บรษัิทถอืวา่ขอ้มูลต่างๆของบรษิทัเป็นขอ้มลูท่ีใชภ้ายในเท่านัน้	ซึง่กรรมการ	ผู้บรหิาร	
และพนักงาน	ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
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	 6.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล	และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน	แม้พ้นสภาพหรือ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทไปแล้ว

	 7.	 กรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูง	มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันทำาการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	
หรือรับโอน	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 8.	 การเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต	จนทำาให้เกดิความเสียหายต่อบรษัิท	ลูกคา้	และผูมี้ส่วนไดเ้สีย	ผู้น้ันต้องรบัผดิทางกฎหมาย
	 9.	 คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ	ขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทถืออยู่	ทั้งทางตรง	และทางอ้อม	อย่าง

น้อย	1	วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์	ต่อเลขานุการบริษัท

	 ท้ังน้ี	 ในปี	 2563	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆเก่ียวกับการกระทำาความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน 
ในทางมิชอบ

หมวดที่ 3 - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรษิทัตระหนักถงึความสำาคญัในความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย	ผู้มส่ีวนไดเ้สียทุกกลุม่ล้วนมีความสำาคญัตอ่การดำาเนนิธุรกิจของ
บริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	และมีส่วนสำาคัญร่วมกันที่จะทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	โดยบริษัทมีความ
มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม		“นโยบายการกำากับดูแลกิจการ”	และ	“คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ”	อันมีรายละเอียดการดำาเนินงานดังนี้	

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

หลักการ

	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน	และมุ่ง
มั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	สร้าง
มูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก 
่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
ได้รับข้อมูลที่จำาเป็นโดยเท่าเทียมกัน	เปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้องตามความเป็นจริงรวมทั้งดำาเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตาม
กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า
และประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมี
คุณภาพภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย
ชีวิตและทรัพย์สินในระดับราคาที่เหมาะสม	ยุติธรรม	
และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง	สำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำา

แนวทางปฏิบัติ

1.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ตัดสินใจ 
ดำาเนินการต่างๆด้วยความโปร่งใส	และเป็นประโยชน์
แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น	บริหารกิจการให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า	มั่นคง	และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อผู้ถือหุ้น

2.	ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพหรือขีดความ
สามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.	เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำาเป็น	
เปิดเผยและรายงานผลการดำาเนินงาน	ฐานะทางการเงิ	น	
พร้อมข้อมูลสนับสนุนของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบ
ถ้วนตามความเป็นจริง

4.	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค	และเท่า
เทียมกัน

1.	ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ
2.	รักษาความลับและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
3.	ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
4.	ละเว้นการรับทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด	ซึ่ง
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยสิเน่หา
จากลูกค้า	หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า
ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	เพื่อ
ดำาเนินการตามสมควรแก่กรณี
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ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

ผู้สอบบัญชีอิสระ

หลักการ

	 ผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่าง 
ต่อเนื่องรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

	 ดำาเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสม
ผล	ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและความ
ซื่อสัตย์	คำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	พัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและสร้างความ
เชื่อถือซึ่งกันและกันตลอดจนสร้างความร่วมมือกัน
ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่
เป็นธรรม	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและ
ไม่กระทำาการใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ 
ผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

	 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	
บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้เงิน	ไม่นำาเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลงอย่างครบถ้วนรวมถึงการบริหารงานด้วย
ความเป็นธรรมเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการ
เงินและความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีของบริษัท

	 บริษัทให้ความสำาคัญของผู้สอบบัญชีอิสระ	ซึ่งเป็น
กลไกสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหาร	และให้มีรายงานทางการเงิน
ต่างๆ	ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	โดยต้องให้ความร่วมมือ
กับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่

แนวทางปฏิบัติ

ดำาเนินการตามสมควรแก่กรณี
5.	หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับลูกค้า

1.	รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า	โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ข้อตกลงและกติกาที่กำาหนดร่วมกันอย่าง
เคร่งครัดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผล
ตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย		

2.	ไม่เรียก	ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับ
คู่ค้า

3.	ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส

1.	แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

2.	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริต	หรือขัดต่อ	กฎหมาย

3.	ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย	หรือ
กระทำาการใดๆโดยปราศจากความจริง	และไม่เป็น
ธรรม

1.	ชำาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำาหนดเวลาอย่าง
เคร่งครัด

2.	รีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า	กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญา	หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ที่ตกลงกันไว้เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

	 เสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน	ตลอดจนให้ความ
สะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบ 
การเงินของบริษัท
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พนักงาน

ภาครัฐ

หลักการ

	 บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคน	ด้วย
ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำาคัญที่มีคุณค่า	
การมีพนักงานที่ดี	มีความสามารถ	ขยัน	ซื่อสัตย์	จะ
ทำาให้ธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำาพา
มาซึ่งความสำาเร็จ		ความก้าวหน้า	และการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

	 กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐเพื่อให้เป็น
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

แนวทางปฏิบัติ

1.		พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เสริม
สร้างวัฒนธรรม	และบรรยากาศการทำางาน	ส่งเสริม
การทำางานเป็นทีม	

2.	ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	เหมาะสมตามความรู้	
ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติ
งานของพนักงาน	

3.	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต	ดูแลด้านสุขภาพอนามัยร่างกาย	
ทรัพย์สินของพนักงาน	

4.	ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริม	พัฒนา	และเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความ
ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ

5.	แจ้งสิทธิ	และหน้าที่ต่างๆ	ให้พนักงานได้รับทราบใน
วันปฐมนิเทศ

6.	การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้น
ฐานของความถูกต้อง	และเป็นธรรม

7.	ปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน	และสวัสดิการของพนักงาน

8.	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน 
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค	

9.	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์	และเคารพสิทธิมนุษยชนของ
พนักงาน	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	ไม่เลือก
ปฏิบัติ

10.ให้โอกาสในการร่วมกำาหนดแนวทางการจัด
สวัสดิการต่างๆ	ให้ตรงกับความต้องการของ
พนักงาน	รวมทั้งเอาใจใส่ในสวัสดิการ	สถานที่
การทำางาน	สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ของ
พนักงานให้ถูกสุขลักษณะ

11.มีความปลอดภัย	จัดหาเครื่องป้องกันภัยอันอาจเกิด
จากการทำางาน	มีการปฐมนิเทศน์

1.	ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินงาน	กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

2.	ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผล
ประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ชุมชน	สังคม	 
และสิ่งแวดล้อม

หลักการ

	 บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในด้าน
ความปลอดภัย	คุณภาพชีวิต	และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม	ทั้งพื้นที่โดยรอบหน่วยงานก่อสร้าง
และโรงงาน		

แนวทางปฏิบัติ

3.	มุ่งมั่นดำาเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
4.	ทำาธุรกิจกับหน่วยงานราชการอย่างตรงไปตรงมา	
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม	มีอัธยาศัยไมตรี	ละเว้น
จากการติดสินบนจ้างวานข้าราชการเพื่ออำานวย
ความสะดวกให้กับตนในการประกอบธุรกิจ

1.	การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมและชุมชน

2.	แบ่งปันผลกำาไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์
ชุมชนและสังคม	

3.	คำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้าง
โครงการ	การเลือกเทคโนโลยี	ตลอดถึงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการกำาจัดของเสีย	รวมถึงวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.	ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	
และสังคมโดยรวม

5.	ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน	สังคม	และ 
สิ่งแวดล้อม	อันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของ
บริษัท	โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.	ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคล	หรือองค์กร
ใดๆที่ทำาธุรกิจผิดกฎหมาย	หรือเป็นภัยต่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ

7.	ไม่กระทำาการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของ
ประเทศ

8.	ปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน	และ
สังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท	และ	พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
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 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น และทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎหมายหรือข้อกำาหนดท่ีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า	 สิทธิบัตร	 ลิขสิทธิ์	 ความลับทางการค้า	 และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่กฎหมาย
กำาหนด	 เช่น	 การใช้ซอฟต์แวร์	 หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง	 บริษัทห้ามมิให้พนักงานกระทำาการใดๆ	 ท่ี
ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์	 และห้ามนำาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีทางบริษัทไม่มีลิขสิทธิ์ 	 มาติดต้ังในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยเด็ดขาด	 หากพนักงานคนใดทำาการฝ่าฝืน	 บริษัทจะถือว่าพนักงานคนน้ันกระทำาความผิดอาญา
โดยเจตนาแก่บริษัท	 และจงใจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย	 ทางบริษัทจะลงโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท	
หากพนักงานคนใดนำาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท	 ให้ดำาเนิน
การลบออกให้หมด	 ท้ังน้ี	 ทางบริษัทจะทำาการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ	 ท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่ทุกเครื่อง	

 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 	 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับตระหนัก	 เห็นความสำาคัญ	 และมีจิตสำานึกในการต่อ

ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเล็งเห็นว่า	การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นตัวบ่อนทำาลายธุรกิจ	สังคม	
และประเทศชาติ	 ดังน้ัน	บริษัทจึงยึดม่ันต่อการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและทุก 
ขั้นตอนของการทำางาน	รวมทั้ง	จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

	 	 คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีครอบคลุม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจนใน	“คูมื่อจรรยาบรรณธุรกจิ”	รวมทัง้ไดก้ำาหนดมาตรการในการลงโทษทางวนัิยตามกฎระเบยีบขอ้บังคบัของบรษัิทเป็นขัน้
ตอนในกรณีท่ีมีการทุจริตเกิดขึ้นและ/หรือในกรณีท่ีพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบ	เรียนรู้	และเข้าใจ	

	 	 บริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	
Coruption	หรือ	CAC)	ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	3	 ปี	 นับจากวันท่ี	 มีมติ
ให้การรับรอง	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2563	

	 	 นอกจากนี้	เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	และนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยในปี	2563	บริษัทได้ออกประกาศ	งดเว้นการมอบของขวัญและรับมอบของขวัญปีใหม่		ซึ่งอาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

 แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 1.	 บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	 (มหาชน)	จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	รวมท้ังจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	คอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ	และทุกประเทศที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน

	 2.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	ดังนี้
	 •	 การให้และการรับสินบน
	 	 ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น	เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ	และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับ

สินบนแทนตัวเอง
	 •	 ของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และผลประโยชน์อื่นๆ
	 	 การให้หรือรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	การเลี้ยงรับรอง	หรือผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า	คู่ค้า	หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

ให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเรื่อง	 “การรับและการให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด”	 ท่ีได้กล่าวไว้ใน	 “คู่มือจรรยา
บรรณธุรกิจ”
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	 •	 การช่วยเหลือทางการเมือง
	 1.	 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง	 โดยจะไม่ช่วยเหลือ	 สนับสนุนพรรคการเมือง	 กลุ่มการเมือง	 หรือ 

นักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 และจะไม่กระทำาการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง	
	 2.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ	 แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 หรือนำาทรัพย์สิน	 อุปกรณ์	 หรือ
เครื่องมือใดๆของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินการใดๆทางการเมือง	 หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการ
ดำาเนินการใดๆท่ีอาจเกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง

	 •	 การบรจิาคเพือ่การกุศล	การสาธารณประโยชน์	และเงนิสนบัสนุน	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการตอบแทนสังคม	บรษิทัมีนโยบายบรจิาค
เพือ่การกุศล	การสาธารณประโยชน์	และเงนิสนับสนนุ	ท้ังในรปูแบบของการให้ความชว่ยเหลือทางการเงนิหรอืในรปูแบบอืน่ๆ	เช่น	
การบรจิาคส่ิงของ	หรอืรว่มกิจกรรม	เป็นต้น	บรษัิทกำาหนดให้ทำาการบรจิาคเพือ่การกุศล	การสาธารณประโยชน์	และเงนิสนับสนุน	
ดังนี้

	 1.	 เป็นไปอยา่งโปรง่ใส	ถกูต้องตามกฎหมาย	ไม่ขดัต่อศลีธรรม	ไม่มุง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ	รวมท้ังไม่เป็นการกระทำาใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

	 2.	 การใหห้รือรบัเงนิบรจิาคเพือ่การกศุล	การสาธารณประโยชน	์หรอืเงนิสนบัสนนุนัน้ไม่ไดถ้กูนำาไปใชเ้พือ่เปน็ขอ้อา้งในการ
ติดสินบน

	 3.	 การใชเ้งนิหรอืทรพัย์สนิของบรษิทัเพือ่บรจิาคเพือ่การกุศล	การสาธารณประโยชน์	การสนับสนุนตอ้งกระทำาในนามบรษัิท
เท่านั้น	และต้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์	และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท

	 4.	 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล	การสาธารณประโยชน์	หรือเงินสนับสนุนตาม
ระเบียบของบริษัท

	 3.	 บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันว่า	การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ท้ังการกระทำา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

	 4.	 กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานทุกระดบัไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉย	เม่ือพบเห็นการกระทำาทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติและคอรร์ปัชัน่	
ต้องแจง้ผูบั้งคบับัญชาหรอืบคุคลท่ีรบัผดิชอบทราบ	และให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ	รวมทัง้จดัให้มี
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำาหนด

	 5.	 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น	หรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 โดย
บรษัิทจะไม่ลงโทษ	หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏเิสธการคอรร์ปัชัน่	แมว้า่การกระทำาน้ันจะทำาให้บรษัิทสูญเสยีโอกาส
ทางธุรกิจรวมท้ังจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน	หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ืองการทุจริต
และคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	และบริษัทในกลุ่ม	โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน	(Whistle	Blowing	Policy)

	 6.	 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท	 จะต้องแสดงความซ่ือสัตย์	 และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่	โดยกำาหนดให้ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคลรบัผิดชอบในการเผยแพรค่วามรู	้สรา้งความ
เขา้ใจ	และสง่เสรมิให้พนักงานทุกระดับยดึถอืนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่อยา่งจรงิจงั	ต่อเน่ือง	และเสรมิสรา้ง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

	 7.	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นน้ีให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล	 ต้ังแต่การสรรหาหรือการ 
คัดเลือกบุคลากร	การเล่ือนตำาแหน่ง	การฝึกอบรม	การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 โดยกำาหนดให้ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับส่ือสารทำาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 8.	 ผู้ท่ีกระทำาการทุจริตและคอร์รัปชั่น	ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สำาหรับพนักงาน	 ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้	 รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการ 
กระทำานั้นเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย
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	 9.	 การดำาเนินการใดๆตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีกำาหนดไว้ใน	 “นโยบายการกำากับ
ดแูลกิจการท่ีด”ี	“คูม่อืจรรยาบรรณธุรกิจ”	รวมท้ังระเบียบ	และคูม่อืการปฏบิติังานของบรษัิทท่ีเกีย่วขอ้ง	ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำาหนดขึ้นต่อไป

	 10.	 บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	
และสภาพการดำาเนินธุรกิจ

	 11.	 บริษัทกำาหนดให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆท่ีเข้าถึงได้ง่าย	 เช่น	
ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร	เว็บไซต์ของบริษัท	และรายงานประจำาปี

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรษัิทได้ให้ความสำาคญัท่ีจะไม่ให้บุคลากร	ของบรษัิทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	เพือ่ให้กรรมการบรษัิท	ผู้บรหิารและพนักงานของบรษัิท	
มีแนวทางในการปฏบัิติหน้าทีอ่ย่างสุจรติ	ไม่แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน	หรอืผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง	จงึกำาหนดนโยบายและแนวปฏบัิติด้านความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยมกีารกำาหนดแนวทางท่ีชดัเจนและเปน็ไปเพือ่ผลประโยชน์ของบรษัิท	และผู้ถอืหุ้น	โดยรวมเป็นสำาคญั	โดยที่
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม	ในการตัดสินใจ	และคณะกรรมการได้กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนิน
การและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในการทำาธุรกรรม	หากเป็นกรณีการ
ตกลงเขา้ทำารายการท่ีต้องขอความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น	ต้องไดร้บัเสียงเห็นชอบ	ตามท่ีกฎหมายและขอ้บังคบัของบรษัิทกำาหนด

 การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และการคุ้มครองสิทธิ
 ของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

บริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ	 ข้อร้องเรียน	หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัท
ตลอด	24	ชั่วโมง	ทั้งการแจ้งด้วยวาจา	ทางโทรศัพท์	โทรสาร	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	และจดหมาย		ทั้งนี้บริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริงใน
เบ้ืองต้น	และแนวทางการจดัการหรอืแนวทางการดำาเนินงานในเรือ่งดงักล่าวให้ผูร้อ้งเรยีน	รวมถงึผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบโดยเรว็ทีสุ่ด	หรอื
อย่างช้าภายใน	1	วัน
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	หากมีข้อสงสัย	หรือพบเห็นการกระทำาที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
จรรยาบรรณ	หรอืนโยบายการกำากับดแูลกจิการ	สามารถสอบถาม	แจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน	พรอ้มส่งรายละเอยีดหลักฐานต่างๆ	ถงึ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

  1. การรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากบุคคลภายในองค์กร
	 ติดต่อ:		 นางจรัสศรี	เนาว์สุข
	 	 	 ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคล
	 	 	 โทรศัพท์:	02	7302100	ต่อ	2147
	 	 	 อีเมล์:	n_charutsri@nawarat.co.th
	 	 	 หรือติดต่อผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน	ซึ่งจัดไว้	ณ	สถานที่ปฏิบัติงาน

  2. การรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกองค์กร
	 	 	 ติดต่อ:		 นายกฤตชัย	สุทธิลักษณ์
	 	 	 	 ผู้จัดการส่วนงานสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 โทรศัพท์:	02	7302100	ต่อ	2312
	 	 	 	 อีเมล์:	s_kridchai@nawarat.co.th

โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ	 เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน	สำาหรับพนักงาน	 ลูกค้าหรือบุคคลที่
รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท	 ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายซึ่งได้มีการกำาหนดรายละเอียดไว้ใน
จรรยาบรรณ	และนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
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บริษัทจัดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำาเนินงานด้านดังกล่าว	 โดยในปี	 2563	 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเหตุ	 ข้อร้องเรียน	 
เก่ียวกับการฝ่าฝืน	 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 จรรยา
บรรณธุรกิจ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	หรือข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ัง	 การเกิดข้อพิพาทใด	 ๆ	 ท่ีมีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

 การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
เน่ืองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความเส่ียงภัยสูงบริษัทจึงให้ความสำาคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานของ
พนักงานเป็นสำาคัญ	 และได้มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการอาชีวอนามัย	 และความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบาย
หลักของบริษัท	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ดำาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน	 มอก.18001	&	OHSAS.	 18001	 
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายและข้อกำาหนดมาตรฐานอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 ควบคุม	ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีทำางานและป้องกันอันตรายท่ีส่งผลต่อสุขภาพ	อันตรายจากอัคคีภัย	สารเคมี	 ไฟฟ้า	 เครื่องจักร	 
เหตุฉุกเฉิน	โรคจากการทำางาน	และอันตรายอื่นๆ	ที่อาจจะเกิดกับพนักงาน	และผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	 3.	 บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรท้ังในเรื่อง	 บุคลากร	 เวลาในการดำาเนินงาน	 งบประมาณ	 และการฝึกอบรม	 ท่ีเหมาะสมและ 
เพียงพอ

	 4.	 บริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ	ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

	 5.	 ให้มีการทบทวนระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 6.	 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้พนักงานเกิดโรคจากการทำางานต้องเป็นศูนย์

 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสูง	 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงสำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจ	และได้กำาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยให้ครอบคลุมหลัก	3	ประการ	ได้แก่

	 1.	 ป้องกันมลพิษ
	 2.	 ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมาย
	 3.	 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัไดท้บทวนและปรบัปรงุนโยบายสิง่แวดลอ้ม	เพือ่ให้สอดคล้องกับขอ้กำาหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม	ISO	14001:2015	
และเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 จึงพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.	 มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องรวมท้ังปฏิบัติตามข้อกำาหนดของระบบการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม	ISO:14001	อย่างเคร่งครัด

	 2.	 มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
	 3.	 มุ่งมั่นที่จะป้องกันและควบคุมมลพิษโดยเฉพาะด้านการกำาจัดขยะ	น้ำาเสียและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
	 4.	 ให้มั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษดังกล่าวได้ถูกนำาไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
	 5.	 ส่งเสริมและให้ความรู้	 สร้างจิตสำานึกด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	 รวมท้ังผู้รับเหมา	 เพ่ือใช้เป็น

แนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 6.	 มุ่งม่ันท่ีจะผลักดันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆได้ดำาเนินการให้บรรลุตามกรอบนโยบายส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ	และส่ือสารให้

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย
ท้ังน้ีในปี	2563	บรษัิทไดจ้ดัทำานโยบายดา้นความย่ังยืน	เพือ่เปน็กรอบและแนวทางในการดำาเนินงานดา้นความยัง่ยนื	โดยให้ครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	และมิติสิ่งแวดล้อม	และได้เผยแพร่นโยบายด้านความยั่งยืนดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทางอีเมล์	และเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย
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 หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	 เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมากโดยมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบรษัิททัง้ขอ้มลูทางการเงนิ	และขอ้มลูท่ีมิใชข่อ้มูลทางการเงนิต่อผู้เกีย่วขอ้งอย่างเท่าเทียมกัน	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	เพยีงพอ	เช่ือถอืได	้
ทั่วถึง	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำาหนดผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	ได้แก่	เว็บไชต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ	โดยมีแนวปฏิบัติในปี	2563	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลอื่นๆท่ีสำาคัญของบริษัท	อาทิ	 	 งบการเงิน	 	ผลการ
ดำาเนนิงาน	ขอ้มูลบรษัิท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	โครงสรา้งองคก์ร	โครงสรา้งการถอืหุ้น	โครงสรา้งกลุม่ธุรกิจและสัดส่วนการ
ถือหุ้น	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ	และผู้บริหาร	ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	
ข้อบังคับบริษัท	จรรยาบรรณธุรกิจ	และนโยบายการกำากับดูแลกิจการอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนผ่าน	3	ช่องทางหลัก	คือ

	 1)	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี	 (แบบ	56-2)	ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่สำาคัญ	ได้แก่	
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ปัจจัยความเสี่ยง	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	 โครงสร้างการ
จัดการ	การกำากับดูแลกิจการ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 	การทำา
รายการระหว่างกัน	ผลการดำาเนินงาน	โครงการในอนาคต	และฐานะทางการเงิน	เป็นต้น

	 2)	 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (Management	Discussion	and	Analysis	หรือ	MD&A)	ประจำาไตรมาส
และประจำาปี	 ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำาเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน	พร้อมการวิเคราะห์และคำาอธิบาย 
ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำานึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของผลการดำาเนินงาน	รวมถึงรายงาน
ความคบืหนา้ของโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งการดำาเนินงานและปัจจยัหรอือทิธพิลหลกัทีอ่าจส่งผลต่อการดำาเนินงานและฐานะ
การเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผล
การดำาเนินงานของบริษัท

	 3)	 การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	www.nawarat.co.th	ในหัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	หรือ	“Investor	Relations”	ซึ่ง
จดัทำาเปน็ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่อำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ท่ีสนใจให้สามารถศกึษาขอ้มูลบรษัิทได้
อย่างต่อเน่ืองและได้รับประโยชน์มากท่ีสุดโดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ	 ข้อมูลท่ีเปิดเผย
บนเว็บไซต์	ได้แก่		รายงานประจำาปี	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)		นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	จรรยา
บรรณธุรกิจ	นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	ข้อมูลบริษัท	ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 งบการเงิน	
โครงสร้างการถือหุ้น	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ	ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	
ชุดย่อยชุดต่างๆ	 และผู้บริหาร	ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์	 เอกสารสำาคัญของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผลการดำาเนินงาน	
อัตราส่วนทางการเงิน	เป็นต้น

	 2.	 จดัให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์	(Investor	Relation	Section)	สังกัดฝ่ายธรุกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์	ซึง่เป็นหน่วยงานเฉพาะ
ท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร	 และเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ังข้อมูลทางการ
เงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงสื่อมวลชน	โทรศัพท์	
และเว็บไซต์ของบริษัท	www.nawarat.co.th	ซึ่งจัดทำาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	บริษัทมุ่งหวังว่าส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
จะเป็นส่ือกลางสำาคัญในการให้ข้อมูล	 ชี้แจง	ตอบข้อซักถาม	 รวมถึงรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนได้ที่
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	 นายวิสุทธิ์	สุวรรณวิทย์เวช
	 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 ชั้น	18-19	อาคารบางนาทาวเวอร์	เอ	เลขที่	2/3	หมู่	14
		 ถ.บางนา-ตราด	กม.6.5	ต.บางแก้ว	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
	 โทรศัพท์:	+66	(0)	2730	-	2187
	 โทรสาร:	+66	(0)	2751	-	9484
	 อีเมล์:	ir@nawarat.co.th

	 โดยในปี	2563	บริษัทจัดให้มีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	ดังนี้	
	 •	 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)	จำานวน	3	ครั้ง	
	 •	 ประชุมร่วมกับผู้จัดการกองทุน	(Fund	Manager	Meeting)	จำานวน	2	ครั้ง	
	 •	 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)	จำานวน	3	ครั้ง

	 3.	 บริษัทร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำาเนินกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	 (Opportunity	 Day)	 เป็น
ประจำาทุกไตรมาส	 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แถลงผลการดำาเนินงานและผลการปฏิบัติงานประจำาไตรมาส	 ชี้แจงความ
เคล่ือนไหวของธุรกิจ	 อาทิ	 อุตสาหกรรมท่ีขยายตัว	 โครงการใหม่ในอนาคต	 แนวโน้มของธุรกิจ	 รวมถึงวิธีการรับมือกับ 
ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 และเป็นโอกาสให้บริษัทได้พบปะและ
ตอบข้อซักถามจากนักวิเคราะห์	 นักลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 และส่ือมวลชนโดยตรง	พร้อมกันน้ียังจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (web	 lived)	 โดยผู้เข้าชมทางเว็บไซต์สามารถส่งคำาถามเข้ามาได้	 โดยจะปรากฏ 
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีจัดต้ังไว้ด้านหน้าของผู้บริหาร	 ซึ่งผู้บริหารจะสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้ในห้องประชุมทันที		

	 4.	 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชี	คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน	 (Management	Discussion	and	
Analysis)	รวมถงึการรายงานขอ้มูลและการตัดสินใจท่ีสำาคญัต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และเป็นไปตามข้อกำาหนด

	 5.	 	และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบัญชแีสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข	และไม่มีประวตักิารถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิ	ตามทีห่นว่ยงานภายนอก
กำากับดูแล

	 6.	 มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	จำานวนครัง้ของการประชมุ	และจำานวนครัง้ทีก่รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี	2563

	 7.	 บรษัิทไดก้ำาหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมัุติรายการระหว่างกันโดยกำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
จะกระทำาธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าว
เปน็ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีวญิญชูนจะพงึกระทำากับคูสั่ญญาท่ัวไปในสถานการณเ์ดยีวกนั	ดว้ยอำานาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บรหิาร	หรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องแล้วแตก่รณ	ีและ
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

	 8.	 บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ	โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมท้ังกำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารตอ้งรายงานการซือ้-ขาย
หุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	

	 	 นอกจากน้ีบริษัทยังห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอกหรอืบุคคลท่ีไมเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้ห้ามกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัทำารายงาน		
ทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน
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	 9.	 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 โดยกำาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย 
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปี	 
(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	

หมวดที่ 5 – ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงการกำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และแผนกลยุทธ์ในระยะ	5	ปี	โดยมี
การทบทวนเป็นประจำาทุกปี	เพือ่ปรบัปรงุให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำาเนนิธรุกิจเปล่ียนแปลงไป	นอกจากน้ีคณะกรรมการไดก้ำากับ
ดแูลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไวอ้ย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลบนพืน้ฐานของหลักการกำากับดแูลกิจการ
ที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ	ดังนี้

 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 	 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุ	ิมีคณุสมบัติ	ทักษะ	ความรู	้และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์

กับบริษัท	สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน	7	คน	แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	คน	กรรมการอิสระ	3	คน	โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ตามความ
หมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้
จัดการ	เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา

รายชื่อและตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 กรรมการอิสระ	(ประธานกรรมการ) _________________________________________________________________
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________
4.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการ _________________________________________________________________
5.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 กรรมการ _________________________________________________________________
6.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ _________________________________________________________________
7.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี				 กรรมการ _________________________________________________________________

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ	อันประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	 ระดับการ
ศึกษา	ความรู้	ความสามารถ	ทักษะวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำางาน	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำาหนดความ 
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	 เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยเสริมสร้างสมดุลด้านความคิด	ด้านคุณภาพการทำางาน	
รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	การปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้
ครอบคลุมไปบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมด้วยและเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำาหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น
ของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
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	 1.	 กรรมการบริษัทสามารถดำารงตำาแหน่งในบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมได้
	 2.	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น	ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัท	ให้นำา

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	 และที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำาดับ	ก่อนเข้ารับการดำารงตำาแหน่งนั้น

	 3.	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใดนอกจากข้อ	1	ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน	5	แห่ง	และการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 และต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำารงตำาแหน่งนั้น

ทั้งนี้	ในปัจจุบันกรรมการบริษัทของบริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)	ทุกท่านมีการดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวม
ไม่เกิน	5	แห่ง

 ความเป็นอิสระของกรรมการ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องวินิจฉัย	แสดงความคิดเห็น	ตัดสินใจ	และออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ดังนั้นความเป็น
อิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่บริษัทคำานึงถึงอย่างย่ิง	บริษัทกำาหนดให้กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน	 และธุรกิจ
อย่างเพียงพอท่ีจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	 รักษาผลประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เข้าร่วมประชุมโดยสม่ำาเสมอ	 และมี
การประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	
บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	คณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำาหนด	เพื่อสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมได้อย่างเป็นอิสระ	

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
	 1)	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวาระ 

การประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
	 2)	 มีบทบาทในการควบคมุการประชุมให้มีประสิทธภิาพ	เปน็ไปตามระเบียบขอ้บังคบัของบรษัิท	และสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
	 3)	 ทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	
	 4)	 สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฏบัิติหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ี	ความรบัผดิชอบ	และ

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
		 5)	 ดูแล	ติดตาม	การบริหารของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่กำาหนดไว้
	 6)	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	ทำาหน้าที่โดยคำานึงถึงหลักการความซื่อตรง	(Integrity)	ความโปร่งใสตรวจสอบได้	(Transparency)	ความเป็น
ธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	(Fairness)	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	(Duty	of	Care)

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	แบ่งเป็น	2	ด้าน	ดังนี้
	 1)	 การกำาหนดทิศทาง	นโยบาย	และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
	 •	 ควบคุม	ดูแลและจัดการให้การดำาเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 กำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ	5	ปี	 โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อ

ปรับปรุงให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
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	 •	 ควบคมุดูแลการดำาเนนิงานของบรษิทัให้ถกูต้องตามกฎระเบียบ	ขอ้บังคบัของหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	พรอ้มท้ังเปิดเผยขอ้มูล
อย่างเพียงพอ	ถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐาน	และโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 •	 ให้ความเห็นชอบกลยทุธแ์ละนโยบายทีส่ำาคญั	รวมถงึวตัถปุระสงคเ์ปา้หมายทางการเงนิและแผนงานบรษัิท	รวมท้ังติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนด

	 •	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน	 และในการดำาเนินกิจการของบริษัทประจำาปี	 รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของ
บริษัท

	 •	 ดูแลให้มีระบบ	 หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม	 เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้น	 และ 
ระยะยาว

	 •	 จดัให้มีการประชมุผูถ้อืหุ้นเปน็การประชมุใหญส่ามัญประจำาป	ีภายในไมเ่กนิ	4	เดอืน	นับแตว่นัปดิบัญชส้ิีนปีของบรษัิท	และ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำาเป็น

	 •	 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
	 •	 ให้คำาปรึกษา	ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยท่ัวกัน	 และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบต่อเร่ืองที่เสนอตาม

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 •	 มอบอำานาจดำาเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำาเนินกิจการของบริษัท	รวมทั้งมอบอำานาจดำาเนินการแก่

พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

	 2)	 การติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล	โดย
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
	 -	 จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี	 รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน	 และ 

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
	 -		 ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม	และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
	 -	 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	น่าเชื่อถือ	และมีมาตรฐานสูง
	 -	 จดัให้มีการทำางบแสดงฐานะทางการเงนิ	งบกำาไรขาดทุน	และงบกระแสเงนิสด	ณ	วนัส้ินสดุของรอบปบัีญชขีองบรษัิท	

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน	บัญชีกำาไร
ขาดทุน	และงบกระแสเงินสด	และคณะกรรมการบริษัท	ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบให้	เสร็จสิ้นก่อนนำาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 -	 จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลท่ัวไปท่ีสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง	 และ	 	 เพียงพอ	
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

	 -	 สอดส่อง	ดูแล	และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 •	 การควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง
	 -	 กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ	หรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 -	 จัดให้มีการควบคุม	และตรวจสอบภายใน	ตลอดจนจัดทำาระบบการควบคุมทางการเงิน	การดำาเนินงาน	และการ

กำากับดูแลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
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การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน 
และการหมดวาระกรรมการ
การสรรหาและการแต่งตั้ง
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์	และวิธีการที่กำาหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท	ดังนี้

 1. การสรรหากรรมการอิสระ
	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะสรรหากรรมการท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมท้ังในดา้นทักษะ	และประสบการณท่ี์จะเป็น

ประโยชน์กับบรษัิท	และมีคณุสมบัติของกรรมการอสิระตามหลักเกณฑท่ี์กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ	คณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำาหนด

 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
	 •	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของทุนชำาระแล้วของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังน้ีนับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้เก่ียวข้อง

ตามมาตรา	258		ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
	 •	 ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร	ไม่เป็นพนกังานหรอืลูกจา้ง	หรอืท่ีปรกึษาดา้นอืน่ใดที่ไดร้บัผลตอบแทนประจำาจากบรษัิท	หรอืเป็น

ที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอำานาจบริหารของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	ปี

	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	เช่น	เป็นลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้เงินกู้	และลูกหนี้เงินกู้	เป็นต้น	รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสีย	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
ในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

	 •	 ไม่เป็นญาติสนิท	หรือมีความสัมพันธ์อื่นท่ีอาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	บริษัทย่อย	 
บรษิทัรว่ม	หรอืบรษัิทท่ีเกีย่วขอ้ง	รวมท้ังไม่ได้รบัการแต่งต้ังให้เปน็ตัวแทนเพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูบ้รหิารหรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

	 •	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	
บรษิทัรว่ม	หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู	่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่	3	ปี	ก่อนวนั
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 2. การสรรหากรรมการ
  หลักเกณฑ์
	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีสรรหา	 และพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ	 เพ่ือแต่งต้ังให้

ดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นตำาแหน่งท้ังกรณีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	 โดยคำานึง
ถึงสัดส่วน	จำานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสม	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 มีการกำาหนด 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการไว้อย่างเป็นระบบ	ดังนี้

	 •	 มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์	กฎของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

	 •	 เปน็ผู้ทรงคณุวฒุ	ิมีความรู	้ความสามารถ	ความเชีย่วชาญและประสบการณจ์ากหลากหลายอาชพี	โดยบรษัิทกำาหนดคณุสมบัติ
ด้านทักษะที่จำาเป็นต่อการสรรหากรรมการไว้	4	ด้านดังนี้

	 1)	 ด้านวิศวกรรม
	 2)	 ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร



Annual Report 2020 I 113

	 3)	 ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
	 4)	 ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
	 •	 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ	เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท	ได้แก่
	 1)	 มีภาวะผู้นำา
	 2)	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
	 3)	 เป็นผู้มีคุณธรรม	และจริยธรรม
	 4)	 มีประวัติการทำางานโปร่งใส	ไม่ด่างพร้อย
	 5)	 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
	 6)	 มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

 วิธีและขั้นตอนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดวิธีและขั้นตอนการสรรหากรรมการ	 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะดำาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 1.	 ทำาการสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ	ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	หรือบุคคล
ภายนอกทำาหน้าที่สรรหากรรมการได้	หรือในบางกรณีอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	–	IOD)	เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมในการสรรหากรรมการบริษัท

	 2.	 พิจารณาคุณสมบัติบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ	ตามท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้	

	 3.	 นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแต่งตั้ง	(สำาหรับกรณีที่ตำาแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
	 4.	 พิจารณานำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

นอกจากน้ี	บรษัิทได้จดัทำา	Board	Skill	Matrix	เพือ่เปน็แนวทางในการสรรหากรรมการและผู้บรหิารท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและจำาเป็น
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต	ดังนี้

ตำาแหน่ง/คุณสมบัต	ิ วิศวกรรม	 บัญชีการเงิน	 บริหารธุรกิจการตลาด	 สถาปัตยกรรม

ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	 •	 	 •	 _________________________________________________________________________________________________
ประธานกรรมการตรวจสอบ	/			 	 •	 •	
กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________________________
กรรมการอิสระ	 •	 	 	 • _________________________________________________________________________________________________
กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 	 	 •	 _________________________________________________________________________________________________
กรรมการ		/	กรรมการผู้จัดการ	 •	 	 	 _________________________________________________________________________________________________
กรรมการ	 •	 	 	 _________________________________________________________________________________________________
กรรมการ	 	 •	 •	 _________________________________________________________________________________________________

ในข้อบังคับบริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นดังนี้
	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม	 (1)	 เลือกต้ังบุคคลคนเดียว	หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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การถอดถอน และการหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
การถอดถอนกรรมการ
	 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ	 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวน 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน

 การหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 1.	 ครบกำาหนดตามวาระ
	 	 ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดว่า	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวน	1	ใน	

3	ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้องออก
จากตำาแหน่งในปีแรก	และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ใน
ตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

	 2.	 ลาออก
	 	 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ว่ากรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า	30	วัน	การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีปฏบัิติให้เปน็ไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บังคบัของบรษัิท		และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น	โดยปฏบัิติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังในปัจจุบันและในระยะยาว	 รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	อำานาจของกรรมการมีดังนี้

	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ	และจะแต่งต้ังรองประธานกรรมการก็ได้	
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	 และมีอำานาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ	 เป็น
เลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยใช้
ทรัพยากรของบริษัท

	 •	 พจิารณาอนุมัติการทำารายการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่สินทรพัย์	เวน้แต่รายการดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำานักงาน	
ก.ล.ต.

	 •	 พจิารณาอนุมัติการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นท้ังนี	้ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำานักงาน	ก.ล.ต.

	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ	จากสถาบันการเงิน	 หรือการตั้งวงเงิน
ทุนหมุนเวียนใหม่	 รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	ภายในวงเงินแต่ละรายการท่ีเกินกว่า	
200	ล้านบาทต่อครั้ง



Annual Report 2020 I 115

 การมอบอ�านาจ โดยคณะกรรมการบริษัท
บรษัิทกำาหนดให้มีกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือในนามบรษิทัสองคนลงลายมือชือ่รว่มกันมอบอำานาจให้บุคคลอืน่ดำาเนนิการแทน
ในกิจการของบริษัทภายในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ	 ท้ังน้ี	การมอบหมายอำานาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน	
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ	หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท	หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำาหรับทั้งบริษัท	และบริษัทย่อย

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บรษัิทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบรษัิท	เดอืนละ	1	ครัง้	และมีการประชมุพเิศษเพิม่เติมตามความจำาเป็นโดยกำาหนดให้กรรมการ
มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	 เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น	 โดยในการประชุมจะมีการกำาหนดวัน	 เวลา	 และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 
ตลอดปีอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีแสดงระเบียบวาระการประชุม	 และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่าน 
ล่วงหนา้เปน็เวลาไม่น้อยกวา่	7	วนัก่อนวนัประชมุเพือ่ให้กรรมการมีเวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มูลก่อนการประชมุ	เวน้แต่จะมกีรณี
จำาเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท	และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายใน	14	วัน	นับแต่วัน
ประชุม	โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้ตลอด	และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน	
บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

	 •	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน	ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 •	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งมีเสียง	1	เสียงในการลงคะแนน	เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีก	1	เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

	 •	 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ	ให้ประธานกรรมการ	หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย	ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน
ก่อนวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท	จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น	 และ
กำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในปี	2563	บรษัิทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน	13	ครัง้	สำาหรับการประชมุของคณะกรรมการแตล่ะท่าน	สรปุไดด้งันี้

รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 13	 13	 100 ____________________________________________________________________________
2.นายอภิชาติ	ธรรมสโรช	 13	 12	 92 ____________________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 13	 13	 100 ____________________________________________________________________________
4.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 13	 13	 100 ____________________________________________________________________________
5.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 13	 13	 100 ____________________________________________________________________________
6.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 13	 13	 100 ____________________________________________________________________________
7.นายมงคล	พีรศานติกุล	 13	 13	 100 ____________________________________________________________________________
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นอกจากนี้	ที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	12/2563	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2563	ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ในเรื่อง	การประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ		รายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	 และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 (รายบุคคล)	 รวมทั้ง	บริษัทจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการอิสระ	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันอังคารที่	15	ธันวาคม	2563	เพื่อพิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัท	อภิปราย
ปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการ	และเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยแต่งต้ังจากกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังหมด	 3	 ท่าน	 ดังรายช่ือต่อไปน้ี

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งใน	 ตำาแหน่งใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
2.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 สอบทานความถกูต้อง	การเปิดเผยอย่างเพยีงพอ	และความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิของบรษัิทตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป
	 •	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 •	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 

ดงักล่าว	ตลอดจนเสนอเลิกจา้งผู้สอบบัญช	ีในกรณทีี่ไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได	้หรอืปฏบัิติหน้าทีโ่ดยมชิอบ	รวมท้ังเขา้รว่มประชมุ
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 •	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 •	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 •	 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพ	 และเกิด
ประสิทธิผล

	 •	 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน	และการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบภายใน
	 •	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 (ค)	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏบัิติตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาดหลักทรพัย์	หรอื

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยน์
	 (ฉ)	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
	 (ซ)	 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท
	 •	 มีอำานาจเชญิฝ่ายจดัการ	ผู้บรหิาร	หรอืพนักงานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น	รว่มประชมุ	หรอืส่งเอกสารทีเ่ห็นวา่เก่ียวขอ้ง

จำาเป็นตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 สอบทานกฎบัตรเป็นประจำาทุกปีเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกำาหนดไว้และเสนอให้พิจารณา

ปรับเปลี่ยนตามความจำาเป็น	
	 •	 กำากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำา

อันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	จรรยาบรรณ	หรือนโยบายกำากับดูแลกิจการ	เพื่อให้
ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ	และมีการดำาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม	

	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	 ปี	 เม่ือพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	 ท้ังน้ี	 ให้เป็นไปตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำาหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ	4	ครั้งโดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก	 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน	ฝ่ายบริหาร	และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงินเพื่อสอบทานงบการเงิน	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 
ในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้หมด	12	ครัง้	และมีการประชมุรว่มกบัผู้ตรวจสอบบัญชภีายนอกทกุไตรมาส	สำาหรบั 
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 12	 12	 100 ____________________________________________________________________________
2.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 12	 12	 100 ____________________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 12	 12	 100 ____________________________________________________________________________

นอกจากนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	12/2563	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2563	ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีด	ีในเรือ่ง	การเลิกจา้งผู้สอบบัญช	ีกรณท่ีีไม่สามารถปฏบิติั
หน้าที่ได้	หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
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2. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทท้ังหมด	 7	 ท่าน	 โดยเป็นกรรมการอิสระ	 3	 ท่าน	 ดังรายช่ือต่อไปนี้

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งในคณะกรรมการ	 ตำาแหน่งใน
	 กำากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
4.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
5.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
6.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
7.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________

 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
	 •	 กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย	 มติคณะรัฐมนตรี	 หลักเกณฑ์	 ระเบียบและข้อบังคับท่ีเป็น

ปัจจุบันขององค์กรท่ีทำาหน้าที่กำากับดูแล	 เช่น	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนแนวทางในการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล	 และนำาเสนอ 
คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัติ	และประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีดขีองกรรมการ	ฝ่ายบรหิาร	และพนักงานในทุกระดบั

	 •	 กำากับ	 ดูแล	 เสนอแนะแนวนโยบาย	 และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทปฏิบัติ
หน้าที่ 	 และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	

	 •	 กำาหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการในรายงานประจำาปี
	 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำากับดูแลกิจการของบริษัทสู่สาธารณชนในวงกว้าง	 รวมถึง 

การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำากับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัท
	 •	 พจิารณา	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกิจการอย่างสม่ำาเสมอ	อย่างนอ้ยปลีะ	1	คร้ัง	เพือ่ให้นโยบายการกำากบัดแูล

กิจการของบริษัททันสมัย	และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
	 •	 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
	 •	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	ปี	 เมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไป
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี	 9/2558	 เม่ือวันท่ี	
17	กันยายน	พ.ศ.	2558	
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีกำาหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	ในปี	2563	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีการประชุม
ทั้งหมด	2	ครั้ง	และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	สำาหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้
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รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
4.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
5.	นายสุข	สื่อยรรงยงศิริ	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
6.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
7.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจประกอบด้วยกรรมการบริษัทท้ังหมด	5	 ท่าน	 โดยเป็นกรรมการอิสระกึ่งหน่ึง	ดังรายช่ือต่อไปน้ี

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งในคณะกรรมการ	 ตำาแหน่งใน
	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
3.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
4.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
5.	นายนิโคลีโน	พาสควินี่	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________

 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
	 •	 พจิารณา	กำาหนด	ให้ความเห็นชอบ	และจดัทำาหลักจรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่	รวมทัง้ขอ้กำาหนด

ด้านจริยธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น	ชุมชน	และสังคมโดยรวม	และ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 •	 พจิารณา	และทบทวนหลักจรรยาบรรณธุรกจิ	นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ		สอดคล้อง	
และเหมาะสมกับสถานการณ์

	 •	 กำากับ	ดูแล	ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ	 นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น	และข้อกำาหนดด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดและสม่ำาเสมอ

	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	เมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	ทั้งนี้	ให้เป็นไป
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่	9/2558	เมื่อวันที่	
17	กันยายน	พ.ศ.	2558	
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจมีกำาหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	 ในปี	2563	คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจมีการ
ประชุมทั้งหมด	1	ครั้ง	และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	สำาหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้



Annual Report 2020 I 120

รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 1	 1	 100 ____________________________________________________________________________
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 1	 1	 100 ____________________________________________________________________________
3.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 1	 1	 100 ____________________________________________________________________________
4.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 1	 	 1	 100 ____________________________________________________________________________

 5.	นายนิโคลีโน	พาสควินี่	 1	 	 1	 100 ____________________________________________________________________________

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด	4	ท่าน	โดยเป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง	ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งในคณะกรรมการ	 ตำาแหน่งใน
	 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________

2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________

3.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________

4.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________

 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 •	 พิจารณาโครงสร้าง	 ขนาด	 และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร	 และสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 •	 ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย	 มีประสบการณ์	

ความรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ	ยึดม่ันในคณุธรรมและความซือ่สัตย์	โดยไมจ่ำากัดเพศ	เชือ้ชาต	ิศาสนา	
อายุ	ทักษะทางวิชาชีพ	หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

	 •	 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท	สรรหา	 และพิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	สมควรได้
รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท	 เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ก่อนนำาเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

	 •	 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	 ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดย 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	

	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 กำาหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำารงตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ
	 •	 ดำาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการต่อ 

คณะกรรมการบริษัท
	 •	 จดัให้มีแผนสบืทอดตำาแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร	กรรมการผู้จดัการใหญ/่กรรมการผูจ้ดัการและผู้บรหิารระดบัสูงเพ่ือเสนอ
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ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
	 •	 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อยต่างๆ	 (ยกเว้นของคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการให้มีความชัดเจน	 
เป็นธรรม	และเหมาะสมกับหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ	ความสำาเร็จในการปฏิบติังานทีเ่ชือ่มโยงกับผลประกอบการ	และปจัจยัแวดล้อม
อื่นที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
บริษัทเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคำานึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว		

	 •	 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ	
และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

	 •	 พจิารณาการกำาหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏบัิติงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละกรรมการ
ผู้จัดการ	เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทน

	 •	 พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม	สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ี
ของกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่	 รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	 และพัฒนาการต่าง	ๆ	 ท่ีสำาคัญต่อลักษณะ 
การประกอบธุรกิจที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

	 •	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	มีสิทธิเข้ารับการอบรม	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

	 •	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีอำานาจเชิญผู้บริหาร	หรือผู้เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
	 •	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	เม่ือพน้จากตำาแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งต้ังอกีได้	ท้ังน้ี	
ให้เปน็ไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครัง้
ที่	9/2558	เมื่อวันที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2558	
ในป	ี2563	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุท้ังหมด	2	ครัง้	โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท	สำาหรบั
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
3.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
4.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
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5. คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	8	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งใน	 ตำาแหน่งใน
	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
2.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
3.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
4.	นายสมชาย	วุ้นประเสริฐ	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
5.	นายนิเวศน์	เอี้ยงฮง	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
6.	นายอาภาธร	กรรณสูต	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
7.	นายปสันน	สวัสดิ์บุรี	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
8.	นายนิโคลิโน่	พาสควินี่		 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________

 บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 •	 กำาหนดแนวทางและกลยุทธ	์พรอ้มกำากับดูแลการจดัการ	การดำาเนินงานของบรษัิท	ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ	และประสทิธิผล

สูงสุด
	 •	 ทบทวนผลการดำาเนินงานเป็นระยะ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
	 •	 ประเมิน	และกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่	และงบประมาณประจำาปี	ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
	 •	 กำาหนดโครงสร้างองค์กร	และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก	การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และ

การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท	คณะผู้บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง
	 •	 ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีความสำาคัญ	 และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท
	 •	 เป็นผู้แทนของบริษัท	และดำาเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก
	 •	 มีอำานาจพิจารณาการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน	200	ล้านบาทต่อครั้ง

 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมเจ้าหน้าที่บริหาร
	 •	 จัดการงาน	และดำาเนินงานของบริษัท	ตามนโยบาย	และอำานาจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
	 •	 กำาหนดเป้าหมายธุรกิจท้ังในระยะส้ัน	 และระยะยาว	 ในแผนธุรกิจประจำาปีรวมท้ังงบประมาณค่าใช้จ่าย	 และแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะยาว	 ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	 และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการในทุกๆ	3	เดือน

	 •	 บริหารการปฏิบัติงานผ่านสายการบังคับบัญชา	ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจ	 โดยสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

	 •	 จัดสรรทรัพยากร	และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ	และใช้ทรัพยากรและบุคลากรนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 •	 บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษทางวินัย	พนักงานและลูกจ้าง	ตลอดจนให้พนักงานและ

ลูกจ้างออกจากตำาแหน่งตามระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
	 •	 ส่งเสริม	และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์	และการเติบโตของธุรกิจ
	 •	 ติดตามการดำาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด	 วัดผลการดำาเนินการ	 และรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจัดการได้กระทำาไปแล้ว	 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ	และทันสถานการณ์
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	 •	 พิจารณากล่ันกรอง	 และนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 ในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย	 และทิศทางธุรกิจของบริษัท	 
เรื่องท่ีหากทำาไปแล้ว	 จะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างสำาคัญแก่กิจการของบริษัท	 และเรื่องท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 จัดทำารายละเอียดอำานาจดำาเนินการภายในบริษัท	 เพื่อกระจายอำานาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน	 และตัดสินใจอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

	 •	 ทำารายงานสถานะการเงิน	และงบการเงิน	ให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติทุกๆ	ไตรมาส
	 •	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อต่างๆ	ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการที่เกินกว่า	500,000	บาท

คณะกรรมการบริหารดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	เมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่	9/2558	เมื่อวัน
ที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2558	

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งในคณะกรรมการ	 ตำาแหน่งใน
	 บริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
3.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
4.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
5.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
6.	นายวิสุทธิ์	สุวรรณวิทย์เวช	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
7.	นายวราวุธ	นาคไพรัช	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________

 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 •	 กำาหนด	ทบทวน	และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเส่ียง	แผนแมบ่ทบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนอำานวยการและดำาเนิน

การจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท	รวมทั้งพิจารณา	ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
สอดคล้อง	เหมาะสมกับสถานการณ์

	 •	 ประเมิน	ติดตาม	และดูแลระดับความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
	 •	 กำากับ	ดูแล	ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
	 •	 พิจารณา	 และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง	รวมถึงดูแลความเพียงพอของ

ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง	
	 •	 ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท	ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร
	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	 เมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	ทั้งนี้	 ให้เป็นไป
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุมครั้งที่	 9/2558	 เมื่อวันที่	
17	กันยายน	พ.ศ.	2558	
ในปี	2563	คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมกีารประชมุทัง้หมด	3	คร้ัง	โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั	สำาหรบัการประชมุ
ของคณะกรรมการแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้
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รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________
2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________
3.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________
4.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________
5.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________
6.	นายวิสุทธิ์	สุวรรณวิทย์เวช	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________
7.	นายวราวุธ	นาคไพรัช	 3	 3	 100 ____________________________________________________________________________

7. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	6	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	–	นามสกุล	 ตำาแหน่งในคณะกรรมการ	 ตำาแหน่งใน
	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมการบริษัท

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ _________________________________________________________________________________
3.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ	 กรรมการ _________________________________________________________________________________
4.	นายสมชาย	วุ้นประเสริฐ	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
5.	นายมิตรพร	ตันศรีสุข	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________
6.	นายกฤตชัย	สุทธิลักษณ์	 กรรมการ	 - _________________________________________________________________________________

 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 •	 กำาหนดกรอบนโยบายและแผนการดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 (CSR)	 ของบริษัทเพื่อ 

นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ	 โดยมีอำานาจเชิญฝ่ายบริหาร	พนักงาน	หรือบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทมาให้ 
ความเห็น	เข้าร่วมประชุม	หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

	 •	 แต่งต้ังคณะทำางานดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 (CSR)ได้ตามท่ีเห็นสมควร	 รวมท้ังติดตาม 
การดำาเนินงานโดยให้จัดทำารายงานการดำาเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 และนำาเสนอ 
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 •	 สอบทานผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
	 •	 ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	 และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่จะเกิดใหม่ในอนาคต
	 •	 สอบทาน	และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำาปีของบริษัท
	 •	 พิจารณา	และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	เมื่อพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่ง
ต้ังอกีได้	ท้ังน้ี	ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ท่ีไดร้บัการอนุมัตจิากคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมครั้งที่	9/2558	เมื่อวันที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2558	
ในปี	2563	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการประชุมทั้งหมด	2	ครั้ง	โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท	สำาหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนครั้งที่	 จำานวนครั้งที่	 ร้อยละ
	 ประชุมทั้งหมด	 เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
2.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
3.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
4.	นายสมชาย	วุ้นประเสริฐ	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
5.	นายมิตรพร	ตันศรีสุข	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________
6.	นายกฤตชัย	สุทธิลักษณ์	 2	 2	 100 ____________________________________________________________________________

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการโดยมอบหมายให้ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ให้แนวทางในการจดัทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง	และเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้พจิารณา
	 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำาเนินการผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารซึ่งมีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นประธาน

บุคคลท่ีได้รบัการกำาหนดให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตำาแหน่งต้องเปน็บคุคลท่ีมีคณุสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์บรษัิทกำาหนด	และต้องเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์	มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์	รวมทั้งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร	

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ	 จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพ่ือให้กรรมการท่ีเข้ารับตำาแหน่งใหม่สามารถรับทราบความคาดหวังท่ีบริษัทมีต่อ
บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของกรรมการ	นโยบาย	ธุรกิจของบริษัท	
และแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	ตลอดจนสร้างความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจ	 และการดำาเนินงานของบริษัท	รวมถึง
การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานธุรกิจของบริษัท	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท	 และปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที	 โดย
มีการดำาเนินการดังนี้

	 1.	 ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่กรรมการใหม่
	 2.	 ส่งมอบ	“คู่มือสำาหรับกรรมการ”	ให้กับกรรมการใหม่	ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท	และกฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวข้อง	

ประกอบด้วย	 ข้อบังคับบริษัท	 วัตถุประสงค์ของบริษัท	 หนังสือรับรองของบริษัท	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	กฎบัตร
คณะกรรมการชดุย่อย	จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกจิ	คูมื่อนโยบายการกำากบัดแูลกิจการทีด่	ีและนโยบายบรษัิทดา้นอืน่ๆ

	 3.	 จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารของบริษัท	เพื่อ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	โดยมีการนำาเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ	ได้แก่	ประวัติ
บริษัท	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	โครงสร้างการบริหารงาน	ข้อมูลการดำาเนินงาน	และกิจกรรมของบริษัท
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ  
คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย
	 ในปี	 2563	บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ	 คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	 และ 
คณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานว่าในระหว่างปีทีผ่่านมาคณะกรรมการ
มีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำานาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินท่ีจัดทำาขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดย
นำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ	 ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการดำาเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป	 ท้ังน้ีแบบประเมินแบ่งออกเป็น	6	 หัวข้อ
ประเมินได้แก่

	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 2)	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 3)	 การประชุม
	 4)	 การทำาหน้าที่ของกรรมการ
	 5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
	 6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย	(	/	)	ในช่องคะแนนตั้งแต่	0	–	4	เพียง	1	ช่องในแบบประเมิน	
โดยให้มีความหมาย	ดังนี้

	 0		 =		 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
	 1	 =	 ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
	 2	 =	 เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 3	 =	 เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
	 4	 =	 เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้นนำาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล	โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม	ซึ่งกำาหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 90	 =	 ดีเยี่ยม
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 80	 =	 ดีมาก
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 70	 =	 ดี
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 60	 =	 พอใช้
	 ต่ำากว่าร้อยละ	 	 60	 =	 ควรปรับปรุง	

 ขั้นตอน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกท่าน
ประเมินตนเองทุกสิ้นปี	 ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน	 และรายงานสรุป
ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการต่อไป
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินท่ีจัดทำาขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดย
นำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ	 ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการดำาเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป	 ท้ังน้ีแบบประเมินแบ่งออกเป็น	3	 หัวข้อ
ประเมินได้แก่

	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 2)	 การประชุมของคณะกรรมการ
	 3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย	(	/	)	ในช่องคะแนนตั้งแต่	0	–	4	เพียง	1	ช่องในแบบประเมิน	
โดยให้มีความหมาย	ดังนี้

	 0		 =		 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
	 1	 =	 ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
	 2	 =	 เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 3	 =	 เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
	 4	 =	 เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้นนำาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล	โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม	ซึ่งกำาหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 90	 =	 ดีเยี่ยม
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 80	 =	 ดีมาก
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 70	 =	 ดี
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 60	 =	 พอใช้
	 ต่ำากว่าร้อยละ	 	 60	 =	 ควรปรับปรุง

 ขั้นตอน
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏบัิติงานให้กรรมการบรษัิททุกท่านประเมินตนเอง
ทุกสิ้นปี	ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมิน	และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท
เพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ	1	คร้ังเพือ่นำาผลประเมินมาพฒันาการปฏบัิติหน้าทีใ่นการสนบัสนุนการ
ทำางานของคณะกรรมการบริษัทและการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 หลักเกณฑ์
บริษัทได้จัดทำาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยนำาแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการชดุย่อย	ซึง่ผลการประเมินจะเป็นส่วนสำาคญัในการพฒันาการปฏบัิตหิน้าที่
และการดำาเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป	ทั้งนี้แบบประเมินแบ่งออกเป็น	3	หัวข้อ
ประเมินได้แก่
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	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
	 2)	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
	 3)	 การประชุมและการทำาหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย	(	/	)	ในช่องคะแนนตั้งแต่	0	–	4	เพียง	1	ช่องในแบบประเมิน	
โดยให้มีความหมาย	ดังนี้

	 0		 =		 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
	 1	 =	 ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
	 2	 =	 เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 3	 =	 เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
	 4	 =	 เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้นนำาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล	โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม	ซึ่งกำาหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 90	 =	 ดีเยี่ยม
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 80	 =	 ดีมาก
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 70	 =	 ดี
	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 60	 =	 พอใช้
	 ต่ำากว่าร้อยละ	 	 60	 =	 ควรปรับปรุง

 ขั้นตอน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งแบบประเมินให้สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประเมินตนเอง
ทุกสิ้นปี	ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมิน	และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท
เพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการต่อไป
ในปี	2563	คณะกรรมการบรษัิทได้กำาหนดให้มกีารประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษัิท	และคณะกรรมการชดุยอ่ย	1	ชดุ	
ไดแ้ก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการแบบรายคณะโดยสามารถสรปุผลการประเมินในภาพรวมดงัน้ี

	 1.		 ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
	 	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คือ	โครงสร้างและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ	 /	บทบาท	หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ	 /	การประชุมคณะกรรมการ	 /	การทำาหน้าที่ของ
กรรมการ	/	ความสมัพนัธ์ของฝ่ายจดัการ	/	การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร	โดยรวมในปี	2563	
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	เท่ากับร้อยละ	84.27

	 2.		 ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
	 	 ผลการประเมินการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษัิทรายบุคคล		ประกอบดว้ย	3	หัวขอ้	คอื	โครงสรา้งและคณุสมบัตขิอง

คณะกรรมการ	/	การประชุมคณะกรรมการ	และบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ	/	โดยรวมในปี	2563	 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก		เท่ากับร้อยละ	83.45

	 		3.		ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	ประกอบด้วย	3	หัวข้อ	คือ	โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 /	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 /	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยรวมในปี	2563	มีคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี	เท่ากับร้อยละ	79.91
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
	 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด	คณะกรรมการบริษัทได้
กำาหนดให้คณะกรรมการบรษัิทท่านอืน่ๆ	ไม่รวมกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จดัการประเมินผลการปฏบัิติ
งาน	และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยจัดให้มีการประเมินปีละ	1	คร้ัง	 โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจากหัวข้อการประเมิน	ดังนี้

 หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการแบ่งเป็น	2	หมวดตามแนวทางการประเมินจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย

	 	 หมวดที่	1	การวัดผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน	10	หัวข้อได้แก่
	 1)	 ความเป็นผู้นำา
	 2)		 การกำาหนดกลยุทธ์
	 3)		 การปฏิบัติตามกลยุทธ์	
	 4)		 การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
	 5)		 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
	 6)		 ความสัมพันธ์กับภายนอก
	 7)		 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
	 8)		 การสืบทอดตำาแหน่ง
	 9)		 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
	 10)		คุณลักษณะส่วนตัว

	 	 หมวดที่	2	การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ	ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

	 	 การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย	(	/	)	ในช่องคะแนนตั้งแต่	0	–	4	เพียง	1	ช่องในแบบ
ประเมิน	โดยให้มีความหมาย	ดังนี้

	 	 0	=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
	 	 1	=	ไม่เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
	 	 2	=	เห็นด้วย	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 	 3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
	 	 4	=	เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม
	 	 จากนั้นนำาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล	โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม	ซึ่งกำาหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้
	 	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 	 90	=	ดีเยี่ยม
	 	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ		 	 80	=	ดีมาก
	 	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 	 70	=	ดี
	 	 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	 	 60	=	พอใช้
	 	 ต่ำากว่าร้อยละ	 	 	 60	=	ควรปรับปรุง	
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 ผลการประเมินการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 แบ่งเป็น	 2	 หมวดตามแนวทางประเมินตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยประกอบด้วย	 หมวดท่ี	 1	 การวัดผลการปฎิบัติงาน	 หมวดท่ี	 2	 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
ประกอบด้วยจุดแข็ ง และประ เด็นที่ ปร ะธานเจ้ าหน้า ท่ีบริหารควรไ ด้รับการพัฒนามาก ย่ิงขึ้ น โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมในหมวดน้ี	 โดยรวมในปี	 2563	 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	 เท่ากับร้อยละ	 84.91

 
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	 แบ่งเป็น	 2	 หมวดตามแนวทางประเมินตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกอบด้วย	 หมวดท่ี	 1	 การวัดผลการปฎิบัติงาน	 หมวดท่ี	 2	 การพัฒนา	 กรรมการผู้จัดการ	 ประกอบ
ด้ ว ย จุ ด แ ข็ ง แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ท่ี 	 ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น โ ด ย คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมในหมวดน้ี	 โดยรวมในปี	 2563	 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีมากเท่ากับร้อยละ	 85.04

 ขั้นตอน
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จดัการมีสว่นรว่มในการกำาหนดเป้าหมายในการปฏบัิติงานของตนเองและรบัทราบเปา้หมาย
ท่ีได้รับการอนุมัติในแต่ละปี	 หลังจากนั้นในทุกส้ินปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งแบบประเมินให้
กรรมการบรษิทัทุกท่านประเมินและนำาผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาศกัยภาพของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการต่อไป	 ท้ังน้ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทัพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผู้จัดการตามลำาดับ
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 และสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี	 ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	 โดย
คำานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม	ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันประกอบ	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย	และผู้
ถือหุ้นมีอำานาจอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ในปี	 2563	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 และนำาเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2563	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2563	เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำา
ปี	2563	โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

ตำาแหน่ง	 จำานวนเงิน	(บาท	/	ต่อคน	/	ต่อปี)

ประธานกรรมการบริษัท	 624,000 ___________________________________________________
กรรมการบริษัท	 408,000 ___________________________________________________
ประธานกรรมการตรวจสอบ	 130,000 ___________________________________________________
กรรมการตรวจสอบ	 229,200 ___________________________________________________
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โดยในปี	2563	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน	ดังนี้

	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 จำานวนเดือน	 	ตำาแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 จำานวนเดือน	 จำานวนเงิน)
	 	 ต่อเดือน	 ที่ได้รับค่า		 	 ต่อเดือน	 ที่ได้รับ	 ที่ได้รับ
	 	 (บาท)	 ตอบแทน	 	 (บาท)	 ค่าตอบแทน	 ทั้งปี	2563
	 	 	 (เดือน)	 	 	 (เดือน)	 (บาท)

1.	นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 ประธาน	 52,000.00	 12	 กรรมการ	 19,100.00	 	12	 853,200.00__________________________________________________________________________________________________________
2.	นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 กรรมการ	 34,000.00	 12	 *ประธาน	 26,600.00	 5	 674,700.00
	 	 	 	 	กรรมการ	 19,100.00	 7	__________________________________________________________________________________________________________
3.	นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 กรรมการ	 34,000.00	 12	 กรรมการ	 19,100.00	 5	 503,500.00__________________________________________________________________________________________________________
4.	นายพลพัฒ	กรรณสูต	 กรรมการ	 34,000.00	 12	 	 	 	 408,000.00__________________________________________________________________________________________________________
5.	นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 กรรมการ	 34,000.00	 12	 	 	 	 408,000.00__________________________________________________________________________________________________________
6.	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 กรรมการ	 34,000.00	 12	 	 	 	 408,000.00__________________________________________________________________________________________________________
7.	นายมงคล	พีรศานติกุล	 กรรมการ	 34,000.00	 12	 	 	 	 408,000.00__________________________________________________________________________________________________________
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการ	 		 	 	 		 	 		 3,663,400.00__________________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ	:	นอกจากค่าตอบแทนประจำารายเดือนแล้ว	บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ

 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร	โดยคณะกรรมการบรษิทัจะทำาการประเมนิผล
การปฏบิติังาน	โดยไม่รวมกรรมการท่ีดำารงตำาแหนง่ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารโดยจดัให้มีการประเมินปลีะ	1	ครัง้	และเสนอผลการประเมนิ
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	พิจารณา	ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่	และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติต่อไป	ซึ่งค่าตอบแทนประกอบไปด้วย	เงินเดือน	โบนัส	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบ	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

การพัฒนา และการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนอย่างจริงจัง	 โดยมีนโยบายส่งเสริม
ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานกรรมการและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตร
ต่างๆ	
	 ในปี	2563	ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทำาให้การฝึกอบรมและเข้าร่วม
สัมนาของกรรมการและผูบ้รหิารมีขอ้จำากดัในเรือ่งของมาตรการความปลอดภยัอย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบรษัิทไดส้นบัสนนุให้กรรมการ	
และผู้บรหิารเขา้รบัการอบรมและสมัมนาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่เพิม่พนูทักษะความรู้ในการปฏบิติัหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร	โดยกรรมการ
และผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	เช่น	หลักสูตรวิทยาการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง	และหลักสูตร	Independent	Director	
Forum	2020	เป็นต้น
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การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
	 เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และหลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	โดยพิจารณา
จากความรู้	 ความสามารถ	 และความเหมาะสมในการทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท	 และได้กำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทไว้ดังนี้
	 •	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ	 รายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 •	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 •	 จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน		7	วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
	 •	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 •	 ให้คำาแนะนำาในการดำาเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับของบริษัท	 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้น
	 •	 ประสานงานและติดตามการดำาเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
	 •	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกำากับดูแลตามระเบียบและข้อกำาหนดของ

หน่วยงานทางการ
	 •	 ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 นอกจากนี้	 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	 โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านบัญชี	 
หรือด้านกฎหมายแล้ว	คณะกรรมการบริษัทยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	
	 ปัจจุบัน	นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท		

 ประวัติเลขานุการบริษัท
	 นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี
	 อายุ	:	64	ปี
	 วันที่ดำารงตำาแหน่ง	:	1	มกราคม	2560
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	109,177	หุ้น	
	 คุณวุฒิทางการศึกษา	:
	 •	 ปริญญาโท	Master	of	Business	administration	จาก	Saint	Louis	University,	USA
	 •	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 หลักสูตร	DCP	ปี	2016
	 •	 Mini	MBA/2555
	 •	 Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary		(FPCS26)/2555
	 •	 Advance	for	Corporate	Secretaries	รุ่นที่	1/2559

ประสบการณ์การทำางาน  
	 •	 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป	
	 •	 อบรมประจำาปีทางด้านวิชาการบัญชี	และด้านอื่นๆ	ในฐานะที่เป็น		Chief	Financial	Officer	("CFO")
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญัต่อระบบการควบคมุภายในของทุกกระบวนการอย่างต่อเน่ือง	ท้ังระดบับรหิาร	และระดบัปฏบัิติการ	
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น		โดยกำาหนดให้การควบคุมภายในของบริษัท	เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ	The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ทั้ง	5	องค์ประกอบ	คือ	
	 1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)	
	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	
	 3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)	
	 4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)	
	 5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	Activities)
	 การดำาเนินงานด้านการควบคุมภายในของบริษัท	 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีของฝ่ายงานและตำาแหน่งงานต่างๆ	พร้อมท้ังมีการกระจาย 
อำานาจ	โดยกำาหนดอำานาจดำาเนินการของผู้บรหิารและผู้ปฏบัิตงิานไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม	เพือ่ถว่งดลุอำานาจใน	การปกป้องรกัษาเงนิทุน
ของผู้ถือหุ้น	อีกท้ังกำาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน	และไม่ใช่การเงิน	นโยบายและวิธีการบริหาร
บุคลากร	การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง	และการควบคุมระบบสารสนเทศ	รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตาม
ผลในระหว่างการปฏิบัติงาน	และประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ
	 นอกจากนี้บริษัทได้ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	9001:2015	 เป็นเครื่องมือในการจัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน	ร่วมกับประกาศ	คำาสั่ง	
และระเบยีบ	เพือ่สรา้งให้เกิดระบบการควบคมุภายในองคก์ร	และส่ือสารให้พนักงานภายในบรษิทัไดร้บัทราบ	นำาไปปฏบัิติตามอำานาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	

การตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน	 โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทำาหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท	 ได้
อย่างอสิระภายใต้กฎบตัรของแผนกตรวจสอบ	และแผนการตรวจสอบประจำาปี	ท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้เพียงพอ	 เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	สามารถปฏิบัติได้จริง	 มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์	 และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 เพื่อป้องกัน 
ความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	
	 สำาหรับตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ	
เหมาะสม	สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคุมภายใน	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และเสนอแนะการปรับปรุง	 แก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งนี้	ปัจจุบันหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	คือ	นายวราวุธ	นาคไพรัช	ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน	

 ประวัติผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน
	 นายวราวุธ	นาคไพรัช
	 อายุ	:	47	ปี
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:		-
	 คุณวุฒิทางการศึกษา	:
	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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	 ประสบการณ์การทำางาน	:
	 •	 2558	–	ปัจจุบัน:	ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2556	–	2558:	ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2549	–	2556:	ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2547	–	2549:	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน	บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำากัด	(มหาชน)
	 •	 2545	–	2547:	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท	สยามฟาร์มาซูติคอล	จำากัด
	 •	 2541	–	2545:	หัวหน้าหน่วยติดตามผลการดำาเนินงาน	สำานักงานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	สำาหรับลูกจ้างประจำาของส่วน

ราชการ
	 •	 2538	–	2541:	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จำากัด	(มหาชน)
	 ประวัติการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน	:
	 •	 หลักสูตร	Certified	Professional	Internal	Auditors	of	Thailand	(CPIAT)
	 •	 หลักสูตร	Internal	Auditing	Certificate	Program	(IACP)
	 •	 หลักสูตร		ISO	9001:2008	Series	Auditor	/		Lead	Auditor	ของ	BUREAU	VERITAS	Certification
	 •	 หลักสูตร		ISO	9001:2015		Internal	Auditor	ของ	BUREAU	VERITAS	Certification
	 •	 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง(ขั้น	Advance)	ของ	Thailand	Federation	of	Accounting	Professions	(TFAC)

การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance)	ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำาคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ	กระบวนการและขั้นตอน
การทำางานของบริษัทมีความถูกต้อง	รวมท้ังส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมาย	คณะกรรมการบริษัท
จึงกำาหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและแผนกพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง	
	 ในปี	 2563	 เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	 12/2563	 เม่ือวันท่ี	 10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	 มีมติแต่งต้ังนางสาวผกาทิพย์	 โลพันธ์ศรี	 เลขานุการบริษัท	 
ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	 (Compliance	Unit)	ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาและดูแลให้	บริษัท	คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	
ตลอดจนพนักงานบริษัท	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	นโยบาย	หลักเกณฑ์	ประกาศ	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง		โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบผ่านทางอีเมล์

การบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเป็นเครื่องมือสำาคัญในการบริหารงาน	 เพื่อลดผล 
กระทบที่อาจมีต่อการดำาเนินธุรกิจ	และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้	 โดยแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น	ความเสี่ยงระดับองค์กร	
และความเส่ียงระดบัปฏบัิติการ	เพือ่ให้มีการดำาเนนิการครอบคลุมท่ัวท้ังองคก์ร	พรอ้มกำาหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงอย่างชัดเจน	และ
สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์	และเว็บไซต์ของบริษัท	ดังนี้
	 1.	 การบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร	พนักงานทุกคนต้องเรยีนรู้ทำาความเข้าใจ	ตระหนักถงึความสำาคญั	และ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 2.	 การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของบริษัท	 โดยต้องครอบคลุมพันธกิจทุกด้านและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

บริษัท	
	 3.	 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที	
	 สำาหรับความเสี่ยงระดับองค์กร	บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	 และผู้บริหารจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	ทำาหน้าที่กำากับดูแล	สนับสนุนการนำานโยบายบริหารความเส่ียงไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมทั้ง	มีคณะทำางานแผนความเสี่ยงระดับองค์กร	รับผิดชอบในการทบทวน	และติดตามการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท	โดยมี
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	 การทบทวนปัจจัยเส่ียง	 และแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรเป็นประจำาทุกปี	 รวมถึงการติดตามดัชนีตัวชี้วัดความเส่ียงองค์กร	
Key	Risk	Indication	(KRI)	ทุกๆไตรมาส	เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	และที่ประชุมกลยุทธ์ประจำาปีของบริษัทฯ	เพื่อให้ทราบ
ถึงสัญญาณเตือนของระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
	 ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ	บริษัทมีระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001:2015	เป็นเครื่องมือในการจัดทำาคู่มือการวิเคราะห์	และจัด
ทำาแผนบริหารความเสี่ยง	ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล	คือ	COSO	Enterprise	Risk	Management	ซึ่งครอบคลุม 
ความเสี่ยงหลักขององค์กรทั้งทางด้านกลยุทธ์(Strategic	Risk)	ด้านการดำาเนินงาน	(Operation	Risk)	ด้านการเงิน	(Financial	Risk)	และ
ดา้นปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บังคบั(Compliance	Risk)	มาใชเ้พือ่ผลักดนัให้ทกุหน่วยงานภายในบรษัิทไดเ้ขา้ใจหลักการ	กระบวนการ	
ตลอดจนการนำาไปปฏิบัติ	 โดยกำาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงต่างๆ	 จากการดำาเนินงานของหน่วยงาน	 
และประเมินความเส่ียงถึงโอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น	 และมีผลต่อการดำาเนินงาน	จากน้ันจึงนำาประเด็นความเส่ียงมาจัดลำาดับความ
สำาคัญและจัดทำาแผนงานการบริหารจัดการความเส่ียง	 โดยให้มีการควบคุม	ดูแลติดตาม	ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงประเด็น 
ความเสี่ยง	เมื่อมีเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป	จากความเสี่ยงนั้นๆ	อย่างเป็นระบบ
	 ในปี	2563	บริษัทมีการดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง	สรุปได้ดังนี้
	 •	 จัดให้มีการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
	 •	 จัดให้แต่ละหน่วยงานประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
	 ในปี	2563	คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดต้ังคณะทำางานเฉพาะกิจ	 ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องได้แก่	
ฝ่ายปฏิบัติการ	ฝ่ายการเงิน	ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายบริหารงาน	ฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์	และฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพื่อร่วมกันจัดทำา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	

การก�ากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บรษิทัมีนโยบายในการดำาเนินธรุกจิดว้ยความซือ่สัตย	์โปรง่ใส	และเปน็ธรรม	โดยกำาหนดให้กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานทุกคนห้าม
ประกอบธรุกิจหรอืมีส่วนรว่มในธุรกิจทีเ่ป็นการแขง่ขนักับธุรกิจของบรษัิท	หลีกเลีย่งการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรอืบุคคล/นิติบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 รวมท้ังไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล	หรือส่ิงใดๆท่ีรู้มาจากตำาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบไปสร้างประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายการน้ันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
บริษัทกำาหนด	และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
	 ก่อนดำาเนินการ	 โดยผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และต้องมี 
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 โดยคำานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก	นอกจากนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการ	เหตุผล	และความจำาเป็นไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 และรายงานประจำาปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



Annual Report 2020 I 136

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ
	 บรษัิทไดท้บทวนและปรบัปรงุการดำาเนินงานของบรษัิทเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดี		(Good	Corporate	Govern-
ance)	ปี	2555	ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	12/	2563	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	
2563	รวมถึง	แนวทางการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(GC	Code)	ปี	2560	ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมเพื่อนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน		ดังนี้

 การก�ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ	และผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	และมีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณธุรกิจ	 ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 ระมัดระวังเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 	 รวมท้ัง	 สนับสนุนให้ 
พนักงานปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	เที่ยงธรรม	ประพฤติตัวอย่างเหมาะสม	พัฒนาทักษะและความรู้
บรษิทัจงึไดจ้ดัต้ังคณะทำางานติดตามและส่งเสรมิจรรยาบรรณธุรกจิเพือ่กำากับให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั	โดยจดัทำา	“วารสาร
สีขาว”	เพือ่เผยแพร	่และสรา้งความตระหนักรู	้โดยส่ือสารไปยังผูเ้ก่ียวขอ้งผ่านชอ่งทางอเีมล์ของบรษัิท	เป็นต้น	โดยผลการดำาเนินงาน
ในปี	 	 2563โปรดดูหัวข้อการรับแจ้งเหตุ	 /	 ข้อร้องเรียน	 /	 ข้อเสนอแนะช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	 และ 
การคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส	(Whistle	Blowing)

 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)  
บรษัิทกำาหนดให้มีหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏบัิติงาน	(Compliance	Unit)	เพือ่ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาและดแูลให้	บรษัิท	คณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงานบริษัท	ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	นโยบาย	หลักเกณฑ์	ประกาศ	 และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง	 	 ในปี 
ที่ผ่านมา	โปรดดูหัวข้อการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นโยบายด้านความยั่งยืน
	 บริษัทได้จัดทำานโยบายด้านความย่ังยืน	 เพ่ือกำาหนดกรอบในการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน	ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ	 มิติสังคม	
และมิติสิ่งแวดล้อม	เพื่อนำาไปสู่การเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน	อันจะนำาพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	โปรดดูหัวข้อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2563
	 บริษัท	และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี	2563	โดยมี	รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ดังนี้	
	 1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	และบริษัทย่อย	รวมเป็นเงินจำานวน		

3,500,000	บาท
	 2.	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	:	ไม่มี

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
	 บรษัิทกำาหนดให้กรรมการ	และผู้บรหิารต้องจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถอืหลักทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารรวมถงึคูส่มรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งท่ีมีการซ้ือ	ขาย	 โอน	หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท	 เพื่อดำาเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง	
ตาม	หลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่แก้ไข	มาตรา	59	ประกอบกับประกาศสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ท่ี	 สจ.12/2552	 เร่ือง	การจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และ 
หลักกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร	 ยอดยกมา	ณ	วันที่	 การเปลี่ยนแปลง	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	63	 ได้มา	 จำาหน่าย	 31	มกราคม	63

นายประเสริฐพันธุ์	พิพัฒนกุล	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายอภิชาต	ธรรมสโรช	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายณัฐพร	พรหมสุทธิ	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายพลพัฒ	กรรณสูต	 263,910,285	 1,000,000	 -	 264,910,285
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	 109,177	 -	 -	 109,177
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายสุข	สื่อยรรยงศิริ	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายมงคล	พีรศานติกุล	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายอาภาธร	กรรณสูต	 13,253,573	 500,000	 -	 13,753,573
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายปสันน	สวัสดิ์บุรี	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายนิโคลีโน	พาสควินี่	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายนิเวศน	เอี้ยงฮง	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
นายสมชาย	วุ้นประเสริฐ	 	 -	 -	 -	 -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 -	 -	 - _______________________________________________________________________________________________
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ส�าหรับเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและค่าตอบแทน
	 บริษัทยังไม่ได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 โดยปัจจุบัน	ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 มิได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด	 โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ	 1	ครั้ง	 
เพ่ือประกอบการพจิารณาคา่ตอบแทน	โดยเปิดเผยคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารในรูปแบบต่าง	ๆ 	โปรดดหัูวขอ้คา่ตอบแทนผู้บรหิาร	
รวมทั้ง	กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50  กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 ท่าน
และวาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 บริษัทได้กำาหนดความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ	อันประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ความรู้	ความสามารถ	ทักษะ
วิชาชีพ	ประสบการณ์ทำางาน	และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 	 โดยกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งในปัจจุบันเป็นผู้มีความรู้	 	ความเชี่ยวชาญ	และ
ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	
3	ท่าน	จากกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน		(คิดเป็นร้อย	43)		
	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการพิจารณาโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับองค์กร	
โดยไม่จำากัด	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา		อายุ	ทักษะวิชาชีพ	และคุณสมบัติด้านอื่นๆรวมทั้ง	สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
	 สำาหรบัวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอสิระ	ต่อเน่ืองไม่เกิน	9	ปีน้ัน	คณะกรรมการพจิารณาแล้ววา่การดำารงตำาแหน่งกรรมการ
อิสระต่อเนื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำางาน	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน		และสามารถ
แสดงความเห็น	เกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ
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การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง	 บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้วยความ 
รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมเพือ่นำาไปสู่ความย่ังยืนอยา่งแทจ้รงิ	บรษัิทไดก้ำาหนดนโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม
โดยมุ่งเน้นการยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนไดเ้สียทุกกลุม่อย่างเป็นธรรม	ซึง่ไม่เพยีงแต่ความรบัผิดชอบในกระบวนการ	(In	Process)	
แต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ	(After	Process)	ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆด้วย
	 การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้
	 1.	 ในกระบวนการ	(In	Process)	คอื	ความรบัผดิชอบจากผลกระทบและสรา้งคณุคา่จากการดำาเนินธรุกจิขององคก์รทีม่ต่ีอผู้มีส่วน

ได้เสีย	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการดำาเนินงานทุกกระบวนการขององค์กร
	 2.	 นอกกระบวนการ	(After	Process)	คอื	การมีส่วนรว่มและสนบัสนุนกิจกรรมเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกับการ

ดำาเนินงานขององค์กร

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (In Process)
	 บรษัิทมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกจิดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	โดยให้ความสำาคญัในการดแูลผู้มีส่วนได้เสียของ
บรษัิททุกกลุ่ม	ได้แก่	ผู้ถอืหุ้น	พนกังาน	ลูกคา้	คูค่า้	เจา้หน้ี	คูแ่ขง่ทางการคา้	ชมุชน	สังคม	และส่ิงแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ตลอดจน
ตระหนักและระมดัระวงัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผูม้สีว่นไดเ้สียทุกกลุ่มดงักล่าวในทุกกระบวนการของการดำาเนินงานของบรษัิทโดยครอบคลุม
มิติทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

 1.  การเติบโตและการได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น
จากวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	และกลยุทธ์ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบริษัทมุ่งมั่นในการเลือกโครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม	ในปี	2563บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างของภาครัฐ
และภาคเอกชนและประสบความสำาเร็จในการชนะประมูลงานโดยมีมูลค่าโครงการใหม่สูงถึง	13,152	ล้านบาท
ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้เข้าไปศึกษาโครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์หลายโครงการในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
เพือ่สรา้งผลตอบแทนท่ีดใีห้กับผูถ้อืหุ้นและพนักงานตลอดจนสรา้งความม่ันคงให้แก่องคก์รและเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศอกีด้วย

 2.  การบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท�ารายงานทางการเงิน
สำาหรบัการบรหิารจดัการดา้นการเงนิเพือ่ความยัง่ยืน	บริษัทไดด้ำาเนนิการบริหารงานด้านความย่ังยืนทางการเงนิอย่างจริงจงั	ท้ังเรือ่ง
ความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	รวมทั้งใหค้วามสำาคัญในความถูกตอ้งและเชื่อถือไดข้องงบการเงิน		บริษทัมีการบริหารจัดการทางการ
เงินและจัดทำางบการเงินตามหลักการของ	Accountability	Financial	Statement	อันได้แก่

	 1.	 มีความโปร่งใส	(Transparent)
	 	 บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	โดยกรรมการตรวจสอบ	1	ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน	ทำาหน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 รวมท้ังระบบการควบคุมภายใน	 ซึ่งความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 ตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ	(Auditability)
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีกำากับดูแลและตรวจสอบการดำาเนินงาน	 สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี	 รวมถึง

สอบทานความถูกต้อง	การเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ	และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท	
โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส	และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นสำาคัญโดยเร็ว
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	 3.	 เปิดเผยอย่างไม่มีวาระซ่อนเร้น	(Disclosure)
	 	 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	พร้อมทั้งคำาอธิบายและการวิเคราะห์	 เพื่อให้

ความม่ันใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้
งบการเงิน

	 4.	 สอบวัดได้	(Measurable)
	 	 เพือ่การสรา้งมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกดิความโปร่งใสและเปดิเผยท่ีจะเป็นผลตอ่ความย่ังยืนของบรษัิท	การรายงาน

ทางการเงินของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	 
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ลงวันท่ี	 28	 กันยายน	 2554	 เรื่อง 
กำาหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน	 พ.ศ.	 2554	 และข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 5.	 มีวินัย	(Discipline)
	 	 การบริหารจัดการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา	มีการควบคุมการลงทุน	ไม่นำาเงิน

ทุนของบรษัิทไปลงทุนในธรุกิจท่ีไม่มีความถนัด	ไมน่ำาเงนิทุนไปลงทุนในกิจกรรมท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษัิท	
และรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำางานให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด

 3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 	 บรษัิทให้ความสำาคญัต่อการปฏบัิติต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรม	ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิทั	ดว้ยเล็งเห็นถงึคณุคา่ของ

พนกังานทีจ่ะเป็นแรงขบัเคล่ือนขององคก์รให้มีความเจรญิเติบโต	โดยใชห้ลกัความเสมอภาค	เทา่เทียม	ไม่แบ่งแยก	และมจีรยิธรรม
ในการปฏิบัติต่อพนักงาน	บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	เคารพในสิทธิและหน้าที่ความรับผิด
ชอบของพนักงาน		มีการจา้งงานอย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏบัิติ	ไม่มกีารใชแ้รงงานเดก็	สนับสนุนการพฒันาความสามารถและ
ศกัยภาพของพนักงาน	รบัฟงัขอ้คดิเห็น	และขอ้เสนอแนะของพนักงานทุกระดบั	จดัให้มีสวสัดกิารทีด่	ีรวมถงึให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	
ตลอดจนสรา้งบรรยากาศท่ีดใีนการทำางานเพือ่ให้พนักงานมีคณุภาพชวีติท่ีด	ีมีความม่ันใจ	และอยู่รว่มงานกบับรษัิทอย่างม่ันคง

	 1.	 การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
	 	 บริษัทมีระบบการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน	 เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความรู้	ความสามารถ	 และมีประสบการณ์

เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อรองรับกับความเติบโตทางธุรกิจของบริษัทโดยให้ความเท่าเทียมกันทุกเพศ	 เชื้อชาติ	ศาสนา	 สีผิว	
และสถาบันการศึกษา	 มีการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนให้พนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของ
พนักงาน	และผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น	และระยะยาวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	และไม่เลือกปฏิบัติ	เพื่อ
ให้พนักงานมีผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตที่ดี	สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน	

  ข้อมูลพนักงานปี	2563
	 	 ในปี	2563	บริษัทมีพนักงานทั้งหมด	2,544	คน	โดยจำาแนกเป็นพนักงานประจำาตำาแหน่งวิศวกร	453	คนและพนักงานอื่น 

ท่ีไม่ใช่วศิวกรจำานวน	818	คน	พนักงานรายวนัรวมกบัแรงงานต่างดา้วจำานวน	1,273	คน	แบง่เป็นแรงงานต่างดา้วจำานวน	
200	คน	คนไทย	1,073	คน	สำาหรับค่าตอบแทนพนักงานในปี	2563	คิดเป็นจำานวนเงิน	769.18	ล้านบาท
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	 2.	 การดูแลและการจัดการสวัสดิการพนักงาน
	 	 บรษัิทมีการจดัการให้พนกังานทกุคนมคีวามสุขในท่ีทำางานดว้ยการจดัให้มีสวสัดกิารท่ีดใีนมาตรฐานทีเ่กินกวา่กฎหมาย

กำาหนด	ดแูลสถานท่ีทำางานให้เหมาะสมกบัการทำางานท้ังสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ		จดัให้มีสุขอนามัยทีดี่	มีส่ิงอำานวย
ความสะดวก	มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	

	 	 บรษัิทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนรว่มในการรวมกลุ่มเพือ่กำาหนดแนวทางการจดัสวสัดกิารต่างๆให้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงาน	โดยไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการขึน้	ประกอบไปดว้ยพนักงานที่ได้รบัการเลอืก
ต้ังจากพนักงานเปน็กรรมการจำานวน	5	คน	และกรรมการท่ีมาจากการแต่งต้ังจำานวน	2	คน	ซึง่คณะกรรมการชดุดงักล่าว
มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
	 2.	 ให้คำาปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง	ในการจัดสวัสดิการสำาหรับลูกจ้าง
	 3.	 ตรวจตรา	ควบคุม	ดูแล	การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
	 4.	 เสนอขอ้คดิเห็น	และแนวทางในการจดัสวสัดกิารท่ีเป็นประโยชน์สำาหรบัลูกจา้ง	ต่อคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงาน

สวัสดิการที่จัดหาให้พนักงาน

 สวัสดิการ พนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง
   รายเดือน รายวัน รายเดือน รายวัน

1.	ประกัน	 	 	 	 	
•	 ประกันกลุ่ม	 	 	 	
	 -	 ประกันชีวิต	 *	 *	 *	 *
	 -	 ประกันอุบัติเหตุ	 *	 *	 *	 * _____________________________________________________________________________________________________
2.	การดูแลสุขภาพ	 	 	 	
•	 ค่ารักษาพยาบาล	 *	 *	 	
•	 ตรวจสุขภาพประจำาปี	 *	 *	 *	 *
•	 ค่าทันตกรรม	 *	 *	 	
•	 ประกันสังคม	 *	 *	 *	 *
•	 กองทุนเงินทดแทน	 *	 *	 *	 * _____________________________________________________________________________________________________
3.	อื่นๆ	 	 	 	
•	 เครื่องแบบพนักงาน	 *	 *	 	
•	 เครื่องแบบคนงาน	 *	 *	 *	 *
•	 อบรมทักษะวิชาชีพ	 *	 *	 *	 *
•	 งานเลี้ยงปีใหม่	 *	 *	 *	 *
•	 น้ำาดื่ม	 *	 *	 *	 *
•	 ที่พักอาศัยสำาหรับหน่วยงานก่อสร้าง	 *	 *	 *	 *
•	 รถรับส่ง	 *	 *	 *	 *
•	 เบี้ยเลี้ยง	 	 	 	
-	 ต่างจังหวัด	 *	 *	 	
-	 ต่างประเทศ	 *	 *	 *	 *
-	 ค่าอาหาร	 *	 *	 	
•	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 *	 *	 *	 *
•	 เงินกู้	 	 	 	
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 สวัสดิการ พนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง
   รายเดือน รายวัน รายเดือน รายวัน

-	 ที่พักอาศัย	 *	 *	 *	 *
-	 อุปโภค-บริโภค	 *	 *	 	
•	 สวัสดิการเงินช่วยเหลือ	 	 	 	
-	 เยี่ยมไข้พนักงาน	(กรณีผ่าตัด)	 *	 	 	
-	 การสมรสพนักงาน	 *	 	 	
-	 บิดา	–	มารดาพนักงานเสียชีวิต	 *	 	 	
-	 พนักงานเสียชีวิต	 *	 *	 *	 *
•	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 *	 *	 	
•	 เกษียณอายุ	 *	 *	 	 _____________________________________________________________________________________________________

	 3.	 การพัฒนาพนักงาน
	 	 บรษัิทให้ความสำาคญัต่อพนักงาน	ซึง่ถอืเปน็หัวใจสำาคญัต่อองคก์รอย่างมาก	เพราะตระหนักดวีา่พนักงานเป็นกำาลังสำาคญั

และเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย	บริษัทได้กำาหนดเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานไว้ในพันธกิจขององค์กร	 โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสม
กับตำาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ	ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รองรับการเติบโตขององค์กร	 
อันนำาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

	 	 บริษัทได้พัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท	 ได้มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 (Grand	
Orientation)	 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร	รวมทั้งได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พฒันาพนกังานอยา่งเป็นรปูธรรม	โดยโดยวเิคราะห์ความจำาเป็นในการฝกึอบรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพของพนักงานตาม 
ความเหมาะสม	และกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบทั้งหลักสูตรพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับ
การทำางาน	และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ	(On	the	Job	Training)

	 	 การพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และศักยภาพของพนักงานของบริษัท	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่
	 1.	 ด้านขีดความสามารถหลัก	 (Core	Competency)	 คือ	 ความรู้	 ความสามารถพื้นฐาน	 ท่ีองค์กรต้องการให้ 

พนักงานมี	เช่น	หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ	หลักสูตรความปลอดภัยในการทำางาน	เป็นต้น
	 2.	 ด้านขีดความสามารถเฉพาะด้าน	(Function	Competency)	คือความรู้	ความสามารถที่จำาเป็นสำาหรับตำาแหน่ง	

โดยท่ีแต่ละตำาแหน่งงานจะมีการกำาหนดระดบัความสามารถท่ีคาดหวงัไวแ้ลว้	โดยท่ีบรษิทัจะจดัหลักสูตรฝกึอบรม
ให้แก่พนักงานท้ังในรูปแบบการฝึกอบรมภายใน	 (In-House	Training)	 และการฝึกอบรมภายนอก	 (External-
House	Training)	สำาหรบัพนักงานทีมี่ความสามารถเกินขดีความสามารถท่ีบรษัิทกำาหนด	บรษัิทจะนำามาพจิารณา
ประกอบในการปรบัเลือ่นตำาแหน่งเพือ่ให้พนักงานไดมี้โอกาสในการใชศ้กัยภาพอย่างเหมาะสม	และเป็นการพฒันา
พนักงานให้สามารถเติบโตได้ตามสายอาชีพ

	 3.	 ดา้นทักษะการบรหิารจดัการ	(Management	Competency)	คอื	ความรู	้ความสามารถในการบรหิารงานสำาหรบั
ตำาแหน่งหัวหน้างานขึ้นไปนอกจากน้ี	บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความรู้ระหว่างกัน	 เพ่ือให้พนักงานทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม	สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาด	และมีโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ

	 	 สำาหรบัการส่งเสรมิโอกาสความก้าวหน้าในการทำางาน	โดยเฉพาะในตำาแหน่งงานระดบัหัวหน้างาน	บรษัิทมีนโยบาย
ในการพจิารณาเล่ือนตำาแหน่งจากบุคคลภายในก่อน	เพือ่เปิดโอกาสให้กับพนักงานได้ใชค้วามรู	้ความสามารถใน
การพัฒนาตนไปสู่ตำาแหน่งงานที่สูงขึ้น	รวมทั้งให้โอกาสในการโอนย้ายเพื่อทำางานข้ามสายงาน
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บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	สำาหรับการฝึกอบรมพนักงาน		ดังนี้	

ชั่วโมงการฝึกอบรม	
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน	 ปี	2563 

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย	(ชั่วโมง	/	คน	/	ปี)	 8	/	คน	/	ปี ___________________________________________________

ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม	ตามแผนการอบรมประจำาปี	2563
รายละเอียด	 หลักสูตรอบรม	 5C	เพิ่ม	 ด้านการ	 ด้านภาวะผู้นำา
	 	 	 ด้านคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 พัฒนาสมรรถนะ	 และการบริหาร
	 	 	 ความมั่นคง	 มุ่งมั่นสู่	 ทางวิชาชีพ	 จัดการ
	 	 	 ความปลอดภัย	 ความสำาเร็จ
	 	 	 และอาชีวอนามัย

จำานวนคน	 212	 636	 135	 285 ________________________________________________________________________________________________________
จำานวนชั่วโมง	 1,696	 5,088	 	1,080	 2,280 ________________________________________________________________________________________________________

	 4.	 จรรยาบรรณพนักงาน
	 	 บริษัทกำาหนดให้มีจรรยาบรรณพนักงาน	เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	ควบคู่ไปกับข้อบังคับ	ข้อกำาหนด	คำาสั่ง	

และประกาศของบรษัิท	โดยมุ่งหวงัให้พนักงานทุกคน	พฒันา	ส่งเสรมิ	และสรา้งมาตรฐานในการปฏบัิติงานท่ีสากลยอมรบั	
เช่น	ระบบ	ISO	9001	ระบบ	OSAS	18001	และระบบ	ISO	14001	เป็นต้น	มีวัฒนธรรมการทำางานเป็นทีม	สร้างความพึง
พอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	คำานึงถึงความเสมอภาค	และความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ	และความสุจริตโปร่งใสในการ
ดำาเนินงาน	ดังที่ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมการต่อต้านทุจริตภาคเอกชนไทย	หรือ	CAC

 4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 	 บริษัทดำาเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยให้ความเคารพสิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม	

ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 เคารพความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆของ
องคก์ร	และเปน็ไปตามหลักสากลดา้นสิทธมินุษยชน	ตามทีก่ำาหนดในจรรยาบรรณธรุกิจของบรษัิทครอบคลุมท้ังองคก์รและคูค้า้	
โดยให้ความเสมอภาคและเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย	(Diversity)	ทางเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	ศาสนา	การศึกษาของแรงงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ	

	 	 สำาหรับคู่ค้า	อาทิ	ผู้ขาย	ผู้รับเหมาช่วง	ผู้รับจ้าง	บริษัทได้ให้การสนับสนุนคู่ค้าที่เคารพสิทธิมนุษยชนและรับผิดชอบต่อสังคมโดย
จะคัดเลือกคู่ค้าท่ีดำาเนินธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของราชการ	ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกฎหมาย
ความปลอดภัย	ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่ใช้แรงงานเด็ก	บริษัทมีการปฏิบัติกับ 
คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว	เพศ	เชื้อชาติ	ความคิดเห็นทางการเมือง	หรือ
พื้นเพทางสังคม	โดยมีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายเสนอราคาในมาตรฐานหรือเงื่อนไขเดียวกัน

	 	 บริษัทดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมักประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีเป็นคนไทยเพื่อให้การส่งมอบงานก่อสร้าง 
ตรงตามกำาหนด	บริษัทจึงจำาเป็นต้องว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาเสริมแรงงานในประเทศ
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	 ข้อมูลแรงงานต่างด้าว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563
	 สัญชาติ	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

	 กัมพูชา	 102	 51.00 ____________________________________
	 พม่า	 98	 49.00 ____________________________________
	 รวม	 200	 100 ____________________________________

	 	 บรษัิทวา่จา้งแรงงานต่างดา้วโดยขออนุญาตอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของกรมแรงงานท่ีเป็นคนไทยและปฏบิติัต่อ
แรงงานตา่งดา้วโดยคำานึงถงึหลักสิทธิมนุษยชน	จดัให้มีสวสัดกิารต่างๆ	ตามท่ีกฎหมายแรงงานกำาหนดไว	้รวมท้ังสวสัดกิารอืน่ๆ
เช่นเดียวกับแรงงานไทยดังต่อไปนี้

	 •	 ประกันสังคม	(บาดเจ็บนอกเวลางาน	/	บาดเจ็บเนื่องจากการทำางาน)	
	 •	 ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	
	 •	 สวัสดิการด้านที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
	 •	 การใช้น้ำา	ไฟฟ้าในที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	หากไม่เกินจำานวนที่บริษัทกำาหนด	
	 •	 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำา	308-330	บาทหรือมากกว่า	ขึ้นอยู่กับความสามารถ	
	 •	 เครื่องแบบคนงาน
	 •	 ระบบอาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	เช่น	อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	
	 •	 การฝึกอบรม
	 •	 สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำางาน	การร้องเรียนเรื่องการทำางาน	หรือเรื่องอื่นใด	
	 •	 ความเจริญก้าวหน้าในการทำางาน	
	 	 นอกจากนี้	บริษัทติดตามให้มีการปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	โดยปี	2563	ไม่มีการรายงาน	หรือร้องทุกข์ในเรื่องเกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

 5.  การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 	 บริษัทได้ยึดมั่นในหลักนโยบาย	ความสำาเร็จของงานมาพร้อมด้วยกับความปลอดภัยของพนักงาน	ผู้รับเหมา	และลูกจ้างรวมไป

ถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนอยู่เสมอ	ภายใต้ความตระหนักถึงความปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีจะต้องปฏิบัติ
ตามเท่าน้ัน	 แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม	 เป็นสิทธิท่ีผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับเท่าเทียมกันทุกคน	
ความปลอดภัยจึงถือเป็นอันหน่ึงอันเดียวขององค์กรที่ถือปฏิบัติมาและสืบทอดต่อ	ๆ	 กันไปต้ังแต่พนักงานระดับบริหารไปจนถึง
ระดับปฏบัิติการ	ทุกคนจะไดร้บัมอบหมายให้รบัผิดชอบดแูลความปลอดภยัตามส่วนของงานและหน้าท่ีเป็นลำาดบั	โดยถอืวา่ความ
ปลอดภัยไม่ใช่เป็นส่วนที่จะมาเพิ่มเติมในงานหลัก	แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการทำางาน	และจะต้องคำานึงถึงก่อนเสมอ

	 	 บริษัทจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานท่ีดีเพิ่มข้ึนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การทำางาน	ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน	รวมไปถึงเกิดจาก 
เครื่องมือ	 อุปกรณ์ท่ีมีสภาพชำารุดหรือการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน	และสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ไม่เหมาะ	ดังน้ัน	 ส่วน
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อบริหารและจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

  การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 	 เพือ่ให้เกิดความปลอดภยัในการทำางานของผู้ปฏบัิติงาน	บรษัิทจดัให้มีการฝกึการอบรม	เพือ่ให้ความรู้ในการปรบัเปล่ียน

พฤติกรรมทีมี่ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมการทำางาน	เชน่	การเกดิอบัุติเหตุท่ีทำางาน	และสรา้งวฒันธรรมองคก์ร	เพ่ือให้
เกิดความปลอดภยัในการทำางาน	การจดัอบรมดา้นความปลอดภัยในการทำางานให้แกพ่นักงานระดบัหัวหน้างานตำาแหนง่
โฟร์แมนขึ้นไป	และจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้กับ
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พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการความปลอดภัย	
	 	 นอกจากน้ี	 ในการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน	 บริษัทยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับ 

ผู้ปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 เช่น	ความปลอดภัยในการทำางานเก่ียวกับป้ันจั่น	 และความปลอดภัยในการทำางาน
ในที่อับอากาศ	และหลักสูตรอื่น	ๆ	ที่มีความจำาเป็น	รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการ
ทำางานกับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดี	ดังนี้	

 การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานและผู้รับเหมา
	 บริษัท	ได้กำาหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โดยในปี	2563	ดังนี้

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	สำาหรับพนักงานและผู้รับเหมา

การฝึกอบรม	 จำานวน	(คน)	 จำานวน	(ชั่วโมง)	 จำานวนชั่วโมงต่อคน	
		 	 	 (ชั่วโมง/คน/ปี)

พนักงาน	 2,450	 25,815	 10.53 ________________________________________________________________________

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	สำาหรับพนักงานและผู้รับเหมา

หัวข้อการฝึกอบรม

อบรมหลักสตูร	ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และ	สภาพแวดล้อม
ในการทำางานสำาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำางานใหม่

อบรมหลักสูตร	 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับ
หัวหน้างาน

อบรมหลักสูตร	คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน

อบรมหลักสูตร	การทำางานและวิธีป้องกันอันตรายในงานที่อับ
อากาศ

อบรมหลักสูตร	 ข้อกำาหนด	OHSAS18001:2007	 การชี้บ่ง
อันตรายและประเมินความเส่ียงให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ในการทำางาน

อบรมหลักสูตร	ข้อกำาหนด	ISO45001:2018	การชี้บ่งอันตราย
และประเมินความเส่ียงให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ทำางาน

อบรมหลักสูตร	การปฏิบัติหน้าท่ีผู้บังคับป้ันจั่น	 ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับป้ันจั่น	 ผู้ยึดเกาะวัสดุ	 หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น	  
(4	ผู้ปฏิบัติ)	สำาหรับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง	รถ	เรือปั้นจั่น

หน่วยงานอบรม	

ส่วนงานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย	สำานักงานใหญ	่และหนว่ย
งานภายในบริษัท

บริษัท	เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จำากัด

บริษัท	เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จำากัด

ส่วนงานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย	สำานักงานใหญ	่และหนว่ย
งานภายในบริษัท

ส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สำานักงานใหญ่

ส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สำานักงานใหญ่

บริษัท	เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จำากัด
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หัวข้อการฝึกอบรม

อบรมหลักสูตร	การปฏิบัติหน้าท่ีผู้บังคับป้ันจั่น	 ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับป้ันจั่น	 ผู้ยึดเกาะวัสดุ	 หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น	  
(4	 ผู้ปฏิบัติ)	 สำาหรับป้ันจ่ันชนิดเหนือศีรษะ	 ชนิดขาสูง	 และชนิด
อยู่กับที่อื่น	ๆ

อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	ประจำาปี

หน่วยงานอบรม	

บริษัท	เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จำากัด

ประจำาปีในแต่ละหน่วยงาน

ประจำาปีในแต่ละหน่วยงาน

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัท
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 การฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน
	 	 นอกจากพนักงานและผู้รบัเหมา	แลว้บรษัิทยงัส่งเสรมิและสนับสนนุการฝกึอบรมและพฒันาทักษะ	สำาหรบัเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ในการทำางานระดับวิชาชีพ	และระดับเทคนิคขั้นสูง	เช่น	หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน	(คปอ.)	หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ	หลักสูตรข้อกำาหนด	ISO	45001:2018	หลักสูตร
ดับเพลิงขั้นต้น	เป็นต้น

 
การฝึกอบรม	 จำานวน	(คน)	 จำานวน	(ชั่วโมง)	 จำานวนชั่วโมงต่อคน
	 	 	 (ชั่วโมง/คน)

จป.วิชาชีพ	และ		 83	 3,958	 48
จป.เทคนิคขั้นสูง _______________________________________________________________________

   โครงการและกิจกรรม
  “	Toolbox	Talk”	และ		“Safety	Talk” 
	 	 พูดคุยเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยภาพรวม	 โดยวิศวกร	 ซุปเปอร์ ไวเซอร์ 	 โฟร์แมน	 และเจ้าหน้าท่ี  

ความปลอดภัยฯ	 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน	 และความเสี่ยงในการทำางานของแต่ละวัน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานเข้าใจขั้นตอนการทำางานและเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญ	 สามารถนำาไปใช้
ในการพูดตอกย้ำาก่อนการทำางานโดยชี้ ให้เห็นความสำาคัญของงานท่ีจะต้องปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายและช้ีบ่ง
อันตรายท่ีแฝงอยู่ในการทำางาน	 ท่ีจะนำาไปสู่การสร้างจิตสำานึกความปลอดภัยในการทำางานอย่างย่ังยืนต่อไป
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  มาตรการป้องกันโควิด	-19

	 	 หนว่ยงานก่อสรา้งไดจ้ดัให้มีมาตรการป้องกันโควดิ	-19ในเขตสถานท่ีกอ่สรา้งของผู้ปฏบัิติงาน	ก่อนเขา้มาทำางานในพืน้ท่ี
ในช่วงเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน	รวมทั้งที่พักคนงานด้วย	 และรณรงค์ประชาสัมพันธ	์ ติดป้ายเก่ียวกับมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19	และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับการตรวจเชื้อผ่านการค้นหา
ผู้ป่วยเชิงรุกที่แคมป์พักคนงาน
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	 	 นอกจากนี้		บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานประจำาปี	และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

	 	 บรษัิทให้ความสำาคญัในการตรวจสอบ	และการตรวจติดตามระบบการจดัการความปลอดภยั	เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ
วัดผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของของหน่วยงาน	สามารถนำาข้อมูลจากผลการตรวจ	 ติดตามระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย	มาวัดผลการดำาเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการของโรงงานและหน่วยงาน
ก่อสร้าง	
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 ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย และการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	 18001:2007	 บริษัทกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภัย	 โดยกำาหนดให้มี	 “จำานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน	 2	 ครั้ง/100	 คน/ปี”	 ซึ่งบริษัทมีการติดตามข้อมูลสรุป
ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุxณภาพ	 และเป้าหมายของบริษัท	 ซ่ึงมีผลการดำาเนินงาน	 ดังน้ี

ข้อมูล / สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน

สรุปรวมอุบัติเหตุทุกหน่วยงาน	
เดือน	 พนักงาน	 อุบัติเหตุ	 เฉลี่ย	(ครั้ง)	 เฉลี่ยสะสม	 สะสม
	 ทั้งหมด	(คน)	 (ครั้ง)	 100	คน/เดือน	 100	คน/ปี	 ไม่เกิน

มกราคม	 2,417	 3	 0.12	 0.12	 0.17 ___________________________________________________________________________________________________
กุมภาพันธ์	 2,395	 6	 0.25	 0.37	 0.34 ___________________________________________________________________________________________________
มีนาคม	 2,408	 4	 0.17	 0.54	 0.51 ___________________________________________________________________________________________________
เมษายน	 2,395	 4	 0.17	 0.71	 0.68 ___________________________________________________________________________________________________
พฤษภาคม	 2,401	 1	 0.04	 0.75	 0.85 ___________________________________________________________________________________________________
มิถุนายน	 2,428	 2	 0.08	 0.83	 1.02 ___________________________________________________________________________________________________
กรกฎาคม	 2,452	 1	 0.04	 0.87	 1.19 ___________________________________________________________________________________________________
สิงหาคม	 2,469	 2	 0.08	 0.95	 1.36 ___________________________________________________________________________________________________
กันยายน	 2,470	 6	 0.24	 1.19	 1.53 ___________________________________________________________________________________________________
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สรุปรวมอุบัติเหตุทุกหน่วยงาน	
เดือน	 พนักงาน	 อุบัติเหตุ	 เฉลี่ย	(ครั้ง)	 เฉลี่ยสะสม	 สะสม
	 ทั้งหมด	(คน)	 (ครั้ง)	 100	คน/เดือน	 100	คน/ปี	 ไม่เกิน

ตุลาคม	 2,491	 2	 0.08	 1.27	 1.7 ___________________________________________________________________________________________________
พฤศจิกายน	 2,528	 2	 0.08	 1.35	 1.87 ___________________________________________________________________________________________________
ธันวาคม	 2,544	 2	 0.08	 1.43	 2 ___________________________________________________________________________________________________
รวม	 2,450	 35	 1.43	 	1.43	 2
	 จำานวนพนักงานเฉลี่ย  ___________________________________________________________________________________________________ 

	 	 บริษัทมีการติดตามและรายงานผลข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุเป็นประจำาในท่ีประชุมผู้บริหาร	 โดยมีทิศทางลดลงต่อเน่ืองใน
ช่วง	 6	 ปีท่ีผ่านมา	 และมีการต้ังเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยรณรงค์การลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย	กล่าวคือ	สถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์

แผนข้อมูลสถิติจ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานและจ�านวนวันหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปี 2557-2563

ข้อมูลสถิติ การจ�าแนกตามอวัยวะที่ได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ ปี2563
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 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน 
บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางานอย่างต่อเน่ืองเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ	 โดยหน่วยงานใดมีช่ัวโมง 
การทำางานติดต่อกันเกิน	 250,000	ชั่วโมง	 และมีจำานวนครั้งอุบัติเหตุเป็นศูนย์	 ทางบริษัทจะมีการมอบรางวัล	 จำานวน	250	บาท 
คูณด้วยจำานวนพนักงานในหน่วยงาน	ให้กับหน่วยงานนั้น

	 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี	2563	 จำานวน	(บาท)

N.011		 โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	มหาชัย	 9,250 _________________________________________________________________________
N.033	 ศูนย์เครื่องจักรและอุปกรณ์	 59,000 _________________________________________________________________________
N.507	 โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 40,750
	 รถไฟฟ้าสายสีส้ม _________________________________________________________________________
N.515	 โครงการก่อสร้าง	Civil	works	of	Forestias	 24,500 _________________________________________________________________________
N.517A	 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู	 182,000
	 งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์	สถานีรถไฟฟ้า _________________________________________________________________________
N.518A	 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	 167,500
	 งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์	สถานีรถไฟฟ้า _________________________________________________________________________

 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทอยู่ระหว่างดำาเนินการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่มาตรฐานสากลISO45001:2018	จาก
มาตรฐานเดิม	OHSAS	18001:2007	 ท่ีบริษัทได้รับการรับรอง	 โดยการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเพื่อดำาเนินการตาม 
ข้อกำาหนดและวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป	
คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และคณะทำางาน	 มุ่งม่ันที่จะพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของบริษัท	 เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
จากนานาชาติ	คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการดำาเนินงานของบริษัท	 	 อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของบริษัทในปัจจุบัน	และในอนาคต

บริษัทได้รับความไว้วางใจและรางวัลต่างๆ	ในมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่ดี	จากเจ้าของงาน	บริษัทผู้ว่าจ้าง	
หรอืบรษัิททีป่รกึษา	เชน่	การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,	Cambodian	Energy	II	Co.,	Ltd.	และบรษิทัทีพเีอสซ	ี(ไทยแลนด)์	จำากดั
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 7.  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทในธุรกิจก่อสร้างแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่คือ	ภาครัฐ	อันได้แก่	หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ	 และภาคเอกชน
ภายในประเทศ

สัดส่วนลูกค้าของบริษัทปี 2563
  

	 	 บริษัทให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าหรือเจ้าของโครงการอย่างสูงสุดท้ังในด้านคุณภาพและความตรงเวลาจาก	
ประสบการณ์ในการดำาเนินธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้งมากวา่	40	ปี	บรษัิทไม่เคยมีปัญหาในเรือ่งของการท้ิงงาน	บรษัิทสามารถปฏบัิติ
งานและส่งมอบงานไดต้รงตามกำาหนดพรอ้มกับคณุภาพงานท่ีมปีระสิทธิภาพ	เปน็ไปตามมาตรฐานตามทีลู่กคา้หรอืเจา้ของงาน
กำาหนดไว้	

	 	 บริษัทกำาหนดให้ทุกหน่วยงานก่อสร้างและโรงงานจัดสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	คือ	ทุกๆ	6	เดือน	โดย
ใชแ้บบสอบถาม	ซึง่การประเมินน้ันจะเป็นการประเมินท้ังในเชงิคณุภาพและปรมิาณท่ีมีหัวขอ้การประเมินครอบคลุมท้ังหมด	4	ดา้น
คือความพึงพอใจด้านคุณภาพ	(Quality)	ความพึงพอใจด้านระยะเวลา	(Time)	ความปลอดภัย	(Safety)	และการติดต่อประสาน
งาน	(Coordination)	และเพือ่ให้สอดคล้องกับระบบบรหิารงาคณุภาพ	ISO9001/2015	บรษัิทกำาหนดใหผ้ลสำารวจความพงึพอใจ
ของลูกค้าต้องไม่ต่ำากว่า	90%

  ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 2563

ครั้งที่	 โครงการ	 โรงงาน	 เฉลี่ย

1	 94.34	%	 94.75	%	 94.55% ___________________________________________
2	 93.28%	 95.42%	 94.85% ___________________________________________
รวม	 	 	 94.70% ___________________________________________
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	 	 ผลการสำารวจของเจา้ของงานจะถกูรวบรวมและนำาเสนอผู้บรหิารของบรษัิทต่อไปเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มูลในการดำาเนนิงานต่อไป	ท้ังนีห้าก
พบวา่ขอ้มูลมีขอ้นำาเสนอหรอืขอ้แนะนำา	บรษัิทจะนำามาวเิคราะห์และปรบัปรงุการดำาเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เจ้าของงาน

	 	 สำาหรับข้อร้องเรียนจากลูกค้านั้น	ในปี	2563	บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งจากหน่วยงานก่อสร้างและโรงงาน

 8.  การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
	 	 การบริหารจัดการโครงการเป็นหัวใจหลักของธุรกิจก่อสร้าง	 ซ่ึงการดำาเนินงานจะประสบความสำาเร็จได้น้ันต้องมีการวางกรอบ

การดำาเนินการท่ีดี	 บริษัทบริหารโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังต้นทุนทางตรงและต้นทุน 
ทางอ้อม	 เช่น	ค่าวัสดุ	 ค่าแรง	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดำาเนินงานโดยไม่ลดหย่อนคุณภาพของวัสดุและฝีมือในการทำางาน
ก่อสรา้งเพือ่ให้งานมีคณุภาพและไดม้าตรฐานรวมท้ังควบคมุความเรว็ในการก่อสรา้งและกระบวนการทำางานให้เปน็ไปตามแผนการ
ดำาเนินงาน	ซึ่งนอกจากลดต้นทุนของการก่อสร้างแล้ว	ยังทำาให้สามารถส่งมอบงานตรงตามเวลา

 9.  การป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการด�าเนินงานก่อสร้าง
	 	 บรษิทัมุ่งม่ันดแูลรบัผิดชอบต่อประชาชนและยงัคงสานต่อความสัมพนัธ์ท่ีดรีะหวา่งบรษิทัและประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนบรเิวณ

รอบพืน้ท่ีการก่อสรา้ง	โดยการจดักิจกรรมชมุชนสัมพนัธ์ซึง่มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ตอ้งการท่ีจะรบัฟงัขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ประชาชนรอบพ้ืนท่ีการก่อสร้าง	 เพ่ือจัดหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและทำาให้ประชาชนสามารถดำาเนินชีวิตได้ 
ตามปกติ

	 	 หน่วยงานโครงการก่อสร้างแต่ละแห่งของบริษัท	 จะเป็นผู้กำาหนดมาตรการและการดำาเนินการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่มีนัย
สำาคญัต่อชมุชนโดยจดับุคลากรเพือ่ปฏบัิติกิจกรรมดา้นชมุชนสัมพนัธ์	พรอ้มท้ังการทำาป้ายประชาสัมพนัธ์เผยแพรร่ายละเอยีด
ของโครงการก่อสร้างไว้ท่ีด้านหน้าโครงการก่อสร้าง	 ท้ังน้ีเพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำาเนินงานก่อสร้าง	 
รายละเอียดของผู้รับผิดชอบ	จำานวนคนงานและรายละเอียดอ่ืนๆของแผนการดำาเนินงานก่อสร้าง	 รวมท้ังมีหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อไว้เพ่ือเป็นช่องทางสำาหรับเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ	รวมทั้งสำาหรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ในกรณีท่ีได้รับ
ความเดอืดรอ้นจากการก่อสรา้ง	โดยเฉพาะเมือ่มีการร้องทกุข	์หน่วยงานโครงการก่อสร้างต้องรบีดำาเนินการจดัการแก้ไขปัญหา
ในทันที	 นอกจากน้ี	 ยังได้มีการติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวรอบโครงการก่อสร้าง	 เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุจากการก่อสร้างหล่นไป 
ในชุมชนข้างเคียง	และช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง

	 	 เน่ืองจากลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นการดำาเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	ดังน้ัน	การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรไป
ยังโครงการก่อสร้างจึงเป็นเรื่องจำาเป็น	การขนส่งนั้นจะต้องคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของ
ผู้ใชร้ถใชถ้นนเป็นสำาคญั	การดำาเนินการขนส่งวดักุ่อสรา้งของบรษิทัมีการดำาเนินการขนส่งในชว่งเวลาตามท่ีกฎหมายไดก้ำาหนด
ไว้กล่าวคือการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จะดำาเนินการในช่วงเวลาหลัง	23.00	น.	และหยุดขนส่งก่อนเวลา	05.00	น.	เพื่อหลีกเลี่ยงการ
จราจรท่ีติดขดัในชว่งเวลาเรง่ดว่น	มีการใชเ้ส้นทางซึง่ห่างจากส่ิงปลูกสรา้งและแหล่งชมุชน	มีการกำาหนดความเรว็ไม่เกินทีก่ฎหมาย
กำาหนด	จัดให้มีรถนำาขบวนในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปที่บริเวณโครงการก่อสร้างพร้อมกับใช้ผ้าคลุมขณะ
ทำาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่นละออง

 10. การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยมุ่งม่ันจะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ	

มาตรฐาน	 และข้อกำาหนดต่างๆ	 รวมท้ังการยึดแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 และพร้อม
ท่ีจะดำาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจังเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มากท่ีสุดและลดปริมาณการเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรให้น้อยท่ีสุด	พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในทุกกิจกรรมของบริษัทเพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน
ในเรือ่งสิง่แวดล้อม	ส่งเสรมิให้พนักงานบรษัิทมีจติสำานึกและมคีวามรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	
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  ในปี 2563 บริษัทมีการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
	 1.		 การจัดซื้อจัดจ้าง
	 	 การจัดซ้ือวัสดุหลักท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อาทิ	 เหล็ก	 ปูนซีเมนต์	คอนกรีต	 น้ำามัน	 เป็นต้น	บริษัทพยายาม 

คัดเลือกวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำาที่สุด	แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพในการก่อสร้าง
ให้สงูท่ีสุดเชน่กัน	เพือ่ให้สอดคลอ้งกับการดำาเนนิงานก่อสรา้งท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	อกีท้ังบรษิทัมีกระบวนการในการ
จดัซือ้จดัจา้งกบัคูค่า้ท่ีมกีระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน	และเป็นมติรกับส่ิงแวดลอ้ม	เพือ่เปน็การกระตุ้นให้ผู้ผลิตและคูค่า้
ใส่ใจในผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 2.		 การบริหารจัดการพลังงาน
	 	 ในปจัจุบนั	พลงังานเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำาเนนิชีวิต	ดว้ยวิถีชีวิตในปจัจุบนัทำาใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ลงังานสงูขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง	ดังน้ันจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยในปี	2563	
บริษัทมีการดำาเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานดังนี้

  ไฟฟ้า
	 	 บรษัิทตระหนักถงึความสำาคญัในเรือ่งการใชพ้ลงังานอย่างคุม้คา่	และการประหยัดพลังงานไฟฟา้เป็นอยา่งยิง่	จงึไดก้ำาหนด

แนวทางปฏิบัติ	เรื่อง	การใช้ไฟฟ้าไว้	ดังนี้
	 •	 ให้ทกุหนว่ยงานปิดเครือ่งใช้ไฟฟา้	เชน่	เครือ่งปรบัอากาศ	จอคอมพวิเตอร	์พดัลมดดูอากาศ	หลอดไฟ	หรอือปุกรณ์

ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ในช่วงพักกลางวัน	หรือช่วงที่ไม่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น	
	 •	 ในกรณขีองสำานกังานหรอืหนว่ยงาน	ท่ีใชเ้คร่ืองปรบัอากาศให้ปรับระดบัอณุหภูมิอยู่ท่ี	24	-	25	องศาเซลเซยีส	และ

มีการปิดเครื่องปรับอากาศ	15	-	20	นาที	ก่อนเวลาเลิกงาน
	 •	 ในส่วนของการผลิตต่าง	ๆ 	ในโรงงาน	เม่ือไม่มีการผลิตหรอืทำากจิกรรมใด	ๆ 	ให้พนักงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทำาการปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดให้เรียบร้อย	เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน	ยกเว้น	กรณีที่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด
เวลา

	 •	 การใช้ไฟฟา้ภายในพืน้ท่ีก่อสรา้ง	ต้องเปน็ไปตามกฎเกณฑ	์และการอนุญาตของการไฟฟา้นครหลวง	/	การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค

	 •	 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ภายในสำานักงาน	และพื้นที่ก่อสร้าง	จะต้องถูกต้องตามมาตรฐานกำาหนด
	 •	 กรณีที่เกิดไฟฟ้าดับในเวลาทำางาน	ให้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทั้งหมด	เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
	 •	 อุปกรณ์แสงสว่างต่าง	ๆ	 ท่ีอยู่ในสำานักงาน	 โรงงาน	 และบริเวณภายในพื้นท่ีโรงงาน	 ให้แผนกซ่อมบำารุงกำาหนด

แผนการทำาความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า	รางไฟ	และหลอดไฟ	เพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างในการทำางาน	อย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง

	 •	 รณรงคส์รา้งจติสำานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟา้ให้กับพนักงานด้วยวธีิต่าง	ๆ 	เชน่	ติดสติกเกอรป์ระชาสัมพนัธ	์
จัดบอร์ดนิเทศ	หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานของบริษัท
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ภาพ : สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์

ภาพ : บอร์ดนิเทศประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

   น้ำาประปา
	 	 บรษิทัไดต้ระหนกัถงึการใชน้้ำาให้เกิดประโยชน์อยา่งรูค้ณุคา่	และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนชว่ยกันประหยัดน้ำาตามนโยบาย

การอนุรักษ์พลังงานที่กำาหนดไว้	ดังนี้
	 •	 หน่วยงานต่าง	ๆ	จัดให้มีการสำารองน้ำาใช้อย่างเพียงพอ	โดยขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำาประปาชั่วคราวจากการ

ประปานครหลวง	/	การประปาส่วนภูมิภาค	เพื่อมิให้มีการแย่งน้ำาใช้จากชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง
	 •	 ติดตั้งอุปกรณ์ในการใช้น้ำาให้เหมาะสม	เช่น	ลูกลอยในชักโครก	เป็นต้น
	 •	 ต้องเปิดใช้น้ำาเท่าที่จำาเป็นและปิดหัวก๊อกน้ำาให้สนิทหลังจากการใช้น้ำาทุกครั้ง
	 •	 ช่วยกันสอดส่องดูแลระบบท่อน้ำาหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง	หากพบว่าเกิดการร่ัวไหลให้ดำาเนินการแจ้งท่ีฝ่ายซ่อม

บำารุง	เพื่อดำาเนินการแก้ไขต่อไป
   น้ำามันเชื้อเพลิง
	 	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ	เรื่อง	การใช้น้ำามันเชื้อเพลิงไว้	ดังนี้
	 •	 การเพิม่ประสิทธภิาพการจดัการขนส่งสินคา้	การจดักลุม่ของเส้นทางเดินรถ	เพือ่ลดจำานวนเท่ียวและระยะทางใน

การขนส่งสินค้า
	 •	 เมื่อจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง	เพื่อลดมลพิษทางอากาศ	และประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง
	 •	 ให้มีการตรวจสภาพรถยนต์/เครื่องยนต์อย่างสม่ำาเสมอ	ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำาหนด
	 •	 ไม่บรรทุกสินค้าเกินกำาลังของรถที่จะบรรทุกได้	 เพราะต้องใช้กำาลังเครื่องยนต์มากข้ึน	ทำาให้สิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อ

เพลิง
	 •	 ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำามันให้อยู่ในสภาพปกติมิให้มีการหกรั่วไหล		
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   กระดาษ
	 	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ	เรื่อง	การใช้กระดาษไว้	ดังนี้
	 •	 กระดาษที่มีการใช้เพียงหน้าเดียว	ให้นำากลับมาใช้ใหม่ให้ครบ	2	หน้า	เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
	 •	 ให้มีการคดัแยกกระดาษท่ีใชแ้ล้วออกจากกระดาษทัว่ไป	หากกระดาษทีม่กีารใชเ้พยีงหน้าเดยีว	ให้จดัเก็บและนำามา

ใช้ใหม	่เมือ่ใชก้ระดาษครบทัง้สองด้านแล้ว	ให้รวบรวมไว้ในจดุท่ีแต่ละหน่วยงานกำาหนด	เพือ่นำาไปกำาจดัตามขัน้ตอน
การปฏิบัติงานเรื่อง	การจัดการของเสีย	(ขยะ)

	 •	 ก่อนท่ีจะมีการพมิพเ์อกสารให้ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร	การต้ังคา่หน้ากระดาษ	จำานวนหน้าท่ีต้องการ
พิมพ์	การตั้งค่าเครื่องพิมพ์	และการใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์	เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะทำาให้กระดาษเสีย	
และสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์

	 •	 รณรงค์ให้ใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์หรือการทำาสำาเนา	 หากเป็นเอกสารท่ัวไปภายในบริษัท	 เพื่อลดปริมาณ
การใช้กระดาษใหม่	

	 •	 การทำาสำาเนา	 ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความจำาเป็นมากท่ีสุดก่อนทำาสำาเนา	 เพื่อลดการใช้กระดาษได้ 
อีกทางหนึ่ง

	 •	 สำาหรับกระดาษถ่ายสำาเนาให้ตรวจสอบการวางต้นฉบับให้ถูกต้อง	การตั้งค่าหน้ากระดาษ	และจำานวนสำาเนา	เพื่อ
ให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดในการถ่ายสำาเนา

	 •	 ทดแทนการใช้กระดาษ	โดยใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

  วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
	 	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ	เรื่อง	การใช้วัสดุอุปกรณ์ไว้	ดังนี้
	 •	 วัสดอุปุกรณท่ี์ใช้ในการทำางานแต่ละชนดิ	ต้องใชอ้ย่างประหยัด	คุม้คา่	และพิจารณาถงึความเหมาะสมในการใชง้าน
	 •	 เศษวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ใช้แล้ว	ให้นำาไปกำาจัดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง	การจัดการของเสีย	(ขยะ)วัตถุดิบ

ที่ใช้ในการผลิตบริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติ	เรื่อง	การใช้วัตถุดิบในการผลิตไว้	ดังนี้
	 •	 คำานวณวัตถุดิบที่ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิต	เช่น	ตัด	กลึง	เชื่อมเหล็ก	เป็นต้น
	 •	 ให้มีการคัดแยกเศษวัตถุดิบที่เหลือ	เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่
	 •	 ปรับปรุงการจัดการคลังเก็บวัตถุดิบ	เช่น	หิน	ปูน	ทราย	เหล็กเส้น	สารเคมี	เป็นต้น	เพื่อลดต้นทุนความสูญเสียใน

การใช้วัตถุดิบ	

	 3.		 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม

นโยบายส่ิงแวดล้อมของบรษัิท	ตลอดจนการปฏบิติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั	เพือ่ควบคมุและบรรเทา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุจากการดำาเนินงาน		โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัย	

ภาพ	:	การคัดแยกกระดาษภายในสำานักงาน
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	 	 มีมาตรฐานในระดับสูง	พร้อมทั้งการยึดถือปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล	ที่ว่า
ดว้ยเรือ่งของระบบการบรหิารงานท่ีจะชว่ยสรา้งความพงึพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑห์รอืบรกิารขององคก์ร	และ
ข้อกำาหนดอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นข้อพึงปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล	ตลอดจนการกำาหนดให้ผู้บริหารและผู้จัดการ
โครงการ	จดัทำาระบบการจดัการ	และแผนการปฏบัิติงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามัยในการทำางาน	รวมถงึ
แผนการดแูล	เพือ่ลดผลกระทบต่อชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม	โดยให้พนักงานทุกระดบัไดผ่้านกระบวนการอบรมความ
รูแ้ละเขา้ใจในการมีระบบตรวจสอบคณุภาพทีมี่ประสทิธภิาพอย่างสม่ำาเสมอ	ต่อเน่ือง	และจรงิจงั	เพือ่ให้เกดิความ
ปลอดภัย	และสร้างความมัน่ใจให้กบัพนักงาน	ประชาชน	และชุมชนใกลเ้คียง	โดยมาตรการและแผนการจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพให้ได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับผลกระทบน้อยที่สุด	

	 	 ในปี	2563	บรษัิทไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการระบบจดัการส่ิงแวดล้อม	เพือ่ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล	ISO	
14001:2015	ในการบรหิารจดัการและพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม	เพือ่ให้ผู้มส่ีวนไดส้ว่นเสยีทุกภาคส่วน
ม่ันใจวา่บรษิทัมีระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมท่ีด	ีและการรายงานผลการดำาเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อมต่อผูบ้รหิาร
ระดบัสูง	ตลอดจนมีการควบคมุติดตามความคบืหน้าการแก้ไขป้องกันขอ้บกพรอ่งส่ิงท่ีไมเ่ป็นตามขอ้กำาหนด	การ
ตรวจสอบระบบจัดการสิ่งแวดล้อม	การประชุมทบทวน	และการฝึกอบรม	ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำานึกด้าน
สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร	

  การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 บรษัิทไดด้ำาเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อมในทุกพืน้ท่ีการทำางานของบรษิทั	ไมว่า่จะเป็นสำานักงาน	บรเิวณโครงการก่อสรา้ง	

โรงงาน	พื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์	บ้านพักคนงาน	และบริเวณข้างเคียง	จะมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้ม
งวด	ดังนี้

สำานักงานใหญ่

การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

_________________________

บริเวณโครงการ
ก่อสร้าง	/	โรงงาน

การดูแลความสะอาดภายใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและโรงงาน
ทั้งเรื่อง	ฝุ่น	เสียง	ความสั่น
สะเทือน	น้ำาเสียทัศนียภาพ	และ
ผลกระทบอื่น	ๆ

_________________________

บริเวณบ้านพักพนักงาน

ดูแลด้านสุขอนามัยและสิ่ง
แวดล้อมอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน	กำาหนดสัดส่วนที่
เหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัย	
โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของ
พนักงานทุกคน

_________________________

บริเวณชุมชนใกล้เคียง

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
โดยรอบโครงการก่อสร้างบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำาเสมอ	ซึ่ง
หากพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้าง
ความเดือดร้อนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะรีบดำาเนินการแก้ไข
ในทันที_________________________

  ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้ไฟฟ้า	
	 	 บรษัิท	ได้มีการบรหิารการจดัการพลังงานไฟฟา้ของสำานักงานใหญ	่โดยกำาหนดเปา้หมายคอื	“การลดใช้ปรมิาณ

ไฟฟ้าลง	3	%”		(เป็นเป้าหมายระยะยาวมากกว่า	3	ปี	/	หรือเป็นเป้าหมายระยะสั้น	1	ปี	ครับ)	ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมี
การบริหารจัดการที่ดีทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	โดยมีอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลงและส่งผลให้บริษัท
ประหยัดค่าใช้จ่าย		ดังนี้

รายละเอียด	 ปี	2561	 ปี	2562	 ปี	2563

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	(Kw/h)	 	506,415.49	 530,781.01	 459,901.01  _______________________________________________________________________________
ค่าใช้จ่าย	(บาท)	 2,980,255.14	 3,123,646.24	 2,706,517.44 _______________________________________________________________________________
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  การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
	 	 กระบวนการดำาเนินงานบรเิวณโครงการก่อสรา้ง	/	โรงงานของบรษัิท		อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ	โดยบรษัิท

ให้ความสำาคัญจึงได้กำาหนดมาตรการในการจัดการลดผลกระทบที่ทำาให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้
	 1.	 เฝ้าติดตามและตรวจวัดผลคุณภาพอากาศอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อลดหรือควบคุมการก่อให้เกิดมลภาวะ 

ทางอากาศจากเครื่องจักร	กระบวนการผลิต	หรือการก่อสร้าง
	 2.	 ควบคุมมลพิษในพื้นท่ีโครงการก่อสร้าง	จากยานพาหนะ	 เช่น	กำาหนดความเร็วของยานพาหนะ	ตรวจ

เช็คสภาพเครื่องยนต์เพื่อการสันดาปท่ีสมบูรณ์	 เม่ือจอดรถให้ดับเคร่ืองยนต์ทุกครั้ง	 เป็นต้น	หรือจาก
กระบวนการต่าง	ๆ	เช่น	การคลุมวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง	เป็นต้น

ภาพ	:	การกำาหนดความเร็วของยานพาหนะ

ภาพ	:	การคลุมวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง

ภาพ	:	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำาหรับพนักงานที่ทำางานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศ	

	 3.	 จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	สำาหรับพนักงานที่ทำางานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศ
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	 4.		 เม่ือมีการก่อสร้างในพื้นท่ีสูง	 ให้มีส่ิงรองรับวัสดุหรือตาข่ายนิรภัย	 เพื่อป้องกันวัสดุที่อาจตกหล่นจาก
กระบวนการดำาเนินงาน	การฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ	และเรื่องของความปลอดภัยฯ

	 5.		 จัดให้มีการล้างล้อยานพาหนะก่อนออกนอกบริเวณพื้นท่ีโครงการก่อสร้างทุกคร้ัง	 เพื่อป้องกันเศษดิน 
ร่วงหล่น	และฟุ้งกระจายเป็นฝุ่นละออง

	 6.		 กำาหนดให้รถบรรทุกวัสดุหรือเศษวัสดุก่อสร้าง	 ต้องมีการคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกนอกบริเวณพื้นท่ี
โครงการก่อสร้าง	เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น	และความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนนสาธารณะ

ภาพ	:	การจัดทำาตาข่ายรองรับวัสดุจากพื้นที่สูง

ภาพ	:	การล้างล้อยานพาหนะ

ภาพ	:	รถบรรทุกคลุมผ้าใบมิดชิด
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	 7.	 กำาหนดให้	ต้องมีการคลุมผ้าใบกองวสัดแุละเศษวสัดกุ่อสรา้งท่ีมีฝุ่นภายในบรเิวณพืน้ท่ีโครงการก่อสรา้ง	
เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ

	 8.		 กิจกรรมกอ่สรา้งการดำาเนินการต่าง	ๆ 	จะต้องกระทำาภายในพืน้ท่ีโครงการก่อสรา้งท่ีมรีัว้ทึบสูงอย่างน้อย	
2	เมตร	กั้นโดยรอบ

	 9.		 ต้องมีการทำาความสะอาดเศษดิน	ทราย	 ท่ีตกหล่นอยู่ภายนอกรั้ว	 และฉีดล้างถนนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงการก่อสร้างเป็นประจำา	และสม่ำาเสมอ

ภาพ	:	การคลุมผ้าใบวัสดุและเศษวัสดุก่อสร้าง

ภาพ	:	การจัดทำารั้วทึบรอบโครงการก่อสร้าง

ภาพ	:	การทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบโครงการก่อสร้าง
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	 10.			 สำาหรับพ้ืนท่ีก่อสร้างที่มีการเปิดผิวดิน	 จะมีการฉีดพรมน้ำาอย่างน้อยวันละ	 2	ครั้งเป็นประจำา	 เพ่ือ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

	 11.		สำาหรับพื้นท่ีก่อสร้างท่ีมีการผสมคอนกรีต	หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	จัดให้มี
กำาแพงกันฝุ่น	เพื่อป้องกันและดักฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย

ภาพ	:	การฉีดพรมน้ำาภายในโครงการ

ภาพ	:	กำาแพงกันฝุ่น
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  การจัดการด้านมลภาวะทางเสียง
	 	 มลภาวะทางเสียงท่ีเกิดกระบวนการดำาเนนิงานบรเิวณโครงการกอ่สรา้ง	/	โรงงานของบรษัิท		มี	2	ลักษณะ	ไดแ้ก่	เสียง

จากยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง	และเสียงจากเครื่องจักรในการก่อสร้าง	ดังนั้น	บริษัทจึงได้กำาหนดมาตรการ
สำาหรับการดำาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบทางเสียง	มีดังนี้

	 1.	 ให้ดำาเนินกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา	6.00	-	22.00	น.	และหากต้องดำาเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องหลังเวลา	22.00	น.	ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงทราบล่วงหน้า

	 2.	 กำาหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นเสียง	เชน่	การติดต้ังรัว้ทึบหรอืกำาแพงกนัเสยีงชัว่คราวรอบบรเิวณ
พื้นที่ก่อสร้าง	เป็นต้น

	 3.	 เฝ้าติดตาม	และตรวจวัดผลคุณภาพเสียงอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อลดหรือควบคุมการก่อให้เกิดมลภาวะทาง
เสียงจากเครื่องจักร	กระบวนการผลิต	หรืองานก่อสร้าง

	 4.	 ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	เพื่อการสันดาปที่สมบูรณ์	และเมื่อจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง		

ภาพ	:	การจัดทำารั้วทึบรอบโครงการก่อสร้าง

ภาพ	:	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
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	 5.	 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำาหรับพนักงานที่ทำางานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำาเนิดเสียงดัง

ภาพ	:	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	(Ear	plugs)	สำาหรับพนักงานที่ทำางานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำาเนิดเสียงดัง

  การจัดการด้านน้ำาเสีย
	 	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการจัดการด้านน้ำาเสีย	จึงกำาหนดให้บริเวณโครงการก่อสร้าง	/	โรงงานของบริษัท	ที่มี

กระบวนการดำาเนินงานต่าง	ๆ	เช่น	กระบวนการก่อสร้างจากพนักงาน	และ/หรือจากวัสดุอุปกรณ์	ที่อาจส่งผล
ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำาได้	ต้องมีมาตรการในการจัดการด้านน้ำาเสีย	ดังนี้

	 1.	 มีการติดต้ังถังบำาบัดน้ำาเสียสำาเร็จรูปหรือระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบบ่อคอนกรีต	 เพื่อบำาบัดน้ำาเสียท้ังหมดท่ี
เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ	ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ	ในกรณีที่ใช้ระบบบ่อเกรอะ	
-	บ่อซึม	หรือถังเกรอะกรองไร้อากาศ	พื้นที่ติดตั้งจะเป็นไปตามข้อกำาหนดต่าง	ๆ	เช่น	ให้ห่างจากแหล่งน้ำา
สาธารณะไม่น้อยกว่า	30	 เมตร	 เป็นต้น	 และน้ำาท่ีไหลล้นออกมาจะปล่อยให้ซึมภายในพื้นท่ีของโครงการ	 
จัดให้มีการป้องกันมิให้ไหลล้นหรือซึมลงไปที่รางระบายน้ำาโครงการหรือทางระบายน้ำาสาธารณะ

ภาพ	:	การติดตั้งถังบำาบัดน้ำาเสียสำาเร็จรูปหรือระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบบ่อคอนกรีต
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	 แหล่งกำาเนิดของน้ำาเสียสามารถจำาแนกได้	ดังนี้
	 -	 น้ำาเสียจากหอ้งครัว	และการลา้งภาชนะ	ซึ่งจะผ่านการบำาบดัขั้นตน้ด้วยถังดักไขมันสำาเร็จรูปก่อนสง่ตอ่ไป

ยังถังบำาบัดสำาเร็จรูป
	 -	 น้ำาเสียจากห้องน้ำา	ซึง่จะผ่านการบำาบัดดว้ยจลิุนทรย์ีท่ีถงับำาบัดสำาเรจ็รปูก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำาภายใน

พื้นที่	และส่งต่อไปยังทางระบายน้ำาสาธารณะ
	 -	 น้ำาเสียท่ีปนเป้ือนน้ำามัน	ขยะมูลฝอย	หรือสารเคมีตกค้างอ่ืน	ๆ	จากการล้างมือ	 ล้างเท้า	ชะล้างพ้ืนถนน

ดว้ยน้ำาประปาหรอืน้ำาฝน	และการล้างทำาความสะอาดยานพาหนะ	จะจดัการให้ถกูวธีิก่อนปลอ่ยลงระบาย
น้ำาสาธารณะ

	 -	 น้ำาเสียอื่น	ๆ	ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างของบริษัท

	 2.	 จัดทำาบ่อพักหรือรางดักตะกอน	 เพื่อกรองตะกอนจากน้ำาท่ีผ่านการบำาบัดแล้วหรือน้ำาจากกระบวนการ
ดำาเนินงานต่าง	ๆ	ก่อนปล่อยสู่ทางระบายน้ำาสาธารณะ

ภาพ	:	บ่อพักหรือรางดักตะกอน

ภาพ	:	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำา	โดยบุคคลที่	3

	 3.	 น้ำาท้ิงท่ีสามารถปล่อยสู่ทางระบายน้ำาสาธารณะ	 จะต้องมีคุณภาพน้ำาผ่านตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กำาหนด	 โดยกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ส่ิงแวดล้อมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน	ทำาการติดต่อ 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี	 (บุคคลท่ี	 3)	 เพื่อนำาตัวอย่างน้ำาหลังผ่านกระบวนการบำาบัดไปตรวจวิเคราะห์
ตามดัชนีคุณภาพน้ำาทิ้งที่กฎหมายกำาหนด	โดยกำาหนดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้ง	อย่างน้อย
ปีละ	2	ครั้ง	
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	 4.	 หม่ันตรวจสอบและดำาเนินการซ่อมบำารุงอุปกรณ์ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย	 เช่น	ถังดักไขมัน	ถังบำาบัด	 เครื่อง
เติมอากาศ	เป็นต้น	รวมทั้งท่อหรือรางระบายน้ำา	หากเกิดการชำารุดให้เร่งดำาเนินการแก้ไขทันที

	 5.	 ทำาความสะอาดถงัดักไขมัน	บ่อพกั/รางดกัตะกอน	รางระบายน้ำา	และสูบส่ิงปฏกูิลเป็นประจำาสม่ำาเสมอ	ตาม
ตารางสรุปแผนการทำาความสะอาด	ดังนี้

ภาพ	:	การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย

	ลำาดับ	 กิจกรรม	 ระยะเวลาดำาเนินการ

	 1	 กำาจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกจากถังดักไขมัน	 สัปดาห์์ละครั้ง____________________________________________________________________________
	 2	 ทำาความสะอาดถังดักไขมัน	 ปีีละครั้ง____________________________________________________________________________
	 3	 สูบน้ำาในบ่่อพักหรือรางดักตะกอน	 1	-	3	เดือน/ครั้ง____________________________________________________________________________
	 4	 ทำาความสะอาดบ่อพักน้ำา	 ปีีละครั้ง____________________________________________________________________________
	 5	 ทำาความสะอาดรางระบายน้ำา	 1	-	3	เดือน	/	ครั้ง____________________________________________________________________________
	 6	 สูบสิ่งปฏิกูล	 6	เดือน	–	1	ปี	/	ครั้ง____________________________________________________________________________

  แรงสั่นสะเทือน
	 	 ความส่ันสะเทือนจากโครงการก่อสร้างอาจมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารข้างเคียง	บริษัทได้ดำาเนิน

การจัดการแรงส่ันสะเทือนตามข้อกำาหนดใน	ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี	 37	พ.ศ.	2553	
เรื่อง	กำาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  ระบบการจัดการของเสีย	/	ขยะ		 
	 	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการจัดระบบการจัดการของเสีย/ขยะ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อม 

ที่ดี	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จึงกำาหนดให้บริเวณโครงการก่อสร้าง	/	 โรงงานของบริษัท	และสำานักงาน	 
มีมาตรการการจัดการของเสีย	/	ขยะ	ดังนี้

	 1.	นำาแนวทาง	3R	มาใช้ภายในองค์กร	ประกอบด้วย
	 -	 Reduce	ลดการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์	เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
	 -	 Reuse	นำาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้	กลับมาใช้ซ้ำา	
	 -	 Recycle	นำากลับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วนำามาแปรรูป	เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่	รวมทั้งการทิ้งขยะ

ให้ถูกที่	และสามารถแยกได้ถูกประเภท
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	 2.	 รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานบริษัทฯ	เรื่องประเภทของขยะ	ดังนี้
	 1)	 ขยะมูลฝอยท่ัวไป	หมายถึง	 ส่ิงถูกท้ิงหรือสิ่งไม่ต้องการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในองค์กร	ซึ่งเป็น

พวกขยะท่ีฝังกลบได	้โดยไม่กอ่อนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม	เชน่	เศษกระดาษ	เศษผ้้า	เศษอาหาร	เศษสินคา้	 
ถุงพลาสติก	ภาชนะที่ใส่อาหาร	กล่องโฟมใส่อาหาร	เป็นต้น

	 2)	 ขยะรีไซเคิล	หมายถึง	 ขยะท่ีสามารถนำากลับมาใช้ใหม่หรือประโยชน์ได้	 เช่น	กระดาษ	กล่องกระดาษ	
กระป๋องน้ำาอัดลม	เศษแก้ว	เศษโลหะ	เป็นต้น

	 3)	 ขยะอันตราย	หมายถึง	ขยะที่มีพิษหรือภาชนะใส่สารพิษที่ทำาให้สารพิษตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	
หลอดไฟ	ถา่นไฟฉาย	ผ้าเป้ือนน้ำามัน	ถงัน้ำามันท่ีใชแ้ล้ว	กระป๋องสี	กระป๋องพลาสติกใส่น้ำายาเคมี	เปน็ต้น

	 4)	 ขยะอ่ืน	 ๆ	 ท่ีย่อยสลายยาก	 หรือส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใช้แล้ว	 จากกระบวนการภายในบริษัท	 เช่น	 เศษปูน	 
กากคอนกรีต	เศษเหล็ก	เป็นต้น

	 	 โดยบรษัิทไดจ้ดัให้มีถงัขยะแยกประเภทแบบมีฝาปิดมิดชดิต้ังไวต้ามจดุต่าง	ๆ 	ภายในสำานักงาน	โรงงาน	และ
โครงการก่อสร้าง	เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน	โดยจำาแนกตามสี	ดังนี้

สัญลักษณ์	 ประเภทขยะ	 ชนิดขยะ

สีเขียว	 ขยะมูลฝอยทั่วไป	 เศษกระดาษ	เศษผ้า	เศษอาหาร	
	 	 	 เศษสินค้า	ถุงพลาสติก	ภาชนะที่ใส่อาหาร
	 	 	 กล่องโฟมใส่อาหาร

สีเหลือง	 ขยะรีไซเคิล	 กระดาษ	กล่องกระดาษ	กระป๋อง
	 	 	 น้ำาอัดลม	เศษแก้ว	เศษโลหะ

สีแดง	 ขยะอันตราย	 หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	กระป๋องสี
	 	 ผ้าเปื้อนน้ำามัน	กระป๋องพลาสติกใส่น้ำายาเคมี

สีน้ำาเงิน	 ขยะอื่น	ๆ	ที่ย่อยสลายยาก	 เศษปูน	กากคอนกรีต	เศษเหล็ก
	 หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต

ภาพ	:	การจัดการขยะ	โดยมีการแยกประเภทของขยะ
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	 3.	 จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง	/	ขยะออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	หากยังไม่
พร้อมที่จะขนย้ายเศษวัสดุดังกล่าวจะต้องมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด

	 4.	ให้มีการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง	และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือจากการใช้ประโยชน์	ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	เพื่อ
ให้สามารถนำาไปจัดการต่อได้อย่างเป็นระบบ

ภาพ	:	การจัดเก็บวัสดุจากการก่อสร้าง

ภาพ	:	การจัดเก็บวัสดุจากการก่อสร้าง

	 	 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท	 บูโร	 เวอริทัส	 เซอทิฟิเคชั่น	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ในเรื่องของ	
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม	 ISO	14001:	2015	 ในขอบเขตสำานักงานใหญ่	 และอยู่ระหว่างดำาเนิน
การเพื่อขอการรับรองในส่วนของโรงงานและโครงการก่อสร้างต่อไป	

	 	 ISO	14001:	2015	 เป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม	 ท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือเดือนกันยายน	พ.ศ.	
2539	เพือ่ให้องคก์รต่าง	ๆ 	มีระบบในการรกัษา	ควบคมุ	และปรบัปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ปอ้งกันสุข
อนามัยของมนุษย์	โดยมีการวางแผนและกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานทีมี่วตัถปุระสงค	์เพือ่ป้องกันและ
ลดมลพษิท่ีต้นเหตุ	ดว้ยการมุ่งความสนใจไปท่ีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มท่ีมีหรอือาจมี	ซึง่เกดิจากกิจกรรม	
กระบวนการผลิตภณัฑ	์และบรกิารต่าง	ๆ 	ขององคก์ร	นับต้ังแตข่ัน้ตอนการไดม้าของวตัถดุบิ	การออกแบบ	
การวิจัยและพัฒนาการผลิต	การส่งมอบ	การนำาไปใช้งานตามวัตถุประสงค์	การนำากลับมาใช้ใหม่	การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย	ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ

	 	 ทัง้นี้	บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนสิ่งแวดลอ้มขึ้น	ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำาเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะใหม้ีการ
ส่งเสริม	ประชาสัมพันธ์	และให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนของบริษัทให้ตระหนักรู้	และมีส่วนร่วมในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้
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  กิจกรรมสีเขียว 
	 	 นอกจากการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว	บริษัทยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำานึกด้าน 

สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	โดยได้มีการจัดกิจกรรมสีเขียว	เช่น	
	 -	 เผยแพร่วารสารภายใน	“ทางสีเขียว”	เป็นประจำาทุกต้นเดือนทาง	Lotus	Notes	เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง	ๆ	

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในองค์กรรับทราบ
	 -	 จัดทำาแผ่นพับ	“คู่มือการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม”	ในหัวข้อต่าง	ๆ
	 -	 จัดทำาแผ่นพับเรื่อง	“ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2015”	และวิธีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
	 -	 จัดทำาป้ายรณรงค์ในเรื่อง	การประหยัดพลังงาน	และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ภาพ	:	วารสารทางสีเขียว

ภาพ	:	แผ่นพับต่าง	ๆ
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  กิจกรรมฝึกอบรม	ด้านสิ่งแวดล้อม 
	 	 บริษัทได้สนับสนุน	 และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานในสำานักงานใหญ่และหน่วยงานโดย 

ในปี	2563	
	 มีการฝึกอบรม	หลักสูตร
	 -	 ความรู้เบื้องต้นและข้อกำาหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001:	2015	Introduction	and	

requirements)
	 -	 การตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001:	2015	Internal	Audit)
	 -	 จิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Awareness)

  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัท	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความสำาคัญและถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด	 	 เพ่ือควบคุมและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้น	 โดยทางหน่วยงานจะปฏิบัติตามคู่สัญญา 
ลงนามและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(Environment	Impact	Assessment	:	EIA)

	 	 การตรวจวัดส่ิงแวดล้อมโดยหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 คุณภาพอากาศ	 เสียง	ความส่ันสะเทือน	 และคุณภาพ 
น้ำาผิวดิน	

ภาพ	:	การตรวจวัดเสียง

ภาพ	:	การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ภาพ	:	การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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  การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำา 
	 	 บรษัิทให้ความสำาคญัและถอืปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บังคบัดา้นส่ิงแวดล้อมอย่างเครง่ครดั	รวมถงึการคำานึงถงึ

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	จงึกำาหนดให้บรเิวณโครงการก่อสรา้ง	/	โรงงานของบรษัิท		ท่ีอาจจะเกิดจากการปลอ่ย
น้ำาลงสู่แหล่งน้ำาหรอืท่อระบายสาธารณะ	ซึง่ในหน่วยงานก่อสรา้งจะดำาเนินการติดต้ังถงับำาบัดน้ำาเสยีสำาเรจ็รปูเพือ่
ทำาการบำาบัดน้ำาก่อน	และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้งก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ	

	 	 สำาหรบัสำานกังานใหญ	่ก็ไดข้อเอกสารการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ำาท้ิงของอาคารบางนา	ทาวเวอร	์เอ	ซึง่ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	และเข้าตรวจสอบระบบบำาบัดน้ำาเสียของตึก	ปีละครั้ง

ภาพ	:	การติดตั้งถังบำาบัดน้ำาเสียสำาเร็จรูป

ภาพ	:	ผลวิเคราะห์การตรวจคุณภาพน้ำาทิ้ง	
ตึกบางนา	ทาวเวอร์	เอ

ภาพ	:	การเข้าตรวจสอบระบบบำาบัดน้ำาเสีย



Annual Report 2020 I 173

  การจัดด้านการปล่อยน้ำา	และปริมาณการใช้น้ำา
	 	 บรษัิทแอดวานซ	์ฟรแีฟบ	จำากัด	บรษิทัในเครอืได้ดำาเนินการเก็บขอ้มูลการปล่อยน้ำาและปรมิาณการใชน้้ำา	และดำาเนิน

การส่งเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำา	และปริมาณการใช้น้ำาทุกเดือน	(เอกสาร	ทส.1	และ	ทส.2)	
และหน่วยงานดำาเนินการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำา	โดยอ้างอิงจากมิเตอร์น้ำาของหน่วยงาน

  การดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 	 ในปี	 2563	 ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 และการพัฒนาชุมชนและสังคม	 โดย 

มีจดุมุ่งหวังท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการปรบัปรงุคณุภาพชวีติของชมุชนให้ดีขึน้		สนับสนุนดา้นการแพทยแ์ละช่วยเหลอื
พนักงานในสถานการณ์โรคระบาด	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม	ตามมติท่ีประชุม
ทบทวนเพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้มีความเห็นชอบ
ให้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ในปี	2563	ดังนี้

  CSR	–	In	Process
	 1.	 โครงการ	Go	Green	with	NAWARAT
	 	 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR)	ของบริษัท	ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่ง

แวดล้อม	จงึไดร้เิริม่และจดัโครงการ	Go	Green	with	NAWARAT	ขึน้	เพือ่ให้พนกังานบรษัิทและบรษิทัย่อย	
ได้มีส่วนช่วยสังคมในการลดปัญหาขยะต่างๆ	และปัญหาโลกร้อน	ซึ่งดำาเนินการภายใต้นโยบายความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR)	ของบริษัท

	 วัตถุประสงค์โครงการ	
	 •	 เพื่อปลูกจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ	
	 •	 เพื่อสนับสนุนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม	
	 •	 เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยสังคมลดปัญหาขยะพลาสติกและสามารถนำาไปใช้ในชีวิต 

ประจำาวันและจัดการปัญหาขยะที่บ้านได้	
	 •	 เพื่อการดำาเนินการที่สอดคล้องสำาหรับการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	(CSR	

Assessment)	ในอนาคต	
	 •	 ช่วยลดสภาวะโลกร้อน	และยังเป็นการสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานบริษัทฯ	
	 •	 เพื่อความสอดคล้องกับการจัดทำารายงานการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท	 ในอนาคต	 ในหมวด	GHG	

Emissions	
	 	 โครงการ	“Go	Green	with	NAWARAT”	ได้จัดทำาช่องทางสื่อสารออนไลน์ผ่าน	Line	Official	Account:	Go	

Green	with	NAWARAT	และ	Facebook	Fanpage	:	Go	Green	with	Nawarat	เพื่อส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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	 2.	 กิจกรรม	“	NWR	ร่วมใจกัน	ปันถุงผ้า	”	
	 	 เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อลดปัญหาโลกร้อน	

โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	บริษัทในเครือ	 และบริษัทคู่ค้า	ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ	สามารถบริจาค 
ถุงผ้า/กระเป๋าผ้ารวบรวมไว้ตามจุดท่ีกำาหนด	 เพื่อให้เพื่อนพนักงานท่ีมีความจำาเป็นสามารถหยิบและนำา
ไปใช้ไดอ้ย่างสะดวก	และยังเปน็การลดการใชถ้งุพลาสติกของพนกังานภายในบรษัิทอกีดว้ย		โดยสามารถ
สแกนคิวอาร์โค้ด	เพื่อเข้าร่วม	LINE	Official	Account	ของโครงการ	GoGreen	with	NAWARAT

	 และสแกนคิวอาร์โค้ด	เพื่อกดถูกใจเพจ	Facebook	:	Go	Green	with	Nawarat

	 ภาพ	:	พนักงานนำาถุงผ้ามาบริจาคใน	กิจกรรม	“	NWR	ร่วมใจกัน	ปันถุงผ้า	”
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	 3.		 กิจกรรม	“Go	Green	with	NAWARAT	inspired	from	everyone”	
	 	 บริษัทเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	และบริษัทในเครือ	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

เรื่องราว	หรือบทความ	และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร	การลดการใช้ทรัพยากร	และการ
ตระหนักรู้ด้านการใช้ทรัพยากรของทุกท่าน	เพื่อแบ่งปันความรู้	และประสบการณ์ร่วมกันในองค์กร
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	 4.	 กิจกรรม	“สนับสนุนอาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานให้กับพนักงาน”	
	 	 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)	ทางบริษัท	และบริษัทในเครือ	(บริษัท	

เทสท์เมคเคอร์	 จำากัด)	 ได้มอบอาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานให้กับพนักงานและคู่ค้า	 เม่ือวันท่ี	 23	
ธันวาคม	2563	

	 	 บริษัทเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	และบริษัทในเครือ	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
เรื่องราว	หรือบทความ	และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร	การลดการใช้ทรัพยากร	และการ
ตระหนักรู้ด้านการใช้ทรัพยากรของทุกท่าน	เพื่อแบ่งปันความรู้	และประสบการณ์ร่วมกันในองค์กร

 CSR	–	After	Process
	 1.	 โครงการปฏิทินเก่าเราขอ...	ปีที่	2
	 	 บริษัทได้มีการส่ือสารและประชาสัมพันธ์โครงการทาง	 Lotus	Notes	 กับผู้บริหาร	พนักงานของบริษัท

และบริษัทในเครือ	 ในการขอรับบริจาคปฏิทินต้ังโต๊ะเก่า	 เพื่อนำาไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด 
แห่งประเทศไทย	เป็นประจำาทุกปี	 โดยเมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2563	คณะทำางาน	CSR	ได้เป็นตัวแทนของ
บริษัทในการส่งมอบ	ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

ภาพ	:	การมอบอาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานให้กับพนักงานและคู่ค้า

ภาพ	:	บริจาคปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ปี	2563
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	 2.	 โครงการสนับสนุนการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์	ความดันบวก	(Positive	pressure)	ให้แก่โรงพยาบาล
ตำารวจบริษัท	 โดยนายพลพัฒ	 กรรณสูต	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ได้สนับสนุนการก่อสร้างห้อง
อเนกประสงค์	ความดันบวก	(Positive	pressure)	ให้แก่โรงพยาบาลตำารวจ	มูลค่า	1,500,000	บาท	อีก	
1	ยูนิต	ซึ่งทั้ง	2	ห้อง	ใช้เป็นห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด	และผู้ป่วยสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19	ที่สะอาด	
ปลอดเชื้อ	 และมีอุปกรณ์	 เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัยในการตรวจคัดกรอง	 ก่อนท่ีจะส่งตัวไปพบ
แพทย์รักษาตามอาการ	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2563	

	 3.		 โครงการ	“บ้านผู้สูงอายุราชสีมา”	
	 	 เนื่องในพิธีไว้อาลัยของคุณแม่	 ของนายนิโคลีโน	พาสควิน่ี	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 	 ผู้บริหารและ

พนักงานไดร้ว่มสนับสนนุมูลนิธคิณะนกับุญคามโิลแห่งประเทศไทย	จำานวน	122,420	บาท	ในการก่อสรา้ง
อาคารบ้านผู้สูงอายุ	ณ	จังหวัดนครราชสิมา	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2563

ภาพ	:	ห้องอเนกประสงค์ความดันบวก	(Positive	pressure)	ให้แก่โรงพยาบาลตำารวจ



รายงานคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน และประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการสากลของ The Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD)
 ในปี 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามการด�าเนินงานตามแผนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563 ดังนี้
 1. ก�ากับดูแลให้บริษัทมีการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ใน 5 หมวด ได้แก่ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 2. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่าง 
ถูกต้อง โดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท 

 3. พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 4. ก�ากับดูแลการจัดให้ความรู้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 5. การน�าวสัิยทศัน ์และพนัธกิจใหม ่มาก�าหนดนโยบายสูค่ณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพือ่ให้การด�าเนินแนวนโยบายไดส้อดประสาน

ในทุกด้าน และการสื่อสารของวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร เพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน 
 6. การเสนอปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล นโยบาย กฎบัตรคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. จัดท�ารายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทจะยังคงยึดม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีได้ก�าหนดข้ึน และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นการสะท้อนถึง
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

 นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�ากบัดแูลให้การประกอบธรุกิจของบรษัิทด�าเนินไปโดยต้ังอยู่บนพืน้ฐานของความซือ่สตัย์สุจรติ โปรง่ใส มีคณุธรรมจริยธรรม และรบัผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 ในปี 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ การด�าเนิน
งานที่ส�าคัญในปี 2563 มีดังนี้
 1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรงุคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่ให้มีความทนัสมยั เป็นปจัจบัุน สอดคล้องกับแนวปฏบิติัท่ีดแีละนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยก�าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติตามที่เสนอ 

 2. รายงานความก้าวหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และปัจจุบันบริษัทได้ผ่าน
การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี  
นับจากวันที่ มีมติให้การรับรอง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 3. ส่งเสริมและเน้นย้�าให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ และอินทราเน็ต 

 4. เผยแพรจ่รรยาบรรณธรุกิจให้ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไดร้บัทราบและปฏิบัติตามเจตนารมณข์องบรษัิทผ่านทางเวบ็ไซต์ 
www.nawarat.co.th 

 คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ และเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ท่ีจะสง่เสรมิและพฒันาการด�าเนินงานของบรษัิทตาม
จรรยาบรรณธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 

 นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
 ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานทุกครั้ง
ให้กรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563
มีดังนี้
 1. พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 

2563 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ต้ังแต่วันท่ี 
25 ตุลาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2563 กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

 2. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563

 3. พิจารณาการอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานประจ�าปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 
โดยพจิารณาให้เหมาะสมกับหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ ความส�าเรจ็ในการปฏบัิติงานทีเ่ชือ่มโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดลอ้ม
อื่นท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
บริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

 4. พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลและรายคณะ  
คณะกรรมการชุดย่อย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

 5. พจิารณาเสนอหลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมินผลการปฏบัิติงานประจ�าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จดัการ โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน โดยยึดม่ันในหลักการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดอีย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ประโยชน์
ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 นายอภิชาต ธรรมสโรช
 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน



รายงานของคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม
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รายงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน โดยมีกรรมการอสิระ 2 คนและประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ เพือ่ท�าหนา้ท่ีต่างๆทีเ่ก่ียวขอ้งกับการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทให้สอดคล้องไปกับการมส่ีวนรว่มในความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม โดยก�าหนดนโยบายและแผนการด�าเนินงาน แต่งต้ังคณะท�างานด�าเนินกิจกรรมและติดตามการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ในปี 2563 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563 มีดังนี้
 1. แต่งต้ังคณะท�างานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทนท่านเดิมท่ีลาออก โดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้จัดการแต่ละ 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 8 คน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจัดท�ากิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท

 2. ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมใหม่ 7 ข้อ โดยยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและ 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม อีกท้ังได้จัดท�าวารสารสีเขียวทุกๆเดือน 
เพื่อให้ความรู้และส่ือสารกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมบนระบบภายในของบริษัทให้กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ได้รับทราบและน�าไปถือปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ

 3.  ด�าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยจัดท�าแผนและงบประมาณโครงการและกิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2563  

 4. การเข้าร่วมโครงการ SD Journey - Exclusive Program 2020 ของคณะท�างาน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การเข้าร่วมอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 5. จัดท�ารายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในรอบ ปี 2563  
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว ้

 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีความมุ่งม่ันและเจตนารมณ์ให้การด�าเนินงานของบริษัท ด�าเนินการตาม
แผนงานท่ีได้วางไว้และเป็นไปตามท่ีกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน รวมถึงยังตระหนักถึงความส�าคัญของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 นายอภิชาต ธรรมสโรช
 ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผล 
กระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ การด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญในปี 2563 มีดังนี้
 1. ติดตามการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในระดับความเส่ียงสูง เพื่อให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
 2. ทบทวนและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน
 3. จัดท�าการวัด KRI (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง

และน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 4. จัดให้มีการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติการ
 5. จัดท�ารายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2563 ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีความเห็นรว่มกนัวา่ การด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามเป้าหมายของ
บริษัทในการจัดระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และพนักงานเป็นอย่างดี

 นายอภิชาต ธรรมสโรช
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



รายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น เพือ่ท�าหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัซึง่สอดคล้องกับแนวปฏบัิติท่ีดสี�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นกลไกส�าคญัสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และโปร่งใส 
เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
ท่ัวไปแผนกตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส นอกจากน้ันใน
การประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินประจ�าปีของบริษัท เป็นการจัดประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2563 และงบการเงินประจ�าปี 2563 เพื่อให้งบการเงินดังกล่าวมีรายงานอย่างถูกต้อง มี

การเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอเป็นท่ีเช่ือถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังยังมีการสอบทานการ
เปิดเผยรายการระหว่างกัน ระหว่าง  บริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการ ร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหาร เพื่อให้
ม่ันใจว่า บริษัทได้ด�าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้จัดการท่ัวไปแผนกตรวจสอบภายใน และมี
การปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

 3. ให้มีการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมกับกระบวนการท�างานท่ีมีนัยส�าคัญอย่างครบถ้วน ได้สอบทานผลการตรวจสอบ
และติดตามผลการด�าเนินการตามแผน เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้จัดการทั่วไปแผนกตรวจสอบภายในเป็นประจ�า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 

 4. สอบทานการปฏบิติัตามกฎหมายหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจบรษัิทจากการประชมุรว่ม
กับเลขานุการบริษัทซ่ึงท�าหน้าท่ีก�ากับ ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดถูกต้องไม่พบ 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

 5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจาณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 นายอภิชาต ธรรมสโรช
 ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน 
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รายงานคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงิน 
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ 
ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มี
 - ระบบควบคมุภายใน ซึง่มีแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รบัผิดชอบ มีหนา้ทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้ปลอด

จากการชี้น�าของฝ่ายบริหาร
 - หลักการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติ
 - ระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�าบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต

 คณะกรรมการยังไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าท่ีสอบทานนโยบายด้านบัญชแีละความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ 
รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดังรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ�าปี นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทยังได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ดังรายละเอียด
ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบควบคมุภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถสรา้งความเชือ่ม่ันไดว้า่งบการ
เงินของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ความน่าเชื่อถือและได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
 ประธานกรรมการ



ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำน
 ปี 2562 มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในหลายประเทศรอบโลก ตัวอย่างเช่น
 - เดือนมิถุนายน 2562 เกิดการประท้วงในฮ่องกง ซึ่งเริ่มจากการต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน การประท้วงได้ขยายกลาย

เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในฮ่องกงเสียหายอย่างหนัก
 - การเล่ือน Brexit หรือการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร มีการขอให้สหภาพยุโรปเล่ือนเส้นตาย Brexit 

หลายครัง้ เพือ่ไมใ่ห้เกดิ Brexit แบบไรข้อ้ตกลง ซึง่จะท�าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรง เส้นตายสุดท้ายของ Brexit 
ที่สหภาพยุโรปอนุญาตคือ 31 มกราคม 2563

 - ในระหว่างปี 2562 เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆเป็นอย่างมาก สงครามการค้าได้บานปลาย เริ่มแรกจากเรื่องภาษี ขยายเป็นด้านเทคโนโลยี ค่าเงิน การลงทุน อย่างไรก็ตาม 
ในเดือนธันวาคม ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนได้หันหน้ามาเจรจาเพื่อยุติสงครามการค้า แต่หลายคนมองว่า เป็นแค่การยุติชั่วคราว
เท่านั้น

 ส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศในปี 2562 เศรษฐกิจไทยหดตัวในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหดตัวอย่างรุนแรง
ตามก�าลังซือ้ภายในประเทศจากผลของมาตรการควบคมุการให้สินเชือ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย และความเขม้งวดในการปล่อยสินเชือ่ของ
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ภาคการผลิตก็หดตัวตามรายได้จากการส่งออก เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัว รวมทั้งผลของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

 ปี 2563 เกิดโรคระบาด COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก เศรษฐกิจทุกประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีการ
ปิดประเทศห้ามการเดินทางเข้าออก ในไตรมาสสุดท้ายของปี โรคระบาดดูเหมือนจะคลายความรุนแรงลง แต่แล้วก็เกิดการระบาดใหม่รอบท่ี
สองไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง หลายประเทศที่พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยว กลับต้องปิดประเทศต่อไป

 ช่วงปลายปี มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการได้ผู้น�าคนใหม่ยังไม่ได้มีการด�าเนินการตามนโยบายใหม่
ใดๆที่เด่นชัดมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาการประท้วงไม่รับผลเลือกตั้ง กับปัญหาโรคระบาด COVID-19 ที่ยังไม่สามารถหยุดยั้งได้
ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาด COVID-19 เช่นกัน จากการที่ต้องหยุดกิจการบางประเภท
ชั่วคราวเพื่อยับยั้งการติดต่อของโรคระบาด แต่กลายเป็นหลายกิจการที่ต้องปิดตัวอย่างถาวร ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ
ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เป็นลูกโซ่กระทบไปยังธุรกิจอื่นๆทั้วประเทศ
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ค�ำชี้แจงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
สรุปฐำนะกำรเงินของบริษัทตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 14,685.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
1,332.06  ล้านบาท

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้ำนสินทรัพย์ ประกอบด้วย
 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,170.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 เท่ากับ 573.36 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเข้ามา ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
 2. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เท่ากับ 

2,794.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 448.12 ล้านบาทในกรณีที่ลูกค้าไม่ช�าระเงินตามระยะเวลาที่
ก�าหนด จะมีการคิดดอกเบี้ยส�าหรับยอดหนี้ที่ได้รับช�าระล่าช้า โดยค�านวณจากวันที่ครบก�าหนดช�าระตามเงื่อนไข และถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังลูกหน้ีการค้าท่ัวไป และลูกหน้ีการค้าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  บริษัท
มีการผ่อนผันไม่เรียกเก็บดอกเบ้ียจากลูกหน้ีการค้าบางรายท่ีมีการช�าระล่าช้าเพียงเล็กน้อย เว้นแต่ในรายท่ีมีการฟ้องร้องให้ 
ช�าระหนี้

  บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านการช�าระเงินทุกรายที่มียอดค้างช�าระเกินหนึ่งปีขึ้นไปตามหลัก
เกณฑ์และนโยบายของบริษัท

ลูกหนี้กำรค้ำเปรียบเทียบยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นดังนี้
 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ค่าเผื่อหนี้สงสัย ยอดหนี้รวม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ ค้างช�าระ ค้างช�าระ
 จะสูญ /ค่าเผื่อผล   ไม่เกิน มากกว่า
 ขาดทุนด้านเครดิตที่   12 เดือน 12 เดือน
 คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้า 1,027.88 2,282.32 737.19 477.30 1,067.83
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ______________________________________________________________________________________________

ลูกหนี้การค้า 1,049.35 2,756.15 1,282.46 428.91 1,044.78
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ______________________________________________________________________________________________

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 21.47 473.83 545.27 (48.39) (23.05) ______________________________________________________________________________________________

 3.  สินทรพัย์ท่ีเกิดสัญญา ยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ก่อนหักคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ เท่ากับ 5,068.68 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 924.39 ล้านบาท สินทรพัย์ท่ีเกิดจากสัญญาประกอบไปด้วยรายการต่างๆ ดังน้ี

 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค.2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 4,454.33 3,397.34 1,056.99 ______________________________________________________________________________________________

รายได้ค้างรับ 70.44 30.88 39.56 ______________________________________________________________________________________________

เงินประกันผลงานค้างรับ 543.91 716.07 (172.16) ______________________________________________________________________________________________

รวม 5,068.68 4,144.29 924.39 ______________________________________________________________________________________________

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อ (2.48) (2.48) -
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ______________________________________________________________________________________________

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – สุทธิ 5,066.20 4,141.81 924.39 ______________________________________________________________________________________________
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 4. สินค้าคงเหลือ ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สุทธิเท่ากับ 895.64 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
431.76 ลา้นบาท เนือ่งจากไดมี้การส่งมอบสินคา้ส�าเร็จรูปประเภทผลิตภัณฑค์อนกรีตท่ีผลติเสรจ็และเตรยีมส่งมอบ ไปให้แก่ผู้ซือ้

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้ำนหนี้สิน ประกอบด้วย
 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,044.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เท่ากับ 874.91 ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการ
ด�าเนินงาน

 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,241.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 เท่ากับ 200.73 ล้านบาท

รำยละเอียดของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น มีดังนี้
 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค.2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน 1,807.03 1,637.88 169.15 ______________________________________________________________________________________________

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน 0.79 1.19 (0.40) ______________________________________________________________________________________________

เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน 100.55 60.49 40.06 ______________________________________________________________________________________________

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน 333.58 341.66 (8.08) ______________________________________________________________________________________________

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,241.95 2,041.22 200.73 ______________________________________________________________________________________________

 3. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ได้แก่ เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,957.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 990.02 ล้านบาท จากการที่ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างและได้รับเงินรับล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะทยอยหักคืนเม่ือส่งมอบผลงานก่อสร้างให้แก่ผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ก่อสร้าง

 4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ซึ่งปรากฏอยู่ในรายการ “ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี” 
และ “เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี” ยอดรวมเป็นดังนี้

 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค.2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ 536.30 498.09 38.21
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี _______________________________________________________________________________________________

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ 1,385.05 447.23 937.82
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี _______________________________________________________________________________________________

รวม 1,921.35 945.32 976.03 _______________________________________________________________________________________________

 5. หุ้นกู้ บริษัทได้ด�าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จ�านวนเงิน 1,720.10 ล้านบาท 
โดยได้จ่ายช�าระคืนครบถ้วนทั้งจ�านวน
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1. วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ตำมงบกำรเงินรวม

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    จ�านวนเงิน ร้อยละ

1.1  รายได้จากการก่อสร้าง 7,728.59 ล้านบาท 6,318.22 ล้านบาท   1,410.36 ล้านบาท    22.32 ______________________________________________________________________________________________________

1.2  ต้นทุนงานก่อสร้างเทียบกับ ร้อยละ 95.08 ร้อยละ 98.15 - (3.13)
  รายได้จากการก่อสร้าง ______________________________________________________________________________________________________

1.3  รายได้จากการขายและบริการ
  - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 399.21 ล้านบาท 424.61 ล้านบาท (25.40) ล้านบาท (5.98)
  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอื่นๆ 1,801.15ล้านบาท 1,079.07 ล้านบาท  722.08  ล้านบาท 66.92 ______________________________________________________________________________________________________

1.4  ต้นทุนขายและบริการเทียบกับ
  รายได้จากการขายและบริการ
  - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 73.62  ร้อยละ 62.26 - 18.25
  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอื่นๆ ร้อยละ 85.42 ร้อยละ 87.85  -  (2.77)  ______________________________________________________________________________________________________

1.5  ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  122.78 ล้านบาท  139.63 ล้านบาท  (16.85) ล้านบาท (12.07) ______________________________________________________________________________________________________

1.6  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  511.00 ล้านบาท  588.19 ล้านบาท  (77.19)  ล้านบาท (13.12) ______________________________________________________________________________________________________

1.7  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 94.24 ล้านบาท - 94.24 ล้านบาท 
  ทางการเงิน ______________________________________________________________________________________________________

1.8  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  248.34 ล้านบาท   218.41 ล้านบาท  29.93 ล้านบาท 13.70______________________________________________________________________________________________________

2. ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2563

รายการ ปี 2563 ปี 2562

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม  (240.93) ล้านบาท (515.22) ล้านบาท______________________________________________________________________________________________________

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (307.96) ล้านบาท (380.99) ล้านบาท______________________________________________________________________________________________________

3. กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,928.95 ล้านบาท โดยแบ่ง
เป็นรายได้จากการก่อสร้าง 7,728.59 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการ 2,130.23 ล้านบาท และรายได้อื่น 70.13 ล้านบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่มข้ึน 2,107.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.94 โดยรายได้จากการ
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 1,410.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.32 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 708.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.82
ปี  2 5 6 3  บ ริ ษั ท มี ข า ด ทุ น ส� า ห รั บ ปี ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท  เ ท่ า กั บ  2 4 0 . 9 3  ล้ า น บ า ท  ใ น
ข ณ ะ ที่ ปี  2 5 6 2  บ ริ ษั ท มี ข า ด ทุ น ส� า ห รั บ ปี ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท  เ ท่ า กั บ  5 1 5 . 2 2  ล้ า น บ า ท
บริษัทรับรู้ ส่ วนแบ่ งก� า ไรจากเงินลง ทุน ในบริ ษัทร่ วมและการ ร่วมค้ า  ใน ปี  2563  เท่ า กับ  18 .13  ล้านบาท ใน
ขณะท่ีปี 2562 บริษัทรับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการดังกล่าว เท่ากับ 12.90 ล้านบาท รายละเอียดดังน้ี
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 (หน่วย : ล้านบาท)

  สัดส่วนการลงทุน รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
   ปี 2563 ปี 2562

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ�ากัด ร้อยละ 40 18.13 ล้านบาท (12.90) ล้านบาท _______________________________________________________________________________________________

บริษัทยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจอย่างมากในปี 2563 เริ่มจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศอย่างรุนแรง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยท�างาน ถึงแม้
โครงการก่อสรา้งของภาครฐัเพือ่การพฒันาประเทศเริม่มีการเปิดประมลู แต่การแขง่ขนัระหวา่งบรษัิทผูร้บัเหมาก็ยังคงรนุแรงเช่นเดมิ 
แม้จะเป็นปีท่ีมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยังคงมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2563
  ธุรกิจก่อสร้ำง
  รายได้จากการก่อสร้างปี 2563 เท่ากับ 7,728.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เท่ากับ 1,410.37 ล้านบาท หรือ

เท่ากับร้อยละ 22.32 บริษัทต้องปรับประมาณการต้นทุนบางโครงการเพิ่มขึ้น จากปัญหาการรับมอบพื้นที่เพื่อเข้าท�างานล่าช้า 
บางโครงการมีงานทับซอ้นของผู้วา่จา้งและปรบัเปลีย่นแบบการกอ่สรา้ง หยุด/ชะลองานเพราะแก้ไขแบบกอ่สรา้ง ในระหวา่งปี 2563 
ปัญหาได้รับการแก้ไข หลายโครงการเริ่มทยอยก่อสร้างได้ ในขณะเดียวกันมีรายได้จากโครงการใหม่หลายโครงการที่บริษัทเริ่ม
ทยอยรับรู้รายได้ โครงการก่อสร้างที่ก่อรายได้ให้แก่บริษัทมากที่สุด 3 อันดับแรกของปี 2563 ได้แก่

 ก. โครงการก่อสรา้งงานโครงสรา้งและงานสถาปัตย์ สถานีรถไฟฟา้โครงการก่อสรา้งรถไฟฟา้สายสีชมพ ูชว่งแคราย-มีนบุร ี
ของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บรษัิทรบัเหมาชว่งงานจาก บรษัิท ซโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) รายได้ปี 2563 เท่ากับ 1,398.59 ล้านบาท

 ข. โครงการก่อสรา้งงานโครงสรา้งและงานสถาปัตย ์สถานีรถไฟฟา้โครงการก่อสรา้งรถไฟฟา้สายสีเหลือง ชว่งลาดพรา้ว-
ส�าโรง ของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บรษัิทรบัเหมาชว่งงานจาก บรษัิท ซโิน-ไทย เอน็จเินยีริง่ แอนด ์คอน
สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) รายได้ปี 2563 เท่ากับ 1,300.76 ล้านบาท

 ค. โครงการก่อสรา้งบ่อพักและทอ่รอ้ยสายไฟฟา้ใต้ดนิ รว่มกับโครงการรถไฟฟา้สายสีชมพ ูชว่งคลองประปา ถงึ มีนบุร ีของ
การไฟฟ้านครหลวง บริษัทรับเหมาช่วงงานจาก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ราย
ได้ปี 2563 เท่ากับ 439.80 ล้านบาท

  ธุรกิจอื่นๆ
  รายได้จากการขายและบริการ ปี 2563 เท่ากับ 2,130.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เท่ากับ 708.37 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 49.82 รายได้จากการขายและบริการประกอบไปด้วย
 1. รายได้จากธุรกิจผลิตภัณพ์คอนกรีต รายได้ประเภทนี้สูงขึ้นมากในปี 2563 เนื่องจากบริษัทและบริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ 

จ�ากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑค์อนกรตี สามารถท�ารายไดจ้ากการขายผลิตผลิตภณัฑค์อนกรตี
ได้มากขึ้นกว่าปี 2562 มาก โดยเฉพาะการจ�าหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

 2. ธุรกิจเหล็กแปรรูป
 3. ธุรกิจน้�ามัน
 4. ธุรกิจอาหาร
 5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 เท่ากับ 

25.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.98 บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยลงจากโรคระบาด COVID-19 ปี 
2563 ต้นทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับร้อยละ 11.36 เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
จัดสรรโครงการบารานีพาร์ค ร่มเกล้า มากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่มีต้นทุนต่อหลังสูงกว่าโครงการอื่นๆ
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  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย
  ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เท่ากับ 16.85 ล้านบาทหรือประมาณร้อย

ละ 12.07 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อ  ปี 2563 ปี 2562

มานะพัฒนาการ จ�ากัด 75.18 98.96______________________________________________________________________________________________________

บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด 44.16 37.00______________________________________________________________________________________________________

บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จ�ากัด 3.43 3.67______________________________________________________________________________________________________

รวมทั้งสิ้น 122.78 139.63______________________________________________________________________________________________________

  ในปี 2563 บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลงจากปี 2562 และ
บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 
สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารปี 2563 ลดลงเม่ือเปรยีบเทยีบกับปี 2562 เท่ากับ 77.19 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 13.12 โดยมีรายละเอยีดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
ชื่อ  ปี 2563 ปี 2562

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 298.31 358.93______________________________________________________________________________________________________

บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด 61.87 72.99______________________________________________________________________________________________________

บริษัท มานะพัฒนาการ จ�ากัด 68.58 59.48______________________________________________________________________________________________________

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด 39.20 36.17______________________________________________________________________________________________________

บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จ�ากัด 35.21 26.88______________________________________________________________________________________________________

บริษัทย่อยอื่นๆ 7.83 9.83______________________________________________________________________________________________________

รวมทั้งสิ้น 511.00 588.19______________________________________________________________________________________________________

  ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องลูกหน้ีค้างช�าระนานมากกว่าปี 2563 รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ค่าใช้จ่าย
จากการปรับชดเชยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน และรับรู้ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

  กำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
  ในปี 2563 บรษัิทไดบ้นัทึกขาดทุนจากการด้อยคา่สินทรัพย์ทางการเงนิจ�านวนเงนิ 94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการต้ังคา่เผ่ือขาดทุน

จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี รายละเอียดดังนี้
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ชื่อ  จ�านวนเงิน

Star Sapphire Hotel Co., Ltd. 91.17 _____________________________________________________

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ากัด 9.84 _____________________________________________________

รายอื่นๆ 12.76 _____________________________________________________

หัก รับคืนหนี้สงสัยจะสูญ (19.53) _____________________________________________________

รวม 94.24 _____________________________________________________

 3.2 กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 1,720.10 ล้ำนบำท และกำรไถ่ถอนเมื่อครบก�ำหนด
  เ ม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี จ�านวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตรา

ไว้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 
หุ้นกู้มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในการลงทุน ช�าระคืนหน้ีเงินกู้ และใช้ เ ป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน หุ้นกู้สามารถจ�าหน่ายได้ท้ังหมด 1,720.1 ล้านบาท ดอกเบ้ียจ่ายหุ้นกู้ปี 2563 เท่ากับ  50.90 ล้านบาท

  ตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 
วันสิ้นไตรมาสและวันสิ้นปี ไม่ให้มากกว่า 2.5 : 1 ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อขอมติอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดสิทธิบางประการ ดังนี้

 1. แก้ ไขค�าจ�ากัดความของค�าว่า “หนี้สินสุทธิ (Net Debt)” จาก “จ�านวนหน้ีสินท้ังหมดตามท่ีปรากฏในงบการ
เงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” แก้ ไขเป็น “จ�านวนหน้ีสินท้ังหมดเฉพาะ
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด”

 2. ปรับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) จากเดิม 2.5 : 1 เป็น 2.25 : 1ซึ่งที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดสิทธิได้ตามที่บริษัทขออนุมัติ ทั้งนี้ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 บริษัทได้จ่ายค่า
ธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 0.70 ของมูลค่าหุ้นกู้

 หุ้นกู้ชุดนี้ได้ครบก�าหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการช�าระคืนทั้งจ�านวน 1,720.10 ล้านบาท
 ในระหว่างปี 2563 บริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม

 3.3 กิจกำรร่วมค้ำ เอ็นดับเบิ้ลยูอำ-เอสบีซีซี
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จ�ากัด (“สระบุรีฯ”) ซึ่ง

เป็นคูสั่ญญาในการรว่มคา้ตามสญัญากิจการรว่มคา้ เอน็ดบัเบิล้ยอูา-เอสบีซซี ีเพือ่ด�าเนินการโครงการงานจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ
และถ่านหินทีเ่หมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อัตราหุน้ส่วนของคู่สัญญาทั้งสองฝา่ยร้อยละ 
50 การท่ีสระบุรฯี ถกูศาลล้มละลายกลางส่ังพทัิกษ์ทรพัย์เดด็ขาด ถอืวา่สระบรุฯี ปฏบัิตผิิดสัญญากิจการรว่มคา้ บรษัิทจงึใชส้ทิธิ
ตามสัญญากิจการร่วมค้า แจ้งยกเลิกการท�าหน้าที่ของสระบุรีฯ จากกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี (“กิจการร่วมค้า”) 
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลได้มีค�าพิพากษาให้สระบุรีฯ ล้มละลายแล้ว

  เมือ่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 บรษัิทไดมี้หนงัสือถงึเจา้พนักงานพทัิกษท์รพัยข์องสระบรุฯี เพือ่แจง้ยกเลิกการท�าหน้าทีข่องสระบรุฯี 
ในกิจการรว่มคา้ อนัเป็นผลให้บทบาท สิทธ ิและหน้าท่ี ของสระบุรฯี ตามสญัญากิจการรว่มคา้ส้ินสุดลง โดยบรษัิทมีสทิธแิละหน้าท่ี
เข้าควบคุมและด�าเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้มีก�าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 
23 เมษายน 2561 ผลของคดีความของสระบุรีฯ และการใช้สิทธิของบริษัท ไม่ได้ท�าให้อัตราส่วนการร่วมทุนของบริษัทในกิจการ
ร่วมค้าเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินการโครงการดังกล่าวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่
อย่างใด

  ปัจจุบันโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในโครงการออกไปหมดแล้วเช่นกัน
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จ�ากัด มีมติให้เลิกกิจการร่วมค้านี้ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช�าระ

บัญชี ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ได้แจ้งขีดชื่อกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยู
อา-เอสบีซีซี ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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สรุปฐำนะกำรเงินของบริษัทตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 13,353.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เท่ากับ 310.60 ล้านบาท

รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้ำนสินทรัพย์ ประกอบด้วย
 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 596.88 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 เท่ากับ 650.29 ล้านบาท บริษัทใช้เงินไปเพื่อด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 2,346.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 158.72 ล้านบาท ในกรณีที่ลูกค้าไม่ช�าระเงินตามระยะเวลาที่ก�าหนด จะมีการคิดดอกเบี้ย
ส�าหรบัยอดหน้ีที่ไดร้บัช�าระล่าชา้ โดยค�านวณจากวนัทีค่รบก�าหนดช�าระตามเงือ่นไข และถอืปฏบัิติเป็นมาตรฐานเดยีวกันท้ังลูกหนี้
การค้าทั่วไป และลูกหนี้การค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  บริษัทมีการผ่อนผันไม่เรียกเก็บดอกเบี้ย
จากลูกหนี้การค้าบางรายที่มีการช�าระล่าช้าเพียงเล็กน้อย เว้นแต่ในรายที่มีการฟ้องร้องให้ช�าระหนี้

  บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านการช�าระเงินทุกรายที่มียอดค้างช�าระเกินหนึ่งปีขึ้นไปตามหลัก
เกณฑ์และนโยบายของบริษัท

ลูกหนี้กำรค้ำเปรียบเทียบยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นดังนี้
 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ค่าเผื่อหนี้สงสัย ยอดหนี้รวม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ ค้างช�าระ ค้างช�าระ
 จะสูญ    ไม่เกิน มากกว่า
    12 เดือน 12 เดือน
 

ลูกหนี้การค้า 1,045.46 2,165.86 441.81 346.24 1,377.81
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ______________________________________________________________________________________________

ลูกหนี้การค้า 1,027.88 2,282.32 737.19 477.30 1,067.83
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ______________________________________________________________________________________________

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (17.58) 116.46 295.38 131.06 (309.98) ______________________________________________________________________________________________

 3. สินคา้คงเหลือ ยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 1,327.40 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากเมือ่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากับ416.02 
ล้านบาท ยอดที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าส�าเร็จรูปประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตซึ่งผลิตเสร็จ รอส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

 4. เงินให้กู้ยืมระยะยาว ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 306.20 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ -0- 
บาท แบ่งเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 294.20 ล้านบาท

  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 282 ล้านบาท คือลูกหนี้การค้าราย Star Sapphire Hotel Company Limited ซึ่งตกลง
ที่จะท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อผ่อนช�าระหนี้ค่าก่อสร้างให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ย
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้ำนหนี้สิน ประกอบด้วย
 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562 เท่ากับ 2,169.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 495 ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องใน
การด�าเนินงาน

 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,041.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เท่ากับ 348.49 ล้านบาท เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัสดุเพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามค�าสั่งซื้อ

รำยละเอียดของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

  ณ 31 ธ.ค.2562 ณ 31 ธ.ค.2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,637.88 1,193.61 444.27
และไม่เกี่ยวข้องกัน______________________________________________________________________________________________________

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน 1.19 0.11 1.08______________________________________________________________________________________________________

เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน 60.49 85.12 (24.63)______________________________________________________________________________________________________

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 341.66 413.89 (72.23)
และไม่เกี่ยวข้องกัน______________________________________________________________________________________________________

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,041.22 1,692.73 348.49______________________________________________________________________________________________________

 3. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ได้แก่ เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 252.05 ล้านบาท จากการที่ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างและได้รับเงินรับล่วงหน้าค่า
ก่อสรา้งจากผูว้า่จา้ง ซึง่จะทยอยหักคนืเม่ือสง่มอบผลงานก่อสร้างให้แกผู้่ว่าจ้าง ท้ังน้ี จะเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสัญญาก่อสรา้ง

 4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ประกอบด้วย
 4.1  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 498.09 

ล้านบาท
 4.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปียอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

447.23 ล้านบาท
  รวมยอดเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 945.32 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เท่ากับ 86.97 ล้านบาท
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1. วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2561 ตำมงบกำรเงินรวม

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    จ�านวนเงิน ร้อยละ

1.1  รายได้จากการก่อสร้าง 6,318.23 ล้านบาท 8,676.42 ล้านบาท (2,358.19) ล้านบาท (27.18) ______________________________________________________________________________________________________

1.2  ต้นทุนงานก่อสร้างเทียบกับ ร้อยละ 98.15 ร้อยละ 93.61 - 4.85
  รายได้จากการก่อสร้าง ______________________________________________________________________________________________________

1.3  รายได้จากการขายและบริการ
  - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 424.61 ล้านบาท 828.43 ล้านบาท (403.82) ล้านบาท  (48.75)
  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอื่นๆ 997.25 ล้านบาท 430.67  ล้านบาท 566.58 ล้านบาท  (131.56) ______________________________________________________________________________________________________

1.4  ต้นทุนขายและบริการเทียบกับ
  รายได้จากการขายและบริการ
  - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ62.12 ร้อยละ 71.12 - (12.65)
  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอื่นๆ ร้อยละ95.12  ร้อยละ 94.68 - 0.46 ______________________________________________________________________________________________________

1.5  ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย   139.63 ล้านบาท 121.03 ล้านบาท  18.60 ล้านบาท 15.37 ______________________________________________________________________________________________________

1.6  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   588.19 ล้านบาท 528.61 ล้านบาท 59.58 ล้านบาท 11.27 ______________________________________________________________________________________________________

1.7  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  218.41 ล้านบาท 215.23 ล้านบาท 3.18 ล้านบาท 1.48______________________________________________________________________________________________________

2. ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2562

รายการ ปี 2562 ปี 2561

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม (515.22)  ล้านบาท 418.04  ล้านบาท______________________________________________________________________________________________________

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (380.99)  ล้านบาท 470.09 ล้านบาท______________________________________________________________________________________________________

3. กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 7,840.60 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
รายได้จากการก่อสร้าง 6,318.22 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการ 1,421.86 ล้านบาท และรายได้อื่น 100.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลง 2,196.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.88 โดยรายได้จากการก่อสร้างลดลง 2,358.19 
ล้านบาท หรือร้อยละ 27.18 แต่รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 162.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.93
 ปี 2562 บริษัทมีขาดทุนส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 515.22 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 418.04 ล้านบาท
 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในปี 2562 เท่ากับ 12.90 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทรับรู้
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการดังกล่าว เท่ากับ 86.64 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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 (หน่วย : ล้านบาท)

  สัดส่วนการลงทุน รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
  (%) ปี 2562 ปี 2561

บริษัท วีเอสพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 25 - 1.02  ล้านบาท _______________________________________________________________________________________________

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ�ากัด 40 (12.90) ล้านบาท (9.18)  ล้านบาท _______________________________________________________________________________________________

กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี 50 - 94.80  ล้านบาท _______________________________________________________________________________________________

 บรษัิทประสบปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนินธุรกิจอย่างมากในป ี2562 ซึง่ปัญหาเหล่าน้ันก็ทยอยไดร้บัการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ปัญหา
เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศก็ยังคงมีอยู่ โครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศเริ่มมีการเปิดประมูล แต่การแข่งขัน
ระหวา่งบรษิทัผู้รบัเหมาก็ยงัคงรนุแรงเชน่เดมิ ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนยังคงมุ่งมัน่ท่ีจะปฏบัิติหนา้ท่ีของตนอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือให้
บริษัทสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2562
  ธุรกิจก่อสร้าง
  รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2562 เท่ากับ 6,318.22 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 2,358.19 ล้านบาท หรือ

เทา่กบัรอ้ยละ 27.18 บรษัิทปรบัประมาณการต้นทนุโครงการเพิม่ขึน้จากปัญหาผูว้า่จา้งส่งมอบพืน้ท่ีให้เขา้ท�างานล่าชา้ มีงานทับ
ซอ้นของผู้วา่จา้งและปรบัเปล่ียนแบบการก่อสรา้ง หยุด/ชะลองานเพราะแก้ไขแบบกอ่สรา้ง หลายโครงการเริม่ก่อสรา้งแล้วเสรจ็ ใน
ขณะเดียวกันมีหลายโครงการใหม่ที่เพิ่งลงนามในสัญญาก่อสร้าง หรือก�าลังจะลงนามในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ใน
ปี 2563 โครงการก่อสร้างที่ก่อรายได้ให้แก่บริษัทมากที่สุด 3 อันดับแรกของปี 2562 ได้แก่

 ก. โครงการ The MRT Orange Line (East Section) Project ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทรับ
เหมาช่วงงานจาก กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที รายได้ปี 2562 เท่ากับ 536 ล้านบาท

 ข. โครงการก่อสร้างงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์สถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทรับเหมาช่วงงานจาก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) รายได้ปี 2562 เท่ากับ 488 ล้านบาท

 ค. โครงการก่อสรา้งงานโครงสรา้งและงานสถาปัตย์สถานรีถไฟฟา้ โครงการรถไฟฟา้สายสีเหลอืง ชว่งลาดพรา้ว-ส�าโรง ของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทรับเหมาช่วงงานจาก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) รายได้ปี 2562 เท่ากับ 461 ล้านบาท

  ธุรกิจอื่นๆ
  รายได้จากการขายและบริการ ปี 2562 เท่ากับ 1,421.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 162.76 ล้านบาท 

หรือเท่ากับร้อยละ 12.93 รายได้จากการขายและบริการประกอบไปด้วย
 1. รา ยได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต รายได้ประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2562 เนื่องจากบริษัทและบริษัท แอ็ดวานซ์ พรี

แฟบ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต สามารถท�ารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้
มากขึ้นกว่าปี 2561 มาก

 2. ธุรกิจเหล็กแปรรูป
 3. ธุรกิจน้�ามัน
 4. ธุรกิจอาหาร
 5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 

403.82 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 48.75 จากการท่ี บริษัท มานะพฒันาการ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยและประกอบธุรกิจพฒันา
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อสงัหารมิทรพัย์ สามารถโอนกรรมสิทธ์ิของบ้านเดีย่วและห้องชดุคอนโดมเินยีมไดล้ดลง ซึง่เป็นผลจากมาตรการควบคมุ
การให้สินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ลูกคา้ต่างชาติลดลงอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม ปี 2562 ต้นทุนธรุกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากปี 2561 เท่ากับร้อยละ 12.65 เน่ืองจากปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียม
โครงการเอสเพนคอนโดเฟส B มากกว่าโครงการเอสเพนคอนโดเฟส A ซึ่งโครงการเอสเพนคอนโดเฟส B มีต้นทุนต่�า
กว่าโครงการเอสเพนเฟส A

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย
  คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี 2562 เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทียบกับป ี2561 เทา่กบั 18.60 ล้านบาทหรอืประมาณรอ้ย

ละ 15.37 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย ปี 2562 ปี 2561

บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด 98.96 105.26______________________________________________________________________________________________________

บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด 37.00 13.44______________________________________________________________________________________________________

บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จ�ากัด 3.67 2.33______________________________________________________________________________________________________

รวมทั้งสิ้น 139.63 121.03______________________________________________________________________________________________________

  ในปี 2562 บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 59.58 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 ปี 2561

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 382.84 326.26______________________________________________________________________________________________________

บริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด 59.48 56.14______________________________________________________________________________________________________

บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จ�ากัด 72.99 75.37______________________________________________________________________________________________________

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ�ากัด 36.17 31.29______________________________________________________________________________________________________

บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จ�ากัด 26.88 22.74______________________________________________________________________________________________________

บริษัทย่อยอื่นๆ 9.83 16.81______________________________________________________________________________________________________

รวมทั้งสิ้น 588.19 528.61______________________________________________________________________________________________________

  ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการฟ้องร้องลูกหนี้ค้างช�าระนาน รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการปรับ
ชดเชยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน และรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในปี 
2561 รับรู้เป็นก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส�าหรับลูกจ้างที่ท�างานครบ 20 ปีขึ้นไปให้
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมจาก 300 วันเป็น 400 วัน บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นต้น
ทุนและค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บันทึกรายการเพิ่มในต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่าย ปี 2562

ต้นทุนงานก่อสร้าง 30.04 _____________________________________________________

ต้นทุนขายและบริการ 3.31 _____________________________________________________

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28.29 _____________________________________________________

รวมทั้งสิ้น 61.64 _____________________________________________________

 3.2 กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 1,720.10 ล้ำนบำท
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี จ�านวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 

บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อ
ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน ช�าระคืนหนี้เงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หุ้นกู้สามารถจ�าหน่ายได้ทั้งหมด 1,720.1 
ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ปี 2562 เท่ากับ  77.40 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตาม ตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ ก�าหนดว่า บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหน้ีสิน
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ให้มากกว่า 2.5 : 1 ซึ่งตามนิยามระบุไว้ดังนี้

  “หนี้สินสุทธิ” (Net Debt) หมายถึง จ�านวนหนี้สินทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้/ผู้กู้ หักด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

  “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Equity) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้/ผู้กู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
  “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” หมายถึง จ�านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ของผู้ออกหุ้นกู้/ผู้กู้
  ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามนิยามในข้อก�าหนดสิทธิฯ จะเป็นดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

  ณ วันที ณ วันที่ ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
  งบการเงิน เฉพาะบริษัท งบการเงิน เฉพาะบริษัท งบการเงิน เฉพาะบรษิทั
  รวม  รวม  รวม

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ 2.84 2.19 1.98 1.56 2.30 1.81
ผู้ถือหุ้น (เท่า)______________________________________________________________________________________________________

  อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมสูงกว่าเกณฑ์ก�าหนดตามข้อก�าหนดสิทธิฯของหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทได้
ด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อขอมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดสิทธิบางประการ ดังนี้

 1. แก้ไขค�าจ�ากดัความของค�าวา่ “หน้ีสินสุทธ ิ(Net Debt)” จาก “จ�านวนหน้ีสินท้ังหมดตามท่ีปรากฏในงบการเงนิรวมของผู้ออกหุ้น
กู้ หักดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด” แก้ไขเปน็ “จ�านวนหนีส้นิทัง้หมดเฉพาะทีมี่ภาระดอกเบ้ียตามท่ีปรากฏในงบการเงนิ
รวมของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด”

 2. ปรับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) จากเดิม 2.5 : 1 เป็น 2.25 : 1 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดสิทธิได้ตามที่บริษัทขออนุมัติตามค�าก�าจัดความใหม่ของ”หนี้สินสุทธิ (Net Debt)” ตามที่
ได้ขอแก้ไขในข้อก�าหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะเป็นดังนี้
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  (หน่วย : ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    (เท่า) 1.33 1.04 __________________________________________________________________________________

  ในระหว่างปี 2562 บริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

 3.3 กิจกำรร่วมค้ำ เอ็นดับเบิ้ลยูอำ-เอสบีซีซี
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จ�ากัด (“สระบุรีฯ”) ซึ่ง

เป็นคูสั่ญญาในการรว่มคา้ตามสญัญากิจการรว่มคา้ เอน็ดบัเบิล้ยอูา-เอสบีซซี ีเพือ่ด�าเนินการโครงการงานจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ
และถ่านหินทีเ่หมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อัตราหุน้ส่วนของคู่สัญญาทั้งสองฝา่ยร้อยละ 
50 การท่ีสระบุรฯี ถกูศาลล้มละลายกลางส่ังพทัิกษ์ทรพัย์เดด็ขาด ถอืวา่สระบรุฯี ปฏบัิตผิิดสัญญากิจการรว่มคา้ บรษัิทจงึใชส้ทิธิ
ตามสัญญากิจการร่วมค้า แจ้งยกเลิกการท�าหน้าที่ของสระบุรีฯ จากกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี (“กิจการร่วมค้า”) 
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลได้มีค�าพิพากษาให้สระบุรีฯ ล้มละลายแล้ว

  เมือ่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 บรษัิทไดมี้หนงัสือถงึเจา้พนักงานพทัิกษท์รพัยข์องสระบรุฯี เพือ่แจง้ยกเลิกการท�าหน้าทีข่องสระบรุฯี 
ในกิจการรว่มคา้ อนัเป็นผลให้บทบาท สิทธ ิและหน้าท่ี ของสระบุรฯี ตามสญัญากิจการรว่มคา้ส้ินสุดลง โดยบรษัิทมีสทิธแิละหน้าท่ี
เข้าควบคุมและด�าเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้มีก�าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 
23 เมษายน 2561 ผลของคดีความของสระบุรีฯ และการใช้สิทธิของบริษัท ไม่ได้ท�าให้อัตราส่วนการร่วมทุนของบริษัทในกิจการ
ร่วมค้าเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินการโครงการดังกล่าวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่
อย่างใด

  ปัจจุบันโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในโครงการออกไปหมดแล้วเช่นกัน  และอยู่ระหว่างการ
ยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เพื่อขออนุมัติเลิกกิจการร่วมค้าและแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชี

วิเครำะห์งบกระแสเงินสด
สรุปงบกระแสเงินสด (จำกงบกำรเงินรวม)

(หน่วย : ล้านบาท)

 รายการ ส�าหรับปี 2563 ส�าหรับปี 2562 ส�าหรับปี 2561

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 516.49 (621.61) 902.97______________________________________________________________________________________________________

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (81.35) (182.23) 14.54______________________________________________________________________________________________________

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 133.50 146.84 (270.32)______________________________________________________________________________________________________

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4.72 6.71 1.20______________________________________________________________________________________________________

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 596.88 1,247.17 598.78______________________________________________________________________________________________________

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,170.24 596.88 1,247.17______________________________________________________________________________________________________
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ปี 2563 แสดงตัวเลขว่าบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานสุทธิเท่ากับ 516.49 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมนี้เท่ากับ 621.61 ล้านบาท รายการหลักที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด�าเนินงาน ได้แก่
 1. ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น เพิ่มขึ้น 447.28 ล้านบาท จากผลงานที่ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช�าระ
 2. สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ซ่ึงประกอบไปด้วย รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ รายได้ค้างรับ และเงินประกันผลงานค้างรับ เพ่ิมขึ้น 

924.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ จากผลงานที่ท�าได้แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง
 3. สินค้าคงเหลือลดลง 432.02 ล้านบาท ซึ่งคือสินค้าส�าเร็จรูป ที่ผลิตตามค�าสั่งซื้อและได้ส่งมอบแล้ว
 4. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น เพิ่มขึ้น 223.57 ล้านบาท จากค่าวัสดุและผลงานผู้รับเหมาช่วง
 5. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ซึ่งหมายถึงเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 990.02 ล้านบาท จากการรับเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

จากผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะทยอยหักคืนผู้ว่าจ้างตามค่าผลงานที่ท�าได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้าง

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ปี 2563 บริษัทจ่ายเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเท่ากับ 81.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 
ซึ่งจ่ายเงินสดสุทธิส�าหรับกิจกรรมลงทุน 182.10 ล้านบาท ในปี 2563 บริษัทได้ซื้ออุปกรณ์ 148.03 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน มีเงินสดรับ
เข้าจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 11.05 ล้านบาท
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 133.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 
2562 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 146.84 ล้านบาท รายการที่กระทบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่
 1. ปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 874.91 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ

เงินเพิ่มขึ้น 1,390 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน 414.93 ล้านบาท
 2. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้ของบริษัทจ�านวนเงิน 1,720.10 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอน ซึ่งบริษัทได้ช�าระคืนหุ้นกู้ทั้งจ�านวน

 สรุปเหตุกำรส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2561-2563 ที่มีผลต่องบกระแสเงินสด

 1. หุ้นกู้ที่ออกจ�าหน่ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จ�านวนเงิน 1,500 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันที่ 21 สิงหาคม 
2561 บริษัทได้จ่ายคืนหุ้นกู้นี้แล้วทั้งจ�านวนในวันครบก�าหนดในเดือนสิงหาคม 2561

 2. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หุ้นกู้ที่ออกจ�าหน่ายเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 จ�านวน 1,500 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนทั้ง
จ�านวน  ในวันเดียวกันนั้นเอง บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี จ�านวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 
บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนทั้งจ�านวนในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อ
ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน ช�าระคืนหนี้เงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หุ้นกู้สามารถจ�าหน่ายได้ทั้งหมด 1,720.10 
ล้านบาท บริษัทได้ด�าเนินการช�าระคืนหุ้นกู้ทั้งจ�านวนในวันครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 28 สิงหาคม 2563

 3. ในปี 2561 บริษัทได้กู้เงินระยะยาว 500 ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดตามข้อ 1 เงินกู้ระยะยาวมี
เงื่อนไขช�าระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทและธนาคารได้ลงนามใน
สัญญาแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาเงนิกู้ พกัการช�าระคนืเงนิต้นต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม 2563 ถงึเดอืนมกราคม 2564 โดยจะกลับมาช�าระ
เป็นรายงวด 6 เดือนเช่นเดิม เริ่มช�าระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และช�าระหนี้ทั้หมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2567

 4. ในปี 2563 บริษัทได้กู้เงินระยะยาว 800 ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดตามข้อ 2 เงินกู้ระยะยาวมี
เงื่อนไขช�าระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิงหาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2569

 5. ปี 2563 ได้ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิ่มในราคาทุน 148.03 ล้านบาท 
ในขณะที่ปี 2562 และปี 2561 ได้ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิ่ม 366.36 
ล้านบาท และ 200.66 ล้านบาท ตามล�าดบั บรษัิทซือ้เครือ่งจกัรอปุกรณเ์พิม่เติมเฉพาะท่ีจ�าเปน็เขา้มาใชง้าน รวมท้ังซือ้เพือ่ทดแทน
เครือ่งจกัรเก่าท่ีหมดสภาพแล้ว แตข่ณะเดยีวกนัก็ไดจ้�าหนา่ยเคร่ืองจักรอปุกรณ์เก่าและล้าสมัยออกไปเชน่กนัเพือ่ไม่ให้เปลืองเนือ้ท่ี
จัดเก็บและเสียค่าใช้จ่ายบ�ารุงรักษา
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4. วิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (ตำมงบกำรเงินรวม)
 1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง
  ระยะเวลาช�าระหนี้ที่ให้กับลูกหนี้ แบ่งเป็น งานภาครัฐ ก�าหนดที่ 45- 60 วันและงานภาคเอกชนก�าหนดที่ 30 วัน แต่ระยะเวลาเก็บ

หนี้เฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 94 วัน ในปี 2563 , 105 วัน ในปี 2562 และ 85 วัน ในปี 2561
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ปี 2563 เท่ากับ 99 วัน , ปี 2562 เท่ากับ 126 วัน เทียบกับปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 95 วัน บริษัทเร่งผลิต

สินคา้ส�าเรจ็รปูให้ทันก�าหนดการส่งมอบและใชเ้องในโครงการก่อสรา้ง นอกจากน้ี บรษัิทยังมีนโยบายส่ังซือ้วสัดุหลักลว่งหนา้ เพือ่
ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา

  ระยะเวลาการช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า ปี 2563 เท่ากับ 84 วัน , ปี 2562 เท่ากับ 91 วัน และปี 2561 เท่ากับ 68 วัน
  จากการท่ีลูกหนีก้ารคา้ไม่สามารถช�าระหน้ีการคา้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก�าหนด ท�าให้บรษิทัม ีCash Conversion Cycle อยู่ในระดบั

ที่สูง โดยปี 2563 เท่ากับ 109 วัน , ปี 2562 เท่ากับ 140 วัน และปี 2561 เท่ากับ 112 วัน ตามล�าดับ บริษัทต้องระมัดระวังและมี
ความเข้มงวดในการติดตามหนี้มากขึ้น ทั้งนี้เน่ืองจากสภาพเศรษกิจโดยรวมยังมีปัญหา ท�าให้ลูกหน้ีหลายรายมีปัญหาในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบถึงบริษัทในแง่ของสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม หากสภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งสามารถยับยั้งโรคระบาด COVID-19 ได้ คาดว่าจะส่งผลให้สภาพคล่องของประเทศปรับดีขึ้นตาม
ล�าดับ

 อัตราส่วนตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี 2563 ส�าหรับปี 2562 ส�าหรับปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.05 เท่า -0.08 เท่า 0.14 เท่า______________________________________________________________________________________________________

  บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดที่เป็นปัญหาอยู่เนืองๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนก่อสร้างบางโครงการปรับตัวสูงขึ้น 
รวมท้ังการได้รับช�าระหน้ีจากลูกหน้ีการค้าช้าเกินกว่าเวลาตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามท่ี
จะเร่งรัดการได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าให้มีการช�าระหนี้ให้แก่บริษัทให้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ การติดตามทวงถามอย่างสม่�าเสมอ 
หากลูกหน้ีมปัีญหาสภาพคล่อง บรษัิทเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีไดเ้ขา้มาเจรจา และรว่มกันแก้ไขปัญหา ท้ายทีสุ่ด บรษัิทอาจส่งเรือ่งเขา้
ด�าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องเรียกให้ช�าระหนี้ นอกจากนี้การที่บริษัทได้มีการซื้อวัสดุหลักบางประเภทล่วงหน้าให้พอใช้ตลอดโครงการ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคา จึงท�าให้สภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทได้รับช�าระ
หน้ีที่ค้างช�าระนานเข้ามาจ�านวนหน่ึงมากกว่าสามร้อยล้านบาท ท�าให้อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2561 ปรับดีขึ้น
เป็นเท่ากับ 0.14 เท่า อย่างไรก็ตาม ปี 2562 อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทยังคงมีปัญหาเช่นเดิม ยังคงต้องได้รับการแก้ไขต่อ
ไปเพื่อมิให้ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง ซึ่งถึงแม้ปี 2563 อัตราส่วนดังกล่าวจะปรับดีขึ้น แต่ก็ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 2. อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

อัตราส่วนตามงบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราก�าไรขั้นต้น 6.88% 4.22% 8.22%______________________________________________________________________________________________________

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 0.45% -5.18% 1.68%______________________________________________________________________________________________________

อัตราก�าไรสุทธิ -2.43% -6.59% 4.17%______________________________________________________________________________________________________

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 11.66 เท่า N.A.(+1.55) 5.40 เท่า______________________________________________________________________________________________________

 หมายเหตุ อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไรปี 2562 ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากตัวเลขติดลบทั้งเงินสดและก�าไรจากการด�าเนินงาน
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  บริษัทประสบปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 กับบางโครงการก่อสร้าง ต้นทุนก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาบางประการ เช่น 
ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างให้ภายในก�าหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง หรือการก่อสร้าง
เจออุปสรรคใต้ดินท่ีคาดไม่ถึง จ�าเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เป็นต้น ปี 2561 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรทุก
อตัราส่วน กลบัมาอยู่ในเกณฑท่ี์ปรบัตัวดขีึน้มากเม่ือเทียบกับปี 2560 อยา่งไรก็ตาม บรษิทักลับมาประสบปญัหาเชน่ท่ีเคยประสบ
ในปี 2560 แต่รุนแรงมากกว่าเนื่องจากเกิดขึ้นกับหลายโครงการที่มีมูลค่าโครงการสูง

  ปัญหาที่บริษัทประสบอยู่ และต้องได้รับการติดตามแก้ไขอย่างใกล้ชิด คือปัญหาการได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าล่าช้า มีการ
จ่ายไม่ตรงตามก�าหนด เนื่องจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจหรือปัญหาสภาพคล่องของลูกหนี้เอง บางปี บริษัทจะได้รับช�าระหนี้จาก
ลูกหนี้การค้าที่บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว เช่นปี 2561 บริษัทมีรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการได้
รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแล้ว สุทธิเท่ากับ 321.21 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทมีรายการดังกล่าว 
สุทธิเท่ากับ 30.46 ล้านบาท และในปี 2563 เท่ากับ 19.53 ล้านบาท

 3. อัตรำส่วนประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
  ในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรใหม่จ�านวนมาก แบ่งเป็นการซื้อเพื่อใช้เฉพาะโครงการ และซื้อเพื่อทดแทน

เครื่องจักรเก่า โดยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อใหม่ในปี  2561 , ปี 2562 และปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 92.51 ล้านบาท 
, 161.10 ล้านบาท และ 44.19 ล้านบาท ตามล�าดับ จากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ปี 2562 อัตรา
ผลตอบแทนทุกอัตราส่วนกลับแสดงผลติดลบ เนื่องจากบริษัทประสบการขาดทุนจากการด�าเนินกิจการ รวมทั้งปี 2563 ผลการ
ด�าเนินงานของบรษัิทกแ็สดงผลขาดทุน ถงึแมจ้ะน้อยกวา่ปี 2562 กต็าม บริษัทก็มัน่ใจวา่บรษัิทจะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทน
กลับมาน่าพึงพอใจได้ในปีต่อๆไป

อัตราส่วนตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี ส�าหรับปี ส�าหรับปี
  สิ้นสุด 31-12-63 สิ้นสุด 31-12-62 สิ้นสุด 31-12-61

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม -1.72% -3.90% 3.31%______________________________________________________________________________________________________

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 8.89% -4.47% 31.22%______________________________________________________________________________________________________

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น -7.71% -14.41% 11.17%______________________________________________________________________________________________________

 4. อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นปรบัตัวเพิม่ขึน้ต้ังแต่ปี 2557 จนถงึปี 2560 เน่ืองจากบรษัิทไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมด

สามครั้งในปี 2557 จ�านวนเงิน 1,500 ล้านบาท , ปี 2558 จ�านวนเงิน 1,500 ล้านบาท และปี 2560 จ�านวนเงิน 1,720.10 ล้านบาท 
(เพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ที่ออกจ�าหน่ายในปี 2557 และครบก�าหนดไถ่ถอนในปี 2560 จ�านวนเงิน 1,500 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�าเงินไปช�าระคืนหนี้เดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อสร้างผลก�าไรให้กับบริษัท ดังนั้น 
ถึงแม้การออกหุ้นกู้จะท�าให้ยอดหนี้สินเพิ่มขึ้น แต่เงินบางส่วนที่ได้จากการขายหุ้นกู้ บริษัทได้น�าไปช�าระคืนหนี้เดิม บริษัทสามารถ
ท�าก�าไรได้ในปี 2561 เท่ากับ 425.48 ล้านบาท (ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท เท่ากับ 418.04 ล้านบาท) ซึ่งท�าให้อัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงมาเป็นเท่ากับ 2.30 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทกลับมาประสบผลขาดทุนอีกคร้ังในปี 2562 
เท่ากับ 508.42 ล้านบาท (ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท เท่ากับ 515.22 ล้านบาท) ซึ่งท�าให้อัตราส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 
3.02 เท่า และปี 2563 ก็ขาดทุนเท่ากับ223.55 ล้านบาท (ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท เท่ากับ 240.93 ล้านบาท) ส่งผลให้
อัตราส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเท่ากับ 3.77 เท่า
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อัตราส่วนตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี ส�าหรับปี ส�าหรับปี
  สิ้นสุด 31-12-63 สิ้นสุด 31-12-62 สิ้นสุด 31-12-61

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   3.77 เท่า 3.02 เท่า 2.30 เท่า______________________________________________________________________________________________________

 5. บริษัทกับธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
  บริษัทต้องการขยายธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างและให้ผลตอบแทนที่ดี ประกอบกับในปี 2551 และปี 2552 บริษัท

ได้รับช�าระหนี้ด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการตีทรัพย์ช�าระหนี้จากบริษัท เรือนรพี จ�ากัด และบริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ท�าให้บริษัทสนใจท่ีจะขยายธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เร่ิมโครงการบ้านจัดสรร
ชื่อว่า “วิลล่า บารานี” ที่รังสิตคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ต่อมา บริษัทได้จัดโครงสร้างภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การด�าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้จัดตั้งบริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด ซึ่งบริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ขึ้น
มาในปี 2556 โดยโครงการที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างในนามของบริษัท มานะ พัฒนาการ จ�ากัด ได้แก่

 1. โครงการบ้านจัดสรร “บารานี พาร์ค ร่มเกล้า” อยู่ที่ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
 2. โครงการบ้านจัดสรร “บารานี เรสซิเด้นท์” ที่ถนนรังสิตคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
 3. โครงการคอนโดมิเนียม “ASPEN” ที่ซอยลาซาล ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 6. สรุปนโยบำยกำรจัดกำรของบริษัท ต่อบำงรำยกำรที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
 1. การจัดการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ถงึแมบ้รษัิทจะได้ต้ังส�ารองหน้ีสูญตามท่ีบรษัิทไดว้เิคราะห์วา่เหมาะสมตามอายุหน้ีแล้ว แต่บรษิทัก็ไดติ้ดตามเรง่รดัให้มีการ

ช�าระหน้ีอย่างใกล้ชิด โดยหากลูกหนี้มีสินทรัพย์ท่ีสามารถประเมินราคาและน�ามาช�าระหน้ีได้ บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคา
อิสระท�าการประเมินราคาก่อนตีทรัพย์ช�าระหนี้ ได้แก่ลูกหนี้รายบริษัท เรือนรพี จ�ากัด และบริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ 
จ�ากัด เป็นต้น หากมีงานก่อสรา้งท่ีลูกหน้ีสามารถรว่มท�างานได ้ก็จะพจิารณาให้ลูกหน้ีเข้าท�างาน เพือ่จะไดน้�าเงนิคงเหลือ
มาช�าระคืนบริษัทต่อไป ได้แก่ลูกหนี้รายบริษัท นิวเดเคด จ�ากัด

 2. ต้นทุนโครงการก่อสร้าง
  ราคาน้�ามันตลาดโลกปรับตัวลดลง ถึงแม้จะปรับข้ึนบ้าง ก็เป็นช่วงส้ันๆ ในขณะท่ีวัสดุหลักประเภทเหล็กมีราคาค่อนข้าง

คงที่ ส่ิงท่ียากในการควบคุมต้นทุน คือความผันผวนของราคาวัสดุ ท�าให้ยากท่ีจะประมาณต้นทุนก่อสร้างในอนาคตซึ่ง
มีผลต่อการเสนอราคาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถึงแม้โครงการภาครัฐจะได้รับชดเชยบางส่วนจากการปรับราคาค่าก่อสร้าง แต่
ไม่ครอบคลุมวัสดุทุกประเภท บริษัทยังคงต้องรับภาระเองบางส่วน อย่างไรก็ตามโครงการของภาครัฐก็ยังคงดีกว่างาน
ภาคเอกชนที่ไม่มีการให้ค่าชดเชยใดๆ แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหาวิธีป้องกันความเสี่ยงเอง ซึ่งบริษัท
สามารถที่จะท�าการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาในช่วงเวลาสั้นๆ ได้แก่ การตกลงราคาซื้อวัสดุล่วงหน้า การจ่ายช�าระค่า
วัสดุล่วงหน้า หรือการซื้อวัสดุที่ต้องใช้ทั้งโครงการไว้ล่วงหน้า เป็นต้น

 7. ควำมสำมำรถในกำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net d/e ratio) ตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ระยะยำว 
500 ล้ำนบำท และ 800 ล้ำนบำท ระหว่ำงบริษัทกับธนำคำรแห่งหนึ่ง

  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธต่ิอส่วนของผู้ถอืหุ้น ตามนยิามระบุในสัญญาเงนิกูร้ะยะยาว 500 ลา้นบาท และ 800 ล้านบาท ก�าหนดไวด้งัน้ี
  “หนี้สินสุทธิ” (Net Debt) หมายถึง จ�านวนหนี้สินทั้งหมดเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้กู้ หักด้วย

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
  “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Equity) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้กู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
  “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” หมายถึง จ�านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามตัวเลขท่ีปรากฏในงบ 

การเงินรวมของผู้กู้
  ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระยะยาว 500 ล้านบาท และ 800 ล้านบาท ก�าหนดว่า บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น ไว้ในอัตรา 2.25:1 ตลอดอายุเงินกู้ระยะยาว ณ วันสิ้นงวดรายไตรมาสและวันสิ้นปีบัญชี 
  ตามค�าก�าจัดความของ”หนี้สินสุทธิ (Net Debt)” อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะเป็นดังนี้
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  งบการเงินรวม งบการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38 1.33______________________________________________________________________________________________________

 8. ปัจจัยที่อำจมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต
  จากการด�าเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะระมัดระวังมิให้ต้นทุนของบริษัทสูงกว่าประมาณการท่ีได้ท�าไว้ แต่ก็ยัง

มีโอกาสท่ีจะประสบกับต้นทุนท่ีอาจจะสูงขึ้นจากการปรับราคาของวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานขั้นต่�าท่ีอาจจะปรับเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะ
กระทบกับระบบค่าแรงทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ การขาดแคลนแรงงาน ท�าให้ต้องว่าจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

  ซึง่ต้นทนุการวา่จา้งโดยเฉล่ียจะสูงกวา่แรงงานไทย รวมท้ังการเกิดเหตุการณท์ี่ไม่ได้คาดมาก่อน เชน่ การไม่ได้รบัมอบพืน้ท่ีกอ่สรา้ง
จากผู้วา่จา้งภายในก�าหนดเวลา การเจออปุสรรคระหวา่งก่อสร้าง การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบกอ่สรา้ง เปน็ต้น ทางดา้นรายรบัของ
บริษัท บริษัทมีลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ปัญหาทางด้านการเมือง  และนโยบายภาค
รัฐ ล้วนมีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัททั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะบริหารธุรกิจให้บรรลุผล
ส�าเร็จ จะวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่างๆ อย่างรวดเร็ว ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่างๆ เหล่านั้น



GRI Standards
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Profile  Page Number Omissions External 
    Assurance

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

ORGANIZATIONAL PROFILE

GRI 102-1 Name of the organizationฃ AR 17

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services AR 32

GRI 102-3 Location of headquarters AR 17

GRI 102-4 Location of operations AR 17-18

GRI 102-5 Ownership and legal form AR 56-60

GRI 102-6 Markets served AR 33-34

GRI 102-7 Scale of the organizatio AR 64

GRI 102-8 Information on employees and other workers AR 69

GRI 102-9 Supply chain AR 37-39

GRI 102-10 Significant changes to the organization AR 17, 37-39

 and its supply chain

GRI102-11 Precautionary Principle or approach AR 47,49

GRI102-12 External initiatives AR 153

GRI102-13 Membership of associations AR 103  

STRATEGY

GRI102-14 Statement from senior decision-maker AR 6-9

GRI102-15 Key impacts, risks, and opportunities AR 47-52  

ETHICS AND INTEGRITY

GRI102-16  Values, principles, standards,  AR 4

 and norms of behavior

GRI102-17 Mechanisms for advice AR 105-106

 and concerns about ethics

GOVERNANCE

GRI102-18 Governance structure AR 96

GRI102-25 Conflicts of interest AR 105, 135

GRI102-28 Evaluating the highest governance AR 6-7

 body’s performance

GRI102-30 Effectiveness of risk management processes AR 134-135

GRI102-32 Highest governance body’s role AR 134, 136

 in sustainability reporting

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

GRI102-40 List of stakeholder groups AR 99-102

GRI102-41 Collective bargaining agreements AR 141

GRI102-42 Identifying and selecting stakeholders AR 141

GRI102-43 Approach to stakeholder engagement AR 86-92

GRI102-44 Key topics and concerns raised AR 92-95  

ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards
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Reporting Practice

GRI102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR 219

GRI102-46 Defining report content and topic Boundaries AR 86-87

GRI102-47 List of material topics AR 92-93

GRI102-48 Restatements of information AR 92

GRI102-50 Reporting period AR 87

GRI102-51 Date of most recent report AR 87

GRI102-52 Reporting cycle AR 87

GRI102-53 Contact point for questions regarding the report AR 87

GRI102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards AR 87

GRI102-55 GRI content index AR 213-218

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

GRI103-1 Explanation of the material topic and its boundary AR 6-9

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS
ECONOMIC

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

GRI201-1 Direct economic value generated and distributed AR 193

GRI202 : MARKET PRESENCE

GRI203 : Indirect Economic Impacts

GRI203-2 Significant indirect economic impacts AR 48, 50

GRI 204 P: PROCUREMENT RACTICES

GRI204-1 Proportion of spending on local suppliers AR 39

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI205-2 Communication and training about anticorruption AR 103-105

 policies and procedures

GRI205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken AR 103

GRI 206: Anti-competitive Behavior

GRI206-1 Legal actions for anti-competitive behavior,    AR100

 anti-trust, and monopoly practices

ENVIRONMENT
GRI 301: MATERIALS

GRI301-3 Reclaimed products and their packaging materials AR 154

 GRI 302: ENERGY

GRI302-1 Energy consumption within the organization AR 155-159

GRI302-4 Reduction of energy consumption AR 159 

GRI 303: WATER

GRI303-1 Water withdrawal by source AR 165-167

GRI303-2 Management of water discharge-related impacts AR 165-167

GRI303-4 Water discharge AR 172
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GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI306-2 Waste by type and disposal method AR 167-169

GRI306-3 Waste generated AR 167-169

GRI306-5 Waste directed to disposal AR 168-169

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations AR 168

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

GRI308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria AR 156

  

SOCIAL
GRI 401: EMPLOYMENT

GRI401-1 New employee hires and employee turnover AR 140

GRI401-2 Benefits provided to full-time employees  AR 141-142

 that are not provided to temporary or part-time employees

GRI 402: Labor/Management Relations

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI403-1 Occupational health and safety management system AR 144-145

GRI403-3 Occupational health services AR 145-147

GRI403-4 Worker participation, consultation, and communication on AR 153

 occupational health and safety

GRI403-5 Worker training on occupational health and safety AR 145-147

GRI403-6 Promotion of worker health AR 148-149

GRI403-8 Workers covered by an AR 148-149

 occupational health and safety management system

GRI403-9 Work-related injuries AR 151-152   

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

GRI404-1 Average hours of training per year per employee AR 143

GRI404-2 Program for upgrading employee skills and transition AR 142

 assistance programs

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

GRI405-1 Diversity of governance bodies and employees AR155-140,143

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining

GRI407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom   AR 141

 of association and collective bargaining may be at risk

GRI 408: CHILD LABOR

GRI408-1 Operations and suppliers at significant risk AR 143

 for incidents of child labor

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR

GRI409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents  AR 143 

 of forced or compulsory labor 
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GRI 410: Security Practices

GRI410-1 Security personnel trained in human rights policies   AR 148 

 or procedures  

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples

GRI411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples AR 143 

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI412-1 Operations that have been subject to human rights reviews AR 143-144

 or impact assessment

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

GRI413-1 Operations with local community engagement,  AR 144,155

 impact assessments, and development programs

GRI 414: Supplier Social Assessment

GRI414-1 New suppliers that were screened using social criteria  AR39

GRI414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken AR39

GRI 415: Public Policy

GRI415-1  Political contributions AR104

GRI 416: Customer Health and Safety

GRI416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and   AR144-145

 safety impacts of products and services

GRI 418: Customer Privacy

GRI418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer   AR 154-155

 privacy and losses of customer data

GRI 419: Socioeconomic Compliance

GRI419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social   AR 134, 136-137

 and economic area



บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)และ บริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2563
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ข) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�าหนดในมาตรฐาน รายการทางการเงินฉบับที่ 9 
และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
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