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จำกรำยงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2561 เศรษฐกิจไทยใน
ปี 2560 ขยำยตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึน้จำกกำรขยำยตวัร้อยละ 3.3 ในปี 2559 กำรผลติภำคเอกชนขยำยตวัเร่งขึน้ กำรสง่ออก
ขยำยตวัในเกณฑ์สงู กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัต่อเน่ือง สำขำกำรลงทุนภำครัฐลดลง ในขณะท่ีกำรคำดกำรณ์ในปี 2561 
กำรลงทนุภำครัฐและภำคเอกชน จะขยำยตวัอย่ำงตอ่เน่ือง 

ในปี 2561 บริษัทได้วำงแผนขยำยรำยได้ของบริษัทให้เพิ่มมำกขึน้ จำกปี 2560 ด้วยกำรขยำยงำนทัง้ในภำคเอกชน 
และภำครัฐ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ โดยเฉพำะในประเทศจะขยำยงำนในพืน้ท่ีภำคเหนือ, ภำคตะวนัออกและภำคใต้  

งำนโครงกำรก่อสร้ำงในภำคเอกชนของบริษัทได้เร่ิมสง่สญัญำณมำตัง้แตป่ลำยไตรมำสท่ี 4 ของปี 2560 และจะปรำกฏ
ชัดขึน้ตัง้แต่ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 ทัง้งำนก่อสร้ำงโรงแรม คอนโดมิเนียม อำคำรท่ีเก่ียวกับธุรกิจกำรบินและสถำนศึกษำ 
บริษัทคำดกำรณ์ว่ำสดัส่วนรำยได้งำนภำคเอกชนของบริษัทในปี 2561 น่ำจะใกล้เคียงหรือมำกกว่ำงำนภำครำชกำรในขณะท่ี
สดัสว่นรำยได้ของภำคเอกชนและภำครัฐบำลในปี 2560 อยู่ท่ี 15% ตอ่ 85 % 

สว่นในงำนภำครำชกำรบริษัท มีแผนจะรับงำนโครงกำรทัง้ประเภทงำนอำคำรและงำนสำธำรณูปโภค เช่น งำนก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำย่อย โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ำ้ งำนบ ำบดัน ำ้เสีย และงำนจัดกำรขยะให้เป็นพลงังำน โดยในปี 2560 บริษัทได้ก่อสร้ำง
โครงกำรเทคโนโลยีบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยแบบครบวงจรให้กบัมหำวิทยำลยัเชียงใหมแ่ล้วเสร็จด้วยดี นับเป็นโครงกำรอ้ำงอิง
ส ำคญัท่ีบริษัทจะใช้บกุเบกิงำนด้ำนกำรจดักำรขยะอย่ำงถกูต้องและเหมำะสมกับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีปัญหำในด้ำนนีต้อ่ไป 

กลยุทธ์ส ำคญัของของบริษัทในกำรขยำยรำยได้และก ำไรสทุธิภำยใต้กำรแขง่ขนัของธุรกิจก่อสร้ำงได้แก่ กำรขยำยฐำน
ลกูค้ำให้มำกขึน้ กำรรับงำนท่ีหลำกหลำยสำขำ กำรเสนอรำคำให้ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมและท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่ง  คือ
กำรคดิรำคำต้นทนุให้ถกูต้อง, กำรควบคมุต้นทนุอย่ำงใกล้ชิด และกำรควบคมุคณุภำพงำนท่ีดี 

บริษัทขอเรียนต่อผู้ ถือหุ้นว่ำบริษัทจะด ำเนินธุรกิจด้วยกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส มีจริยธรรมและจรรยำบรรณท่ีดี 
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ ทัง้พนกังำน ผู้ถือหุ้น ลกูค้ำ และสงัคมรอบข้ำงให้สมกบัควำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็น
บริษัทท่ีมีกำรจดักำรอย่ำงมีคณุภำพเพ่ือกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนตำมวิสยัทศัน์ของบริษัทตอ่ไป 

นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ 
ประธานกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน์  จริพพัิฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

   

 

                   
 

                  
 

1. นำยเทอดศกัด์ิ   โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำ 
  และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยประวติั   สริิภทัโรดม รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ   
  และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. นำยอนนัต์   สริิแสงทกัษิณ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ               
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำ 
  และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
5. รศ.ดร.นฤมล   กิมภำกรณ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ                
6. นำยสรุพล   ศรีวีระสกลุ กรรมกำร 
7. นำยธีรพฒัน์   จิรพิพฒัน์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม) 
8. นำยเฉลมิศกัด์ิ   นิมำพนัธ์ กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จดักำร (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน)  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

  1. นำยอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  2. นำยประวตั ิ สริิภทัโรดม กรรมกำรตรวจสอบ 
  3. นำงนฤมล กิมภำกรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงักลำ่วเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีควำมอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 
 ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัประชุมรวม 5 ครัง้ กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มีผู้บริหำรของบริษัท
เข้ำร่วมประชมุด้วยจ ำนวน 5 ครัง้ ผลกำรประชมุได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัททกุครัง้ สรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้
ดงันี ้ 

1. พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนและกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำต ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นและสำธำรณชน โดยมีกำรหำรือ
กบัผู้สอบบญัชี และได้น ำควำมเห็นของผู้สอบบญัชีในประเด็นส ำคัญมำปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำย
และมำตรฐำนกำรบญัชี และเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินอยำ่งเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้นและสำธำรณชน รวมทัง้ ได้เพิ่ม
ควำมระมดัระวงัในส่วนของเร่ืองส ำคญัจำกกำรสอบบญัชี หรือ KEY Audit Matters ตำมควำมเห็นของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำต 

2. สอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
3. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท รวมทัง้ เสนอแนะให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน

และกำรควบคมุดแูลทรัพย์สนิอยำ่งเพียงพอ  
4. พิจำรณำให้ค ำแนะน ำ และให้ควำมเห็นชอบแผนตรวจสอบประจ ำปีที่เสนอโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ/หรือ 

ผู้ เช่ียวชำญกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน (Outsource) 
5. สอบทำนผลกำรปฏิบตัิงำนและข้อเสนอแนะของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ/หรือ ผู้ เช่ียวชำญกำรตรวจสอบระบบ

ควบคมุภำยใน (Outsource) 
6. ทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของผู้สอบบญัชีในกำรท ำหน้ำที่ช่วงปีที่ผ่ำนมำ และให้ข้อเสนอแนะในกำรแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชี พร้อมก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี   
7. พิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ ได้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัทซึง่สอบทำนและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

รับอนญุำตตำมมำตรฐำนบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้มีกำรเปิดเผยข้อมลูทำง
กำรเงินอยำ่งเพียงพอ โดยไมพ่บสิ่งที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่ำงบกำรเงินดงักลำ่วไมถ่กูต้องอย่ำงมีนยัส ำคญั นอกจำกนีค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้สอบบญัชีรับอนุญำต บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ ำปี 
2561 โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นเงินจ ำนวน 1,220,000 บำทตอ่ปี 

         
            นำยอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ 
       ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน)  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

  1. นำยพงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
  2. นำยเทอดศกัดิ ์ โกไศยกำนนท์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
  3. นำงประวตั ิ สริิภทัโรดม กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน มีขอบเขต หน้ำท่ี ควำมรับผดิชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรร
หำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

ในปี 2560 ยังไม่ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เน่ืองจำกเพิ่งมีกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน เป็นครัง้แรก จึงสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ดงันี ้  

1. พิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำ รวมทัง้คดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมท่ีจะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือน ำช่ือเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพจิำรณำแตง่ตัง้ 

2. พจิำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพจิำรณำแตง่ตัง้ 

3. พจิำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
4. พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและน ำเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
5. พจิำรณำกำรปรับอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมกำรผู้จัดกำร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

เพ่ือพจิำรณำอนมุตัฯิ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

 

        

            นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 
      ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
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การประกอบธุรกิจ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2533 ด้วย
ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 0.50 ล้ำนบำท โดยนำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ และกลุ่มเพ่ือนวิศวกร สถำปนิก และนกัธุรกิจชำวเชียงใหม ่ 
เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดย เร่ิมต้นจำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรรให้กับบริษัทพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์ในจังหวดัเชียงใหม่ ก่อนขยำยขอบเขตเพิ่มเติมงำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิ่งปลกูสร้ำงประเภทตำ่ง ๆ ให้กับ
ลกูค้ำหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนในเวลำตอ่มำ  

บริษัทมีส ำนักงำนตัง้อยู่เลขท่ี 164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
50100 บริษัทมีรูปแบบกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2 ประเภท ได้แก่ 
1. รบัเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างทัว่ไป ได้แก่ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำ งำนสถำปัตยกรรม 

และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด ซึ่งด ำเนินธุรกิจในนำมบริษัท ทัง้นี ้ในสว่นของงำนระบบประกอบ

อำคำร (Mechanical and Electrical: M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและกำรส่ือสำร ระบบประปำ และระบบสขุำภิบำล เป็นต้น 

บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุม

คณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด  ทัง้นีบ้ริษัท

ยงัคงเป็นผู้ รับผดิชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor) 

2. รบัเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและตดิตัง้ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย 

ระบบประปำ งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสงู (Sub Station) งำนปรับปรุงระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นสำยเคเบิล้ใต้ดิน งำน

ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสร้ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่งน ำ้โครงกำร

ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ งำนติดตัง้และทดสอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้พร้อมอุปกรณ์ ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด โดยบริษัท

รับผดิชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ ส ำหรับงำนระบบอ่ืน อำทิ ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย ระบบผลิตไฟฟำ้แรงสงู และงำนระบบ

ประกอบอำคำร (M&E) บริษัทจะใช้กำรวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแตล่ะระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่

ภำยใต้กำรควบคุมคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำง

ใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนได้โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำ

หลกั (Main Contractor) หรือเข้ำรับงำนในนำมกิจกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้ำ

เจ้ำของโครงกำรตำมสดัสว่นกำรร่วมลงทนุ หรือในนำมกิจกำรค้ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผดิชอบต่อ

ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมสว่นงำนท่ีท ำ โดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทนุกบับคุคลภำยนอก

ตำมควำมเหมำะสม 

ปัจจุบนับริษัทมีกำรร่วมลงทุนกับบุคคลภำยนอกท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องใด ๆ กับผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของ
บริษัท เพ่ือเข้ำรับงำนและให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณปูโภคจ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 

2.1 กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย – อำร์. เค. เจ. (“กิจกำรร่วมค้ำ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็นกำรจดัตัง้ขึน้ระหวำ่งบริษัท

กบับริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (“R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทนุร้อยละ 40 เพ่ือ
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กำรเข้ำประมลูงำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน ำ้เสีย ให้กับเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวดันนทบุรี และ

ได้รับคดัเลือกในเดือนเมษำยน 2559 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท และความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตลอดระยะเวลำกวำ่ 27 ปี บริษัทได้ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันำองค์กรให้เข้ำสู่ระบบสำกล ตัง้แตก่ำรปรับปรุง

โครงสร้ำงองค์กร กำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน กำรพฒันำระบบควบคมุภำยใน ตลอดจนกำรพฒันำบุคลำกรภำยในองค์กร 
สง่ผลให้บริษัทได้รับมำตรฐำน ISO 9001:2015 (ฉบบัปรับปรุงจำก ISO 9001:2008) จำก BUREAU VERITAS Certification 
(Thailand) LTD ซึ่งเป็นกำรรับรองระบบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบริษัท ซึ่งมำตรฐำนนีเ้ป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคญัท่ีจะช่วย
สนบัสนนุกำรขยำยธรุกิจ และกำรสร้ำงควำมพงึพอใจแก่คูค้่ำของบริษัท เพ่ือกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยืนในอนำคต  

 

นำยกนก  
ศรีกนก 

นำยเฉลมิศกัด์ิ  
นิมำพนัธ์ 

นำยสรุพล  
ศรีวีระสกลุ 

นายวิเชียร 

ศรีมนุินทร์นิมิต 

นำยกำนต์ 
อภิญญำวชัรกลุ 

3.50% 10.50% 14.98% 56.80% 1.80% 

กิจกำรร่วมค้ำ  
CRC-RKJ 

บจก.อำร์.เค.เจ.
เอ็นจิเนียร่ิง 

บจก.CEC 

กิจกำรร่วมค้ำ  
CRC-CEC 

95% 

60% 40% 5% 

นำยทวีศกัด์ิ 

นิมำพนัธ์ 

20% 

37.65% 1.25% 15% 10.50% 3.50% 

กลุม่ 

 จิรพิพฒัน์  

นำยพิชย สวุรรณสำยะ 

2.10% 10% 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2560           

หน้ำที่ 9 

การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 

ประวตัคิวำมเป็นมำ และพฒันำกำรท่ีส ำคญั โดยสงัเขป ดงันี ้

ปี รายละเอียด 
2533 • ก่อตัง้บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (“CRC”) ด้วยทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 0.50 ล้ำนบำท  
2535 • เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

2537 • เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 10.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
• เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 20.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

2538 • เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ล้ำน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
2542 • เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 50.00 ล้ำน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
2550 • เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 65.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
2552 • บริษัทและห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัศิลป์โยธำ (“ศลิป์โยธำ”) ได้จดัตัง้กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย-ศลิป์โยธำ (“กิจกำร

ร่วมค้ำ CRC-ศิลป์โยธำ”)  โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และศิลป์โยธำลงทุนร้อยละ 50 เพ่ือกำรเข้ำประมลูงำน
ก่อสร้ำงโรงบ ำบดัน ำ้ใต้ดินจำกบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมำะ บริเวณทำงขึน้ทุ่งบวัตอง เหมืองแม่เมำะ 
อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวดัล ำปำง มลูคำ่โครงกำร 76.50 ล้ำนบำท แล้วเสร็จเม่ือปี 2554 

2553 • บริษัทได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ตำมมำตรฐำน ISO9001:2008 ภำยใต้กำรรับรองของ 
BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD 

2554 • บริษัท และบริษัท เอ็ม.อำร์.วี.วิศวกรรม จ ำกัด (“MRV”) ได้จัดตัง้กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อำร์.วี 
(“กิจกำรร่วมค้ำ CRC-MRV“) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้อยละ 50 เพ่ือกำรเข้ำประมลูงำน
ก่อสร้ำงพร้อมตดิตัง้สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิม่เติม) สถำนีไฟฟำ้บวัใหญ่ จงัหวดันครรำชสีมำ ตำมโครงกำร
พฒันำระบบสำยสง่และสถำนีไฟฟำ้ ระยะท่ี 8 มลูคำ่โครงกำร 11.79 ล้ำนบำท แล้วเสร็จเม่ือปี 2556 

2557 • บริษัทเปล่ียนรอบกำรจัดท ำบญัชีจำกรอบบญัชีมถิุนำยน – พฤษภำคม ของทุกปี เป็น มกรำคม – ธันวำคม ของ
ทกุปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุำยน 2557 เป็นต้นไป 

• บริษัทได้ร่วมจัดตัง้บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด (“CEC”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท มี
ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขท่ี 233/1 ถนนมหิดล ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 50100 โดย
บริษัทเข้ำถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน CEC สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน CEC 
ถือหุ้นโดยบคุคลเก่ียวข้องของกรรมกำรท่ำนหนึ่ง เพ่ือเข้ำประมูลงำนให้บริกำรจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีจังหวดั
เชียงใหม ่ทัง้นี ้เพ่ือแยกธรุกิจให้บริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยออกจำก CRC ให้ชดัเจน 

• ท่ีประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2557 มีมตอินุมตัใิห้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้น
ละ 34.188 บำท จ ำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22.22 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ำยเงิน
จ ำนวนดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎำคม 2557 และเดือนสงิหำคม 2557 

• ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2557 มีมตอินุมตัใิห้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้น
ละ 69.231 บำท จ ำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 45.00 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ำยเงิน
จ ำนวนดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนธนัวำคม 2557 

• บริษัทและ CEC จดัตัง้กิจกำรร่วมค้ำภำยใต้ช่ือกิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย-ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(“CRC-CEC”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพ่ือกำรเข้ำประมลู และให้บริกำรจัดเก็บ
ขยะมลูฝอยในแขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวดัเชียงใหม่ มลูค่ำโครงกำรรวม 
568.50 ล้ำนบำท ซึ่งสญัญำจะสิน้สดุในเดือนมถินุำยน 2563 
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ปี รายละเอียด 
2558 • เพ่ือขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และแยกหน่วยธรุกิจเก่ียวกบัขยะมลูฝอยออกจำก CRC ให้ชดัเจน เพ่ือให้

บริษัทสำมำรถมุ่งเน้นและพฒันำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทได้อย่ำงเต็มท่ี รวมถึงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  จึงขำย
เงินลงทนุใน CEC ทัง้จ ำนวนให้กับบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท และจัดประเภทเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ CRC-
CEC ใหม ่เป็นเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 

• จดทะเบียนเลิกประกอบกิจกำรและคืนเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ CRC-ศิลป์โยธำ และกิจกำรร่วมค้ำ CRC-
MRV ภำยหลงัสง่มอบงำนแล้วเสร็จ 

• จดทะเบียนยกเลกิส ำนกังำนสำขำ 1 เน่ืองจำกขำยสทิธิกำรเช่ำ และอำคำรทัง้หมดให้กบั CEC 
• ท่ีประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2558 มีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้ น

ละ 15 บำท จ ำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9.75 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ำยเงินจ ำนวน
ดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎำคม 2558 

• ท่ีประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2558 มีมตอินมุตัใิห้จ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 
46.15 บำท จ ำนวน 650 ,000 หุ้ น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 30.00 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น และบริษัทได้
จ่ำยเงินจ ำนวนดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนกนัยำยน 2559 

2559 • บริษัทได้ รับมำตรฐำน ISO 9001:2015 (ฉบับป รับปรุงจำก  ISO 9001:2008) จำก BUREAU VERITAS 
Certification (Thailand) LTD 

• บริษัท และบริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (“R.K.J.”) ได้จดัตัง้กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย – อำร์. เค. เจ. 
(“CRC-R.K.J.”) โดยบริษัทลงทนุร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทนุร้อยละ 40 เพ่ือกำรเข้ำประมลูงำนก่อสร้ำงระบบ
รวบรวมและบ ำบัดน ำ้เสีย ให้กับเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวดันนทบุรี มูลค่ำโครงกำรรวม 364.77 ล้ำนบำท 
โครงกำรจะแล้วเสร็จในปี 2561 

• บริษัทขยำยพืน้ท่ีส ำนักงำนใหญ่โดยกำรซือ้อำคำรเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ไขท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ เป็นเลขท่ี 
164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่50100 

• ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2559 มีมตอินมุตัใิห้จ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 
150 บำท จ ำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 97.50 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ทยอยจ่ำยเงินปัน
ผลจ ำนวนดงักลำ่วจนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2559 

• เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 175.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
2560 • แปรสภำพจำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชน 

• เปล่ียนแปลงมลูคำ่ท่ีตรำไว้ตอ่หุ้นจำก 100 บำทตอ่หุ้น เป็น 0.50 บำทตอ่หุ้น 
• เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 250.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150.00 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้

หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือเสนอขำยตอ่ประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO)  
• เปล่ียน Logo และ ช่ือย่อบริษัท จำก CRC เป็น CRD 
• เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุำคม 2560 ใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย์ “CRD” 
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยทุธ์การด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นบริษัทท่ีมกีำรจดักำรอยำ่งมคีณุภำพเพื่อกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยืน”  

 
พันธกิจ 

- มีกำรบริหำรงำนท่ีดีตำมระบบมำตรฐำนสำกล 
- มีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง 

- ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำและสงัคม 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

- รักษำฐำนลกูค้ำเดมิ ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงฐำนลกูค้ำใหม ่ด้วยกำรสง่มอบงำนที่มีคณุภำพ ได้มำตรฐำน ในเวลำที่
ก ำหนด 

- พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 
- พฒันำ และเสริมสร้ำงศกัยภำพบคุลำกรภำยในองค์กร ผู้ รับเหมำ และแรงงำนให้ได้มำตรฐำน 
- ใสใ่จลกูค้ำ ด้วยกำรสง่มอบบริกำรท่ีดี และรวดเร็ว 

 เป้าหมายธุรกิจระยะยาว 

 เป้ำหมำยธุรกิจหลกัของบริษัทยงัคงเป็นงำนรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทัง้ภำครัฐและเอกชน ประเภทงำนอำคำรและ
งำนสำธำรณปูโภค บริษัทมีเปำ้หมำยที่จะขยำยกำรรับงำนและขยำยสำขำไปยงัภมูิภำคอื่น ๆ ในประเทศ โดยเน้นพืน้ที่ท่ีมีกำร
ก่อสร้ำงอยำ่งตอ่เนื่องและคูแ่ข็งขนัไมม่ำกนกั เช่น เกำะสมยุและจงัหวดัภเูก็ต เป็นต้น 

งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณปูโภค บริษัทจะขยำยขอบเขตและควำมหลำกหลำยของงำนให้มำกขึน้ เช่น งำน
ก่อสร้ำงโครงจัดกำรขยะแบบครบวงจร, กำรจัดหำและติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ขนำดเล็ก , งำนสำยส่ง
ไฟฟำ้แรงสงูรวมทัง้งำนสถำนีไฟฟำ้ยอ่ย 

งำนโครงกำรก่อสร้ำงภำคเอกชนโดยเฉพำะงำนอำคำร บริษัทต้องกำรขึน้เป็นบริษัทชัน้น ำด้ำนกำรก่อสร้ำงที่มีกำร
จัดกำรคุณภำพงำนก่อสร้ำงที่ดี ในรำคำที่เหมำะสม บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลำดงำนก่อสร้ำงภำคเอกชน
โดยเฉพำะในเขตภำคเหนือ 

กำรขยำยงำนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ CLMV ในระยะยำวบริษัทมีแผนที่จะขยำยธุรกิจไปยัง
ประเทศต่ำง ๆ เหลำ่นี ้แต่ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ บริษัทจ ำเป็นต้องศึกษำข้อมลูทกุ ๆ ด้ำนอย่ำงถ่องแท้และรอบคอบ โดยใน
ระยะสัน้นีบ้ริษัทมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศตำ่ง ๆ เหลำ่นี ้เพื่อศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนและหำพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่เหมำะสม
ก่อนกำรพิจำรณำลงทนุในโอกำสตอ่ไป 

บริษัทขอยืนยนัปรัชญำในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรยึดถือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ในระยะยำวเป็นส ำคญั 
เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยำ่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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ความเป็นมาของรายได้จากการให้บริการ 

ในปี 2553 บริษัทมีโอกำสได้เข้ำรับงำนให้บริกำรจัดเก็บขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่
และให้บริกำรจัดเก็บ และก ำจัดขยะมูลฝอยโดยวธีิฝังกลบในเขตเทศบำลนครล ำปำง และเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวดั
ล ำปำง และในปี 2557 บริษัทได้ร่วมจดัตัง้บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั (“CEC”) โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุ้ นโดยบุคคลเก่ียวข้องของ
กรรมกำรท่ำนหนึ่ง เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บขยะมลูฝอย ต่อมำบริษัทและ CEC ได้จัดตัง้กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริม
ดอย-ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 
เพ่ือเข้ำประมูลและให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีแขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัด
เชียงใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือขจัดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ แยกหน่วยธุรกิจเก่ียวกับขยะมูลฝอยออกจำก CRD ให้ชัดเจน และ
เพ่ือให้บริษัทสำมำรถมุง่เน้นและพฒันำประสทิธิภำพในกำรให้บริกำรส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงซึ่งเป็นธรุกิจหลกัได้อย่ำงเต็มท่ี 
รวมถึงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือ
วนัท่ี 14 กรกฎำคม 2558 จึงมีมติอนมุตัขิำยเงินลงทนุใน CEC ทัง้จ ำนวนให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัสว่น และจดัประเภท
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ใหม่จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นบริษัทย่อยกลำยเป็นรำยกำรบัญชีเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
นอกจำกนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 (หลงัแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี 20 เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมี
มตวิำ่จะไมท่ ำธรุกิจให้บริกำรเก่ียวกับขยะมลูฝอยอีกต่อไป ยกเว้นโครงกำรท่ียังผกูพนัอยู่ในปัจจบุนัจ ำนวน 2 สญัญำ กลำ่วคือ
เม่ือครบสญัญำดงักลำ่ว บริษัทก็จะไมมี่รำยได้จำกธุรกิจประเภทนีอี้กต่อไป ซึ่งสญัญำดงักลำ่วจะสิน้สดุในเดือนกนัยำยน 2560 
(ศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.5 งำนท่ียังไม่ส่งมอบ) อีกทัง้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 10 
สงิหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัใินหลกักำรท่ีจะจ ำหน่ำยทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจให้บริกำรเก่ียวกบัขยะมลู
ฝอยท่ีไม่ใช้งำนทัง้หมด รวมทัง้จะท ำสญัญำเช่ำช่วงท่ีดนิท่ีใช้ประกอบธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกับขยะมลูฝอยจนครบก ำหนดอำยุ
สญัญำเช่ำท่ีบริษัทท ำกบัเจ้ำของท่ีดนิให้แก่บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั (“CEC”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิง่ปลกูสร้ำงทัว่ไปประเภท
ตำ่ง ๆ และกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด โดยบริษัทให้บริกำรตัง้แต่กำรวำงแผนงำน 
ควบคมุดแูลกระบวนกำรท ำงำน จัดหำวสัดอุปุกรณ์ โดยบริษัทจะว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละด้ำนเข้ำมำรับจ้ำง
ท ำงำน เช่น งำนโครงสร้ำงอำคำร งำนสถำปัตยกรรม เป็นต้น ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and 
Electrical: M&E) บริษัทจะใช้กำรวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแตล่ะระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคมุคณุภำพงำนโดยวศิวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้งำน
กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมข้อก ำหนดของสญัญำ และสำมำรถส่งมอบงำนได้ภำยในก ำหนดตำมสญัญำในแต่ละงวดจนกระทั่ง
สำมำรถส่งมอบงำนรับเหมำก่อสร้ำงให้กบัเจ้ำของโครงกำรได้ภำยในก ำหนดของสญัญำ รวมทัง้ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในสว่นท่ีเป็น
ข้อผกูพนัตำมสญัญำให้เรียบร้อย ทัง้นีบ้ริษัทยังคงเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลัก (Main 
Contractor) นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีรำยได้จำกธรุกิจให้บริกำรจัดเก็บและก ำจดัขยะมลูฝอยโดยวธีิฝังกลบ บริษัทจะไมท่ ำธุรกิจ
ให้บริกำรเก่ียวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้นโครงกำรท่ียังผกูพนัอยู่ในปัจจุบันจ ำนวน 1 สญัญำ กล่ำวคือเม่ือครบสญัญำ
ดงักล่ำว บริษัทก็จะไม่มีรำยได้จำกธุรกิจประเภทนีอี้กต่อไป อีกทัง้ บริษัทมีมติอนุมัติในหลักกำรท่ีจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกับขยะมูลฝอยท่ีไม่ใช้งำนทัง้หมด รวมทัง้จะท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีใช้ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยจนครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำท่ีบริษัทท ำกบัเจ้ำของท่ีดนิให้แก่บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล 
เคียว จ ำกดั (“CEC”) 
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ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม เท่ำกบั 1,218.58 ล้ำนบำท 1,046.06 ล้ำน
บำท และ 1,366.80 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงเท่ำกับ 1,134.50 ล้ำนบำท 1,015.06 ล้ำน
บำท และ 1,343.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมเท่ำกับร้อยละ 93.10 ร้อยละ 97.04 และ
ร้อยละ 98.30 ตำมล ำดบั และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกบั 84.08 ล้ำนบำท 31.00 ล้ำนบำท และ 23.18 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมเท่ำกบัร้อยละ 6.90 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 1.70 ตำมล ำดบั 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งวดปี 2558 งวดปี 2559 งวดปี 2560 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,134.50  92.54% 1,015.06  95.71% 1,343.62  97.33% 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร/1 84.08  6.86% 31.00  2.92% 23.18  1.68% 

รายได้รวม 1,218.58  99.40% 1,046.06  98.63% 1,366.80  99.01% 

รำยได้อ่ืน/2 7.37  0.60% 14.49  1.37% 13.68  0.99% 
รวมรายได้ 1,225.95 100.00% 1,060.55 100.00% 1,380.48 100.00% 

ที่มำ : ข้อมลูจำกบริษัท 
หมำยเหต ุ:/1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร หมำยถงึ รำยได้จำกกำรให้บริกำรเกี่ยวกบัขยะมลูฝอยซึง่ด ำเนินกำรในนำมบริษัท 

/2 รำยได้อื่น หมำยถงึ รำยได้จำกกำรขำยเศษวสัด ุรำยได้ค่ำเช่ำ และรำยได้ดอกเบีย้รับ 

ลักษณะงานบริการ 

1. การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) กำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิ่งปลกูสร้ำง
ทั่วไป และ (2) กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด ซึ่งลูกค้ำของบริษัทมีทัง้หน่วยงำน
รำชกำรและภำคเอกชน โดยบริษัทจะว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละด้ำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน เช่น งำนโครงสร้ำง
อำคำร งำนสถำปัตยกรรม งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ งำนระบบแอร์ งำนระบบโทรศัพท์และกำรส่ือสำร งำนแต่ละ
ลกัษณะท่ีมีกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำมำช่วยท ำงำน จะอยู่ภำยใต้กำรควบคมุคุณภำพงำนโดยมีวิศวกรและทีมงำนของบริษัทท่ีมี
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ เข้ำควบคมุกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกบัเจ้ำของโครงกำร หรือตวัแทนเจ้ำของโครงกำร
เพ่ือก ำหนดแผนงำนก่อสร้ำงให้สำมำรถสง่มอบงำนท่ีมีคณุภำพภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำจ้ำงเหมำได้ ทัง้นีบ้ริษัท
ยงัคงเป็นผู้ รับผดิชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor) 

ส ำหรับรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีบริษัทด ำเนินกำรอยู่ สำมำรถแยกประเภทรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ได้ดงันี ้

 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2560           

หน้ำที่ 14 

ตารางการรับรู้รายได้แยกตามประเภท 

ประเภทรายได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง       

• กลุม่อำคำร/สิ่งปลกูสร้ำง 1,134.50 100.00% 975.29 96.08% 1,213.04 90.28% 

• กลุม่งำนระบบสำธำรณูปโภค - - 39.77 3.92% 130.58 9.72% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,134.50 100.00% 1,015.06 100.00% 1,343.62 100.00% 
 
1.1 งำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและสิง่ปลกูสร้ำงทัว่ไป 

บริษัทให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงทั่วไป รวมถึงงำนปรับปรุงอำคำรจำกผู้ว่ำจ้ำง ซึ่ งมีหลำย
ประเภท อำทิ อำคำรส ำนักงำน อำคำรเรียน อำคำรท่ีพกัอำศยั คอนโดมิเนียม โรงพยำบำล ห้องผ่ำตดั ห้องปลอดเชือ้ โรงแรม 
เป็นต้น โดยบริษัทให้บริกำรรับเหมำงำนวิศวกรรมโยธำ งำนสถำปัตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบท่ีลกูค้ำ
ก ำหนด ทัง้นี ้ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) อำทิ ระบบไฟฟำ้และกำรส่ือสำร ระบบประปำ และระบบสขุำภิบำล 
เป็นต้น บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำรควบคมุ
คณุภำพงำนโดยวศิวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเป็น
ผู้ รับผดิชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor)  

1.2 งำนรับเหมำก่อสร้ำงระบบสำธำรณปูโภค 

บริษัทให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบท่ีลูกค้ำก ำหนด อำทิ งำนก่อสร้ำงและติดตัง้
ระบบรวบรวมและบ ำบัดน ำ้เสีย งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง งำนปรับปรุงระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนน ำ้ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสร้ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่งน ำ้ งำนติดตัง้และทดสอบเคร่ือง
ก ำเนิดไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้พร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ ส่วนงำนระบบอ่ืน อำทิ ระบบ
บ ำบดัน ำ้เสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำแรงสงู และงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์
ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำรควบคมุคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนได้โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผดิชอบตอ่ลกูค้ำ
เจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor) หรือเข้ำรับงำนในนำมกิจกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัท
จะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมสดัส่วนกำรร่วมลงทุน หรือในนำมกิจกำรค้ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่ง
บริษัทจะเป็นผู้ รับผดิชอบต่อลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมส่วนงำนท่ีท ำ โดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วม
ลงทนุกบับุคคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสม และทกุครัง้ท่ีบริษัทจะพจิำรณำเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำใดๆ จะเป็นไปตำม
อ ำนำจอนมุตัขิองบริษัท 

ปัจจุบนับริษัทมีกำรรับเหมำงำนระบบสำธำรณูปโภคจ ำนวน 1 โครงกำร ในนำมกิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย – 
อำร์.เค.เจ. (“กิจกำรร่วมค้ำ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกับบริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (“R.K.J.”) ซึ่งเป็น
บคุคลภำยนอกท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องใดๆ กับผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท เพ่ือเข้ำประมลูงำนให้บริกำรก่อสร้ำง
ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย ให้กบัเทศบำลนครปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เม่ือเดือนเมษำยน 2559  

ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เอ็ม.อำร์.วี. วิศวกรรม จ ำกัด (“เอ็ม อำร์ วี”) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท ในนำมกิจกำรร่วมค้ำซีอำร์ดี แอนด์ เอ็ม อำร์ วี  เพ่ือกำรเข้ำ
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ประมลูงำนจ้ำงก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค ได้จดทะเบียนยกเลิกกิจกำรในเดือน
ตลุำคม 2560 เน่ืองจำกไมไ่ด้เป็นผู้ชนะกำรประมลูงำน 

 
2. การรับจ้างให้บริการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 

ปัจจบุนับริษัทมีกำรให้บริกำรจดัเก็บขยะมลูฝอยจ ำนวน 1 สญัญำ เป็นสญัญำในนำมกิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย-
ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC”) จ ำนวน 1 สญัญำ โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุน
ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นกำรรับจ้ำงให้บริกำรจัดเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีแขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรีวิชัย 
จังหวดัเชียงใหม่ สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดเดือนมิถุนำยน 2563 โดยเหตท่ีุ CEC เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยมี
กรรมกำร และผู้ถือหุ้นบำงรำยร่วมกนั ดงันัน้ เพ่ือปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงมีนโยบำยท่ีจะไม่ท ำธุรกิจให้บริกำร
เก่ียวกับขยะมลูฝอยอีกในอนำคต ยกเว้น 1 โครงกำรตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นท่ีบริษัทยังคงผกูพันตำมสญัญำ ซึ่งเม่ือครบก ำหนด
สญัญำดงักล่ำว บริษัทจะไมมี่รำยได้จำกธุรกิจดงักลำ่วอีกต่อไป ทัง้นี ้ภำยหลงัสญัญำสิน้สดุลง บริษัทจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกับขยะมูลฝอยท่ีไม่ใช้งำนทัง้หมด รวมทัง้จะท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีใช้ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยจนครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำท่ีบริษัทท ำกบัเจ้ำของท่ีดนิให้แก่บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล 
เคียว จ ำกดั (“CEC”) 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน/1 ล้านบาท สัดส่วน/1 ล้านบาท สัดส่วน/1 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 84.08 6.90% 31.00 2.96% 23.18 1.70% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 84.08 6.90% 31.00 2.96% 23.18 1.70% 
หมำยเหต ุ: /1 ค ำนวณสดัส่วนรำยได้จำกฐำนรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์การตลาด 

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

บริษัทเน้นให้ควำมส ำคญักับคณุภำพงำนก่อสร้ำง และกำรส่งมอบงำนให้ทันตำมก ำหนดเวลำ เพ่ือสร้ำงควำม
เช่ือมั่น และควำมไว้วำงใจต่อลกูค้ำ ด้วยกำรจัดให้มีกำรจัดฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมและควำมรู้ด้ำนควำม
ปลอดภัยเก่ียวกบังำนก่อสร้ำงเป็นประจ ำทุกปีให้แก่บุคลำกร ส่วนกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำท่ีจะมำรับงำนบำงส่วนของ
โครงกำรท่ีบริษัทได้ท ำสญัญำรับจ้ำงมำ บริษัทจะเลือกสรรผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ และมีคณุสมบตัิตำมท่ีบริษัท
ก ำหนด รวมถึงกำรจดัอบรมเพ่ือให้ควำมรู้ และแนะน ำเทคนิคกำรก่อสร้ำงให้แก่ผู้ รับเหมำ รวมถึงกำรท ำ workshop 
ก่อนเร่ิมงำน เพ่ือให้ผู้ รับเหมำทรำบถึงมำตรฐำนกำรท ำงำนของบริษัท รวมไปถึงมำตรฐำนในกำรตรวจรับงำนของ
บริษัท เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และลดควำมเส่ียงจำกงำนก่อสร้ำงท่ีไม่ได้คุณภำพ นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ส่งวิศวกร 
และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ เข้ำควบคมุกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด 

 
• กลยุทธ์การก าหนดราคา (Price) 

บริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงตำมมลูคำ่ประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำง บวกด้วยก ำไรสว่นเพิ่ม 
(Cost Plus Margin) บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรประมำณกำรต้นทุนโครงกำร โดยเฉพำะกำรถอดแบบโดยจะมี
กำรว่ำจ้ำงวิศวกรของบริษัทนอกช่วงเวลำท ำกำรท่ีไม่ใช่ผู้ รับผิดชอบในโครงกำรท่ีจะเข้ำเสนอรำคำหรือเข้ำประมูล 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2560           

หน้ำที่ 16 

หรือผู้ช ำนำญกำรภำยนอกกรณีเร่งด่วน (ฝ่ำยประเมินรำคำพิจำรณำว่ำจ้ำงวิศวกรของบริษัทในกำรประเมินถอด 
BOQ เป็นอันดบัแรก) อย่ำงน้อย 2 รำย พร้อมเปรียบเทียบกับรำคำกลำง (กรณีงำนรำชกำร) เพ่ือหำปริมำณงำนท่ี
เหมำะสมท่ีสดุ กรณีวศิวกรหรือผู้ช ำนำญกำร 2 รำย ถอด BOQ มีปริมำณตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั ฝ่ำยประเมนิรำคำ
จะด ำเนินกำรสอบถำมรำยละเอียดจำกผู้ถอดแบบทัง้ 2 รำยเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง ควบคู่กับควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ และประสบกำรณ์ของฝ่ำยประเมินรำคำประกอบกำรตดัสินใจ หลงัจำกนัน้ฝ่ำยจัดซือ้จัดจ้ำงจะท ำกำรสืบ
รำคำวสัดแุละคำ่แรงงำนเหมำเพ่ือใช้ประกอบกำรท ำประมำณกำรต้นทนุโครงกำรท่ีเหมำะสมตอ่ไป 

 
• กลยุทธ์ช่องทางการจัดหางาน (Place) 

บริษัทมีช่องทำงจัดหำงำน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ 1.) กำรเข้ำร่วมประมลูงำน และ 2.) กำรเจรจำโดยตรงกับ
เจ้ำของโครงกำร ซึ่งมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำท่ีบริษัทก ำหนด เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงจำกกำร
ไม่ได้รับช ำระค่ำจ้ำงนอกจำกนัน้ บริษัทยังใช้กลยุทธ์ในกำรลงทะเบียนเป็นผู้ รับเหมำเพ่ือให้บริษัทมีรำยช่ือท่ีผ่ำน
คณุสมบตัเิบือ้งต้นของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนตำ่ง ๆ เพ่ือให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรสง่จดหมำยแจ้งให้บริษัท
เข้ำร่วมประมูลหรือเสนอรำคำงำนรับเหมำก่อสร้ำงเม่ือมีโครงกำรใหม่เกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นลกัษณะงำน
ก่อสร้ำงท่ีบริษัทไมเ่คยมีผลงำนมำก่อน หรือโครงกำรมีขนำดใหญ่เกินกวำ่ท่ีบริษัทจะเข้ำเป็นผู้ รับเหมำหลกัรำยเดียว
ได้ บริษัทจะพิจำรณำรูปแบบกำรเข้ำรับงำนในนำมกิจกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture”) หรือกิจกำรค้ำร่วม (“Joint 
Operation”) ซึ่งจะร่วมมือกบัผู้มีประสบกำรณ์หรือมีผลงำนอ้ำงอิงในอดีต ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้คู่มือ
อ ำนำจด ำเนินกำรของบริษัท ดงันัน้ ท่ีผ่ำนมำบริษัทจึงมีงำนต่อเน่ืองจำกกำรแนะน ำงำนจำกลกูค้ำทัง้ท่ีเป็นเจ้ำของ
โครงกำร ผู้ รับเหมำหลกั หรือผู้ รับเหมำช่วง 

 
• กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

บริษัทด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ โดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคม
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงเพ่ือแลกเปล่ียนควำมรู้ควำมต้องกำรในกลุ่มสมำชิก กำรประชำสมัพนัธ์องค์กรผ่ำนส่ือโฆษณำ
ตำ่งๆ กำรร่วมออกงำนจดันิทรรศกำรในวำระท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรสง่บคุลำกรไปเป็นวทิยำกรพเิศษให้
ควำมรู้ด้ำนงำนก่อสร้ำงแก่หน่วยงำนรำชกำรหรือสถำบนักำรศกึษำ รวมทัง้เปิดโอกำสให้นักศึกษำภำควชิำวิศวกรรม
โยธำ และสำขำท่ีเก่ียวข้องกับงำนก่อสร้ำงเข้ำมำศึกษำดงูำนและร่วมฝึกงำนกับบริษัทเป็นประจ ำทกุปี รวมถึงกำรจัด
อบรมเพ่ือให้ควำมรู้ และแนะน ำเทคนิคกำรก่อสร้ำงให้แก่ผู้ รับเหมำอย่ำงตอ่เน่ือง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของบริษัท สำมำรถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ลกูค้ำหน่วยงำนรำชกำร และกลุม่ลกูค้ำภำคเอกชน โดย
บริษัทจะพิจำรณำคณุสมบตัิเบือ้งต้นของเจ้ำของโครงกำรตำมแนวทำงท่ีบริษัทก ำหนด ซึ่งฝ่ำยประมำณรำคำจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบคณุสมบตัทิุกครัง้ก่อนท่ีจะเข้ำร่วมประมลูหรือก่อนรับงำน เพ่ือปอ้งกนัควำมเส่ียงในกำรไมไ่ด้รับกำรช ำระค่ำจ้ำงจำก
ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำร ในขณะเดียวกัน บริษัทจะประเมินศักยภำพของบริษัท ควบคู่กับกำรประเมินศักยภำพของเจ้ำของ
โครงกำร โดยบริษัทจะพจิำรณำควำมพร้อมของบคุลำกรและทีมงำน ควำมเช่ียวชำญ โอกำสทำงธรุกิจ และอตัรำก ำไร เป็นต้น 
เพ่ือปอ้งกนัควำมเส่ียงในเร่ืองของคณุภำพงำนก่อสร้ำงท่ีไมไ่ด้มำตรฐำน กำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ และกำรขำดทนุจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรท่ีอำจเกิดขึน้ภำยหลงัรับงำน  

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงแยก
ตำมกลุม่ลกูค้ำ ดงันี ้
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กลุ่มลูกค้า 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
หน่วยงำนรำชกำร 380.48 33.54% 764.17 75.28% 1,137.43 84.65% 
หน่วยงำนเอกชน 754.02 66.46% 250.89 24.72% 206.19 15.35% 

รวม 1,134.50 100.00% 1,015.06 100.00% 1,343.62 100.00% 

โดยท่ีธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงมักจะมีควำมเส่ียงเก่ียวกับควำมไม่แน่นอนด้ำนควำมต่อเน่ืองของรำยได้ซึ่งขึน้อยู่กับ
ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะกำรลงทุนในช่วงเวลำนัน้ ท่ีผ่ำนมำ บริษัทจึงไม่มีนโยบำยในกำรก ำหนดสดัส่วน
รำยได้รับเหมำก่อสร้ำงระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรและงำนภำคเอกชน ในงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีสดัส่วน
รำยได้จำกกำรรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงหน่วยงำนรำชกำร ต่อสดัส่วนรำยได้จำกภำคเอกชน ร้อยละ 33.54 ต่อร้อยละ 66.46 
ร้อยละ 75.28 ตอ่ร้อยละ 24.72 และร้อยละ 84.65 ตอ่ร้อยละ 15.35 ตำมล ำดบั 

หำกพจิำรณำแยกประเภทกลุม่ลกูค้ำ สำมำรถอธิบำยลกัษณะของลกูค้ำในแตล่ะกลุม่ ดงันี ้

1. ลูกค้าหน่วยงานราชการ 

ท่ีผ่ำนมำบริษัทจะหำงำนจำกลกูค้ำท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำรผ่ำนระบบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ (Thai Government Procurement) ซึ่งผู้ รับเหมำท่ีมีสิทธ์ิขอซือ้รำยละเอียดเอกสำรกำรประมลู และเข้ำร่วม
ประมลูงำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ซึ่งจะมีกำรก ำหนดคณุสมบตัเิบือ้งต้น อำทิ ทุนจดทะเบียน ฐำนะทำงกำรเงิน 
ผลงำนท่ีผ่ำนมำ มลูค่ำผลงำนย้อนหลงั 5 ปีท่ีผ่ำนมำ กำรให้บริกำรหลงัส่งมอบงำน ชัน้ทะเบียนของผู้ รับจ้ำงเหมำ 
เป็นต้น โดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเคยเป็นลกูค้ำของบริษัท ได้แก่ มหำวิทยำลยั กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) กำร
ไฟฟำ้สว่นภมูภิำค (กฟภ.) เทศบำลจงัหวดั และเทศบำลอ ำเภอในจงัหวดัตำ่งๆ เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ รับเหมำท่ีสำมำรถขอซือ้รำยละเอียดเอกสำรประมลู 
และเข้ำร่วมประมลูงำน โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำง 

รายการจดทะเบียนผู้รับเหมา 
หน่วยงาน รายการจดทะเบียน ออกให้วันที่ วันหมดอาย ุ วงเงนิก่อสร้าง 

กรุงเทพมหำนคร ผู้ รับจ้ำงเหมำงำนอำคำร ชัน้ 1 1 มกรำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 ไมจ่ ำกดัวงเงิน 
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ผู้ รับเหมำอำคำร ชัน้ 1 24 กมุภำพนัธ์ 2558 23 กมุภำพนัธ์ 2561 ไมจ่ ำกดัวงเงิน 
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ผู้ รับเหมำงำนทำง ชัน้ 1 17 กมุภำพนัธ์ 2560 16 กมุภำพนัธ์ 2563 ไมจ่ ำกดัวงเงิน 
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ผู้ รับเหมำงำนไฟฟำ้ ชัน้ 2 17 กมุภำพนัธ์ 2560 16 กมุภำพนัธ์ 2563 15 ล้ำนบำท 
กำรเคหะแห่งชำติ งำนก่อสร้ำงอำคำรทัว่ไป ชัน้ 1 30 กนัยำยน 2558 29 กนัยำยน 2561 ไมจ่ ำกดัวงเงิน 
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้ค้ำกลุ่มงำนจ้ำงระบบประปำ, 
สขุภณัฑ์ และบ ำบดัน ำ้เสีย 

13 มีนำคม 2560 
 

12 มีนำคม 2565 
 

ไมจ่ ำกดัวงเงิน 
 

กรมทรัพยำกรน ำ้ งำนอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละพฒันำ
แหลง่น ำ้ ชัน้ 2 

19 กรกฎำคม 2560 18 กรกฎำคม 2563 < 100 ล้ำนบำท 

หมำยเหต ุ: บริษัทมีแผนจะต่ออำยกุำรจดทะเบียนผู้ รับเหมำกบัทกุหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรไปตลอดอย่ำงต่อเน่ือง 
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2. ลูกค้าภาคเอกชน 

ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้รับงำนจำกลกูค้ำภำคเอกชนส่วนใหญ่เกิดจำกเจ้ำของโครงกำรเชิญเข้ำร่วมประมูลงำน ซึ่ง
เจ้ำของโครงกำรจะพิจำรณำจำกช่ือเสียง ผลงำนในอดีต ประสบกำรณ์ท ำงำน และสถำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงของ
ผู้ รับเหมำ ทัง้นี ้บริษัทจะเจรจำโดยตรงกับเจ้ำของโครงกำร หรือเกิดจำกกำรติดต่อจำกเจ้ำของโครงกำรมำยังบริษัท
โดยตรงเพ่ือให้เสนอรำคำบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร 

เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรไม่ได้รับช ำระค่ำบริกำร บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบตัิเบือ้งต้นของ
ลกูค้ำก่อนรับงำนทุกครัง้ อำทิ ฐำนะทำงกำรเงิน ประวตัิควำมเป็นมำของกิจกำรและ/หรือผู้บริหำรโครงกำร มลูค่ำ
และระยะเวลำก่อสร้ำงของโครงกำร ควำมน่ำเช่ือถือของเจ้ำของโครงกำร ประวตักิำรช ำระเงิน (กรณีเป็นลกูค้ำท่ีเคย
ใช้บริกำร) ทนุช ำระแล้ว ภำวะอตุสำหกรรมและเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตำมนโยบำยกำรรับงำนของบริษัท 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 

การหางานรับเหมา การตรวจสอบสถานะผู้ว่าจ้าง และการประมูลงาน 
การหางานรับเหมา 
ในกำรหำงำนรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัทสำมำรถแบง่ออกเป็น 2 ช่องทำง คือ 1.ผำ่นระบบกำรจัดซือ้จดัจ้ำงหน่วยงำน

รำชกำร (Thai Government Procurement) และ 2.ผ่ำนนิตยสำรศนูย์รวมข่ำวช่ำง กำรได้งำนรับเหมำทัง้ 2 ช่องทำงท่ีกล่ำว
สำมำรถแบง่ออกตำมวธีิกำรได้อีก 2 วธีิ คือ 1.) กำรประมลูงำน  หรือ 2.) กำรเจรจำโดยตรงกบัเจ้ำของโครงกำร 

1. กำรประมลูงำน (Competitive Bidding) 

• เจ้ำของโครงกำรจะประกำศหำผู้ รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่ีมีกำรออกแบบโครงกำรแล้วเสร็จผ่ำนเว็ปไซต์
ระบบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงหน่วยงำนรำชกำร (Thai Government Procurement) วิธีนีเ้ป็นวิธีกำรท่ีหน่วยงำน
รำชกำรใช้ปฏิบัติ ซึ่งผู้ รับเหมำก่อสร้ำงท่ีมีคุณสมบัติเบือ้งต้นตำม TOR (Term of Reference) ท่ีเจ้ำของ
โครงกำรก ำหนด อำทิ ได้รับกำรจดทะเบียนผู้ รับเหมำ เคยมีผลงำนประเภทเดียวกับท่ีเจ้ำของโครงกำรก ำลงั
เปิดประมลูภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด มีมลูค่ำงำนรวมตำมท่ีเจ้ำของโครงกำรก ำหนดไว้ มีผลงำนท่ีผ่ำนมำ
ตำมสญัญำเดียว/1 เป็นไปตำมข้อก ำหนด เป็นต้น  
หมำยเหต ุ/1- ผลงำนที่ผ่ำนมำตำมสญัญำเดียว คือ ผลงำนที่ผู้ รับจ้ำงได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสญัญำที่ได้มีกำรส่งมอบงำนและ

ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ต้องเป็นผลงำนทีบ่ริษัทเป็นผู้ รับจ้ำงโดยตรง ไม่ใช่ผลงำนอนัเกิดจำกกำรเป็นผู้ รับจ้ำงช่วง โดย
มลูค่ำงำนใน 1 สญัญำต้องไม่น้อยกว่ำที่เจ้ำของโครงกำรก ำหนด ไม่สำมำรถน ำมลูค่ำงำนจำกสญัญำอื่นมำรวมได้ 
ถงึแม้จะเป็นงำนประเภทเดียวกนัและรับจ้ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรดงักล่ำวก็ตำม 

• เจ้ำของโครงกำรจะเชิญบริษัท และผู้ รับเหมำก่อสร้ำงรำยอ่ืน ๆ เข้ำร่วมประมลูงำนก่อสร้ำง ในกำรคดัเลือก

ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง เจ้ำของโครงกำรจะพจิำรณำจำกช่ือเสียง ผลงำนในอดีต ประสบกำรณ์ท ำงำน และสถำนะ

ทำงกำรเงินท่ีมัน่คงของผู้ รับเหมำก่อสร้ำงแตล่ะรำย  

2. กำรเจรจำโดยตรงกบัเจ้ำของโครงกำร (Negotiation Deal) ปกตเิจ้ำของโครงกำรหน่วยงำนเอกชนมกัจะใช้กบังำน
ท่ีมีมลูคำ่งำนไมส่งูนกั ซึ่งเจ้ำของโครงกำรจะเลือกใช้บริกำรกบัผู้ รับเหมำท่ีคุ้นเคย 
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อนึ่ง รูปแบบกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท นอกเหนือจำกกำรขึน้อยู่กับควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำร ยัง
สำมำรถแบง่รูปแบบกำรให้บริกำร ออกเป็น 2 รูป แบบ คือ 

• รับเหมำก่อสร้ำงแบบเหมำจดัหำวสัด ุอปุกรณ์ และแรงงำน จนจบโครงกำร  

• รับเหมำก่อสร้ำงบำงสว่นงำน อำทิ จดัหำวสัดกุ่อสร้ำงบำงสว่น และเหมำคำ่แรง หรือรับเหมำคำ่แรงอย่ำงเดียว 

การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 

ฝ่ำยจัดซือ้ด ำเนินกำรจัดหำวสัด ุและอุปกรณ์หลกัท่ีใช้ในโครงกำรตำมย่ีห้อ รุ่น ลกัษณะ ปริมำณ และประมำณรำคำท่ี
ระบุอยู่ใน BOQ หรือคณุภำพใกล้เคียง อำทิ เหล็ก หิน ปนูซีเมนต์ ทรำย สขุภัณฑ์ อิฐ เสำเข็มและไม้แบบ เป็นต้น กับผู้จัด
จ ำหน่ำยท่ีอยู่ในทะเบียนคูค้่ำ (Vendor List) ของบริษัทเท่ำนัน้ ตำมนโยบำยกำรจดัหำ และกำรสัง่ซือ้สนิค้ำท่ีบริษัทก ำหนดขึน้ 
อำทิ มีสินค้ำต้องกำรเพียงพอ รำคำและเง่ือนไขกำรช ำระเงิน กำรบริกำรของพนักงำน กำรจัดส่งตรงต่อเวลำ เป็นต้น ทัง้นี ้
บริษัทจะไมมี่กำรท ำสญัญำซือ้ขำยวสัด ุอุปกรณ์กับผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเป็นพิเศษ แต่จะให้ผู้จัดจ ำหน่ำยเสนอรำคำ
วสัด ุอปุกรณ์แก่บริษัท เพ่ือเปรียบเทียบรำคำก่อนตดัสินใจสัง่ซือ้ โดยลกัษณะกำรสัง่ซือ้จะมีลกัษณะเป็นกำรสัง่ซือ้เพ่ือใช้งำน
เป็นรำยโครงกำร (ผู้จัดจ ำหน่ำยจะด ำเนินกำรจัดส่งวสัด ุและอปุกรณ์ดงักล่ำวไปยังหน้ำงำนโดยตรง) และน ำวสัด ุอุปกรณ์มำ
ใช้งำนแบบมำก่อนใช้ก่อน (First in First out) ซึ่งกำรพจิำรณำสัง่ซือ้วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในงำนบริกำรมี 2 รูปแบบ คือ 1.ให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำงแบบเหมำจัดหำวสัด ุอปุกรณ์ และแรงงำน 2.ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงบำงสว่นงำน อำทิ จดัหำวสัดกุ่อสร้ำง
บำงสว่น และเหมำค่ำแรง หรือรับเหมำคำ่แรงอย่ำงเดียว ในกำรสัง่ซือ้ตำมท่ีกลำ่วก่อนกำรสัง่ซือ้ทุกครัง้บริษัทจะต้องได้รับกำร
อนมุตัจิำกเจ้ำของโครงกำรและ/หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ในปี 2560 บริษัทมีกำรสั่งซือ้วัสดุก่อสร้ำงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำกำรสั่งซือ้วสัดุ
ก่อสร้ำงรวม โดยบริษัทสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้ำงจำกบริษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้จดัจ ำหน่ำยวสัดกุ่อสร้ำง
รำยใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจำกผู้จดัจ ำหน่ำยวสัดกุ่อสร้ำงรำยดงักลำ่วเสนอเง่ือนไขและรำคำท่ีดีกว่ำผู้จัดจ ำหน่ำยวสัดุ
ก่อสร้ำงรำยอ่ืน ทัง้นี ้บริษัทเห็นว่ำไม่เป็นกำรพึ่งพิงผู้จัดจ ำหน่ำยรำยดังกล่ำว เน่ืองจำกวสัดกุ่อสร้ำงท่ีสั่งซือ้เป็นสินค้ำทั่วไป 
และสำมำรถจดัซือ้/จดัหำได้อย่ำงแพร่หลำย 

บริษัทมีนโยบำยกำรกระจำยกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้จัดจ ำหน่ำยมำกกวำ่ 1 รำย และจะมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยอ่ืนก่อนพจิำรณำสัง่ซือ้ทกุครัง้ ท่ีผำ่นมำบริษัทไมเ่คยประสบปัญหำกำรจดัหำวสัด ุและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงแต่
อย่ำงใด 

การจัดหาผู้รับเหมามาร่วมท างานในโครงการ 

เพ่ือช่วยลดภำระในกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับบุคลำกร และแรงงำน และช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุน
โครงกำรได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ บริษัทจึงไมมี่นโยบำยในกำรวำ่จ้ำงแรงงำนทำงตรงทัง้หมด แตจ่ะเป็นกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมี
ประสบกำรณ์มำช่วยท ำงำน โดยคัดเลือกจำกผู้ รับเหมำท่ีอยู่ในทะเบียนคู่ค้ำ (Vendor List) ของบริษัทในกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ตัง้แตง่ำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำง งำนระบบ ไปจนถึงงำนสถำปัตยกรรม โดยผู้ รับเหมำจะเป็นผู้ รับผดิชอบในกำรจดัหำ
แรงงำนและวสัด ุอปุกรณ์ในบำงสว่นงำนท่ีได้รับว่ำจ้ำง หรือรับผดิชอบเฉพำะจัดหำแรงงำน ซึ่งจะเป็นไปตำมข้อตกลงในรูปของ
สญัญำว่ำจ้ำงระหวำ่งบริษัทกบัผู้ รับเหมำ ซึ่งจะระบลุกัษณะ และรำยละเอียดของงำน ระยะเวลำงำน มลูคำ่งำน ข้อก ำหนดใน
กำรท ำงำน เง่ือนไขกำรช ำระ และก ำหนดกำรแล้วเสร็จอย่ำงชดัเจน 

ทัง้นี ้กำรคัดเลือกผู้ รับเหมำจะเป็นไปตำมนโยบำยกำรจัดจ้ำงท่ีบริษัทก ำหนด อำทิ ควำมพร้อมของจ ำนวนแรงงำน 
คณุภำพแรงงำน กำรให้ควำมร่วมมือ ควำมถูกต้องของงำน ควำมรวดเร็วของงำน ประสบกำรณ์ท ำงำนร่วมกัน คณุภำพของ
งำน และกำรบริกำรภำยหลงักำรสง่มอบงำน เป็นต้น โดยวธีิกำรสัง่จ้ำงผู้ รับเหมำ สำมำรถแบง่ออก เป็น 2 กรณี ดงันี ้
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1. กรณีท่ีเป็นกำรจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีจ้ำงเหมำเฉพำะคำ่แรง และบริษัทเป็นผู้จดัหำวสัด ุอปุกรณ์ อำทิ เหลก็ คอนกรีต อิฐ
มวลเบำ ปนูซีเมนต์ ปัน้จั่น รถแม็คโคร รถเครน รถตกั รถบดดิน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนวิศวกรรมโยธำ
และงำนสถำปัตย์ เช่น งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำง 

2. กรณีท่ีเป็นกำรจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีจ้ำงเหมำทัง้ค่ำแรง และคำ่วสัด ุอุปกรณ์ อำทิ ระบบไฟฟำ้และส่ือสำร ระบบประปำ 
ระบบสขุำภิบำล เป็นต้น ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นสว่นของงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) 

ท่ีผ่ำนมำบริษัทมีนโยบำยกระจำยกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำในแต่ละกลุ่มงำนมำกกว่ำ 1 รำย เพ่ือไม่ให้งำนกระจุกอยู่กับ
ผู้ รับเหมำในกลุ่มงำนนัน้ๆ รำยใดรำยหนึ่ง เพ่ือให้สำมำรถสง่มอบงำนท่ีมีคณุภำพ และมำตรฐำนให้กับบริษัทในเวลำท่ีก ำหนด 
บริษัทไม่มีกำรพึง่พงิผู้ รับเหมำรำยได้รำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 30 ของมลูค่ำกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำรวม ทัง้นี ้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำ
แตล่ะรำย บริษัทจะพจิำรณำในเร่ืองของผลงำนในอดีตก่อนพจิำรณำว่ำจ้ำงทุกครัง้นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำเร่ืองรำคำ ทัง้นี ้
ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหำผู้ รับเหมำไมส่ำมำรถสง่มอบงำนได้ตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด 

สรุปผลงานรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2560)  

ประเภทอาคารทั่วไป 
2558 2559 2560 

ความคืบหน้าโครงการ 
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ 

1.คอนโดมิเนียม หอพกั อำคำรพำณิชย์ ที่พกัอำศยั 
จ ำนวนโครงกำร 

มลูค่ำที่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท) 
6 

182.32 
3 

490.94 
5 

173.13 
4 

109.45 
6 

249.11 
1 

25.70 
2.อำคำรเรียน ศนูย์กำรเรียนรู้ 

จ ำนวนโครงกำร 
มลูค่ำที่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท) 

1 
24.56 

2 
181.46 

3 
130.43 

4 
331.29 

2 
201.32 

3 
364.35 

3.โรงแรม 
จ ำนวนโครงกำร 

มลูค่ำที่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท) 
1 

4.26 
0 
- 

0 
- 

2 
64.22 

3 
101.61 

1 
38.87 

4.ห้ำงสรรพสินค้ำ 
จ ำนวนโครงกำร 

มลูค่ำที่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท) 
0 
- 

1 
211.43 

1 
29.27 

0 
- 

0 
- 

0 
- 

5.อื่นๆ/1 

จ ำนวนโครงกำร 
มลูค่ำที่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท) 

2 
11.52 

2 
27.91 

8 
40.14 

3 
126.50 

8 
150.76 

6 
207.80 

รวม 
จ านวนโครงการ 

มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
10 

222.366 
8 

911.73 
17 

371.81 
13 

631.47 
19 

702.80 
11 

636.72 

หมำยเหต ุ: /1 - อืน่ๆ อำทิ อำคำรบ ำบดัน ำ้เสีย อำคำรที่จอดรถ อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรบริหำรจดักำรขยะมลูฝอย ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย งำนปรับปรุง
ฝำท่อรำงระบำยน ำ้ งำนซุ้มประตปู้อมยำม เป็นต้น 

งานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2560) 

ในปี 2559 - 2560 บริษัทได้รับงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย ให้กบัเทศบำลนครปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ โดยเร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แตเ่ดือนเมษำยน 2559  
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ทัง้นี ้บริษัทมีกำรเข้ำร่วมประมูลงำนระบบสำธำรณูปโภคหลำยประเภทอย่ำงต่อเน่ือง แต่บำงโครงกำรบริษัทไม่
สำมำรถแขง่ขนัรำคำกบัผู้ ร่วมประมลูรำยอ่ืนได้ บริษัทจึงไมมี่ผลงำนก่อสร้ำงในสว่นงำนดงักลำ่วในปี 2558  

 

สรุปผลงานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในอดีต/1,/2 
กลุ่มงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย  

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 
มูลค่าตามสัญญา 

(ล้านบาท) 
ปีที่

ด าเนินการ 

1. สถำนีไฟฟ้ำย่อย เชียงใหม่ 4, ล ำพนู 3, วงัทอง กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค สถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 205.39 2543 

2. ก่อสร้ำงพร้อมติดตัง้สวิตช์เกียร์ ระบบ 115kV 
(เพิ่มเติม) สถำนีไฟฟ้ำบวัใหญ่ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค สถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 11.80 2554 

3. อำคำรโรงไฟฟ้ำ ระบบส่งน ำ้และติดตัง้เคร่ือง
ก ำ เนิ ด ไฟฟ้ ำ  พ ร้อ ม ส่ วนป ระกอบอื่ น  ๆ 
(โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ แม่สะงำ) 

กรมพฒันำพลงังำน
ทดแทนและอนรัุกษ์

พลงังำน 

ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ และ
สถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 

86.99 2556 

 
กลุ่มงานระบบไฟฟ้าพลังงานน า้ขนาดเล็กและงานชลประทาน 

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่าตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ปีที่ด าเนินการ 

1. โครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ขนำดเล็กแม่ปำย กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ 55.50 2538 

2. โครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ขนำดเล็ก น ำ้หมนั กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ 75.00 2550 

3. โครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ขนำดเล็ก น ำ้สำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ 155.92 2552 
 

กลุ่มงานระบบบ าบัดน า้เสีย และประปา 

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 
มูลค่าตามสัญญา 

(ล้านบาท) 
ปีที่

ด าเนินการ 

1. ออกแบบและก่อสร้ำงระบบรวบรวม และบ ำบดัน ำ้

เสีย โรงพยำบำลชมุชน 

กระทรวงสำธำรณะสขุ ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 119.00 2541 

2. ระบบบ ำบดัน ำ้เสียรวม ระยะที่ 1  มหำวิทยำลยัแมโ่จ้ 
เชียงใหม ่

ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 69.90 2546 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวม และบ ำบดัน ำ้เสีย เทศบำลนครปฐม ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 69.90 2546 

4. โรงกรองน ำ้และถังตกตะกอน พร้อมวำงท่อเมน

ประปำ 

เทศบำลพิษณโุลก ระบบประปำ 25.00 2546 

5. ก่อสร้ำงโรงบ ำบดัน ำ้ใต้ดิน จำกบ่อเหมืองแม่เมำะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 76.50 2552 

6. Grit Chamber และติดตัง้เคร่ืองสบูน ำ้ กำรประปำส่วน
ภมูิภำค 

ระบบประปำ 53.95 2556 

หมำยเหต ุ: /1 – ผลงำนรับเหมำในอดีตส ำหรับงำนก่อสร้ำงแต่ละประเภท บริษัทไม่ได้รับงำนอย่ำงต่อเน่ือง แต่บริษัทมีผลงำนที่จะสำมำรถเข้ำร่วม
เสนอรำคำหรือร่วมประมลูงำนดงักล่ำวได้ตำมเงื่อนไข 

/2 – กำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบสำธำรณปูโภค บริษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ ส ำหรับงำนระบบอื่น บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำง
ผู้ รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึง่จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำน
ของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนได้โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่อลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor)  
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณรับเหมำก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติจำก
กรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือบรรเทำผลกระทบต่อชุมชนบริเวณข้ำงเคียง โดยมีกำรควบคมุ และ
ดแูลจำกวิศวกรประจ ำโครงกำร อำทิ กำรล้อมรัว้รอบพืน้ท่ีโครงกำรเพ่ือป้องกนับคุคลภำยนอกเข้ำบริเวณก่อสร้ำง เพ่ือควำม
ปลอดภัย กำรจัดท ำสแลนกนัฝุ่ นครอบสิง่ปลกูสร้ำงเพ่ือปอ้งกนัฝุ่ น เสียง และวสัดตุกหลน่ ดแูลควำมสะอำดล้อรถบรรทกุวสัด ุ
อปุกรณ์ทุกครัง้ก่อนออกจำกหน่วยงำน เพ่ือป้องกนัเศษดนิ และหินตกหลน่บนถนน ซึ่งอำจก่อให้เกิดอนัตรำยได้ เป็นต้น วสัดุ
อปุกรณ์ทกุชิน้จะมีกำรดแูลอย่ำงสม ่ำเสมอจำกทีมวศิวกรหน้ำงำนของบริษัท 
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งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ียงัไมส่ง่มอบ จ ำนวน 13 โครงกำร คดิเป็นมลูคำ่งำนในสว่นท่ียงัไมรั่บรู้รำยได้รวม 892.26 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 

มูลค่า
โครงการ

ตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.61 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

รำยละเอียดโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่ลงนำมสญัญำแล้ว    
1. งำนกลุ่มอำคำรเรียนรวม มรภ.เชียงใหม่-

แม่ฮ่องสอน 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ อำคำรเรียน 229.56 1 เม.ย.2559 – 21 มี.ค.2561 76.12% 174.73 54.83 100% - 

2. งำนกลุ่มอำคำรอ ำนวยกำร มรภ.

เชียงใหม่ ศนูย์แม่ริม 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม ่ อำคำรอ ำนวยกำร 275.50 18 มี.ค.2559 – 3 ก.ย.2561 85.32% 235.06 40.44 100% - 

3. งำนระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย ปำก

เกร็ด 

กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่ริม
ดอย -อำร์.เค.เจ 

ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 193.46 21 ก.ค.2559 - 26 มี.ค.2561 62.80% 121.49 71.97 100% - 

4. งำนอำคำรโรงไฟฟ้ำระบบส่งน ำ้ กฟภ.

แม่ตืน 

กรมพฒันำพลงังำนทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังำน 

อำคำรโรงไฟฟ้ำ 211.21 26 ม.ค.2560 - 16 มี.ค.2562 40.19% 
 

84.89 126.32 90% 100% 

5. กลุ่มอำคำรอเนกประสงคแ์ละอำคำร

ปฏิบตัิกำรเทคโนโลย ี

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ อำคำรอเนกประสงค ์ 112.45 20 มี.ค.2560 - 25 ก.ย.2561 16.31% 18.34 94.11 100% - 

6. งำนติดตัง้และทดสอบเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำพลงัน ำ้พร้อมอปุกรณ์ 

กรมพฒันำพลงังำนทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังำน 

ติดตัง้และทดสอบ
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

13.39 28 ธ.ค.2559 - 23 ต.ค.2560 0.00% 0.00 13.39 100% - 

7. งำนก่อสร่ำง The 8 Estate Santitham บริษัท ดิ เอท เอสเตท จ ำกดั คอนโดมิเนียม 80.56 1 ก.ค.2560 - 31 พ.ค.2561 31.90% 25.7 54.86 100% - 

8. งำนภมูิทศัน์กลุ่มอำคำรเรียนรวม และ

กลุ่มอำคำรพกันักศกึษำคณะครุศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ อำคำรเรียน และ
หอพกั 

82.71 1 ส.ค.2560 - 11 ก.ค.2561 22.19% 18.35 64.36 100% - 
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ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 

มูลค่า
โครงการ

ตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.61 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

9. งำนโรงแรมดิเอ็มเพรสส่วนขยำย บริษัท ช้ำงคลำนเวย์ จ ำกดั โรงแรม 195.40 31 ส.ค.2560 - 31 มี.ค.2562 19.89% 38.87 156.53 80% 100% 

10. งำนถนนด้ำนหน้ำอำคำรกำรศกึษำ

พิเศษ มรภ.เชียงใหม ่

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ ก่อสร้ำงถนน 5.62 8 ก.ย.2560 - 16 ธ.ค.2560 78.65% 4.42 1.20 100% - 

11. งำนระบบบ ำบดัน ำ้เสียระยะที่ 4 

เทศบำลเมืองป่ำตอง 

เทศบำลเมืองป่ำตอง ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย 114.58 31 ต.ค.2560 - 29 มิ.ย.2562 8.69% 9.96 104.62 97% 100% 

12. งำนก่อสร้ำง Hongsa Power Visitor 

Center Building 

บริษัท ไฟฟ้ำหงสำ จ ำกดั อำคำรโรงไฟฟ้ำ 87.72 1 ต.ค.2560 - 30 พ.ย.2561 9.64% 8.46 79.26 100% - 

13. งำนก่อสร้ำง Best Western Prime 

Square Hotel 

บริษัท ไพร์มสแควร์ จ ำกดั โรงแรม 30.37 10 ธ.ค.2560 - 10 ต.ค.2561 0.00% 0.00 30.37 100% - 

ที่มำ : ข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท 

บริษัทมีงำนบริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยท่ีอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรจ ำนวน 1 สญัญำ เป็นสญัญำในนำมกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC จ ำนวน 1 สญัญำ มีมลูคำ่งำนคงเหลือ 275.73 ล้ำนบำท ซึ่ง
บริษัทร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนกิจกำรร่วมค้ำ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายละเอียดโครงการบริการเก่ียวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับบริการ ผู้รับจ้าง 
มูลค่าตาม
สัญญา 

(ล้านบาท) 

ปีที่
ด าเนินการ 

วันสิน้สุด
สัญญา 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.61 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.62 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.63 

1. แขวงเม็งรำย, แขวงนครพิงค์, แขวงกำวิละ, 
แขวงศรีวิชยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

CRC-CEC/1 531.31 2558 - 2563 มิถนุำยน 2563 255.58 275.73 68.40% 89.35% 100.00% 

 หมำยเหต ุ: /1 – บริษัทลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ร้อยละ 5 และจะรับรู้รำยได้ส่วนแบ่งในก ำไรตำมสดัส่วนเงินลงทนุ  
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ปัจจัยความส่ียง 
 ผู้ ถือหุ้ นควรพิจำรณำปัจจัยควำมเส่ียง รวมทัง้รำยละเอียดข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบับนีอ้ย่ำงรอบคอบ  
ปัจจัยควำมเส่ียงท่ีระบุไว้ในเอกสำรฉบบันีเ้ป็นปัจจัยท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมลูค่ำหุ้นของบริษัทได้ ซึ่งปัจจัยควำม
เส่ียงท่ีระบไุว้ในเอกสำรฉบบันี ้อำจไมเ่ป็นปัจจยัควำมเส่ียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ เพรำะอำจมีปัจจัยควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทยงัไมอ่ำจ
ทรำบได้ และอำจมีปัจจัยควำมเส่ียงบำงประกำรท่ีบริษัทเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัทในขณะนี ้แต่ใน
อนำคตอำจกลำยเป็นปัจจัยควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัตอ่รำยได้ ผลก ำไร ของบริษัทได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควร
ใช้วจิำรณญำณในกำรพจิำรณำข้อมลูอย่ำงรอบคอบ เพรำะปัจจัยควำมเส่ียงท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ไมจ่ ำกดัเฉพำะ
แตเ่พียงปัจจยัควำมเส่ียงตำมท่ีได้กลำ่วไว้ในเอกสำรฉบบันีเ้ท่ำนัน้ 
 นอกจำกนี ้ข้อควำมในลกัษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรือเจตนำรมณ์ของบริษัท
ท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบบันี ้อำทิ “มีแผนกำร” ”ประสงค์” ”ต้องกำร” ”คำดวำ่” “เห็นวำ่” “เช่ือวำ่” “ประมำณ” “อำจจะ” หรือค ำ
หรือข้อควำมอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั เป็นค ำหรือข้อควำมท่ีบง่ชีถ้ึงสิง่ท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต ซึ่งมีควำมไมแ่น่นอน และผลท่ี
เกิดขึน้อำจแตกตำ่งจำกกำรคำดกำรณ์ได้ 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1) ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ 

เน่ืองจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นธรุกิจท่ีมีควำมสมัพนัธ์กับภำวะเศรษฐกิจและอัตรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดงันัน้ กำรเตบิโตหรือกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่รำยได้ของบริษัท อีกทัง้ยังมีควำมเส่ียง
จำกกำรแข่งขนัภำยในกลุม่ผู้ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทได้ ทัง้หมดนีจ้ึงเป็น
สำเหตท่ีุบริษัทต้องค ำนึงถึงควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจและอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ ภำวะกำรแข่งขนั
ของกลุม่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง 

อย่ำงไรก็ตำม จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนกว่ำ 27 ปีในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท บริษัทมีควำมเข้ำใจใน
ลกัษณะของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นอย่ำงดี ท่ีผ่ำนมำบริษัทมีกลุ่มลกูค้ำหลกัในพืน้ท่ีภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้อำทิ 
เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำพูน ล ำปำง ตำก กรุงเทพมหำนคร นครนำยก นครปฐม นนทบุรี และภูเก็ตเป็นต้น  ในพืน้ท่ีดงักล่ำว
โดยเฉพำะเขตพืน้ท่ีจังหวัดภำคเหนืออำจกล่ำวได้ว่ำบริษัทเป็นผู้ รับเหมำรำยต้นๆ ท่ีได้รับควำมไว้วำงใจจำกทัง้หน่วยงำน
รำชกำรและหน่วยงำนเอกชน นอกจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงในพืน้ท่ี นอกจำกนัน้ บริษัทยงัมีแผนกำรขยำยขอบเขตกำรรับงำน
รับเหมำก่อสร้ำงไปยังภูมิภำคอ่ืนๆ ภำยในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV เช่น กำรรับงำนก่อสร้ำงโครงกำร Hongsa 
Power Visitor Center Building ระหว่ำงบริษัท กับ Hongsa Power Company Limited ในแขวงไชยบุรี สปป.ลำว เพ่ือขยำย
ฐำนลกูค้ำของบริษัท ทัง้ในรูปแบบเข้ำร่วมประมลูงำนหรือบริษัทเข้ำเสนองำนด้วยตวัเอง หรือผ่ำนกำรร่วมมือกับพนัธมิตรทำง
ธรุกิจในรูปแบบกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) หรือกิจกำรค้ำร่วม (Joint Operation) กอปรกับบริษัทสำมำรถเข้ำร่วมประมลู
งำนหรือรับงำนได้ทัง้งำนหน่วยงำนรำชกำรและงำนภำคเอกชนได้ ในกำรรับงำนจำกทัง้ภำครัฐและภำคเอกชนท ำให้บริษัท
สำมำรถลดทอนควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจลงได้ อำทิ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั ภำคเอกชนลดกำรลงทุนลง ในขณะท่ี
ภำครัฐยังคงต้องมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือท ำกำรลงทุนต่อเน่ืองตำมแผนงำนของภำครัฐ ท ำให้
บริษัทยังสำมำรถรักษำระดบัรำยได้ให้เติบโตได้ ทัง้นีใ้นช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสดัสว่นรำยได้จำกโครงกำร
ภำครัฐตอ่โครงกำรภำคเอกชน เท่ำกบัร้อยละ 34 ตอ่ 66 ร้อยละ 75 ตอ่ 25  และร้อยละ 85 ตอ่ 15 ตำมล ำดบั 
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2) การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง ได้แก่ นโยบำยกำรปรับคำ่จ้ำงแรงงำน
ขัน้ต ่ำปี 2561 โดยมีข้อสรุปอัตรำทัง้หมด 7 อัตรำ คือตัง้แต ่8-22 บำท ท ำให้อัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำทัว่ประเทศเร่ิมตัง้แต่ 308-330 
บำทให้มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 และนโยบำยควบคมุดแูลแรงงำนต่ำงด้ำวตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
จดักำรกำรท ำงำนของคนงำนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 (“พระรำชก ำหนดฯ”) ซึ่งประกำศใช้เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุำยน 2560 และในกำร
ประชมุคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2560 คณะรัฐมนตรี และหวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตไิด้ผอ่นผนัให้แรงงำน
ข้ำมชำติท่ีก ำลงัด ำเนินกำรพิสจูน์สญัชำติยงัไม่แล้วเสร็จ ขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรออกไปอีก 6 เดือน จำกวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 เป็นวนัท่ี 30 มถินุำยน 2561   

เน่ืองจำกแรงงำนเป็นปัจจยัส ำคญัในธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำง กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อแรงงำนย่อม
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำงตรงของโครงกำร กำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรควบคมุแรงงำนตำ่งด้ำวมีผลกระทบตอ่จ ำนวนแรงงำน หำกรัฐบำลเข้มงวดในกำรควบคมุแรงงำนตำ่ง
ด้ำวอำจท ำให้ขำดแคลนแรงงำน ส่งผลให้บริษัทอำจมีต้นทุนกำรจัดหำแรงงำนเพิ่มขึน้หรือไม่สำมำรถจัดหำแรงงำนอย่ำง
เพียงพอตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท  

บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท เพ่ือลดทอนควำมเส่ียงดังกล่ำวผู้บริหำรบริษัทจึงมีกำรติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือ
น ำมำประกอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวในอนำคต ในส่วนของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
ของภำครัฐในช่วงท่ีผ่ำนมำ อำทิ กำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำ และกำรควบคมุแรงงำนต่ำงด้ำวตำม พรก.กำรบริหำรจัดกำร
กำรท ำงำนของคนงำนตำ่งด้ำว พ.ศ.2560 นัน้ ผู้บริหำรของบริษัทพจิำรณำแล้ววำ่ในระยะสัน้อำจยังไมส่ง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
บริษัทมำกนกั แต่อย่ำงไรก็ตำมในระยะยำวบริษัทอำจจะได้รับผลกระทบทำงอ้อมเก่ียวกบักำรจัดหำแรงงำนในกรณีท่ีผู้ รับจ้ำง
เหมำแรงงำนบำงรำยอำจมีจ ำนวนคนงำนไมเ่พียงพอตำมท่ีบริษัทร้องขอ สง่ผลให้ต้นทุนในกำรจัดหำแรงงำนเพิม่ขึน้ บริษัทจึง
มีแนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยกำรเพิม่จ ำนวนผู้ รับจ้ำงเหมำแรงงำนในทะเบียนช่ือผู้ รับเหมำของบริษัทให้มำกขึน้ 
ทัง้นี ้ในสว่นของโครงกำรท่ีได้ท ำสญัญำไปแล้วก็จะได้รับผลกระทบท ำให้ผลก ำไรลดลง ในขณะท่ีโครงกำรใหม่ๆ  กำรคิดต้นทุน
คำ่แรงงำนท่ีเปล่ียนแปลงไปจะถกูท ำกำรปรับเพิม่เข้ำไปในต้นทุนโครงกำรก่อนเข้ำร่วมประมลูงำนหรือเสนอรำคำงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงโครงกำร  
 

3) ความเส่ียงจากการประมาณต้นทุนไม่ถูกต้อง 

กำรประมำณกำรต้นทุนเป็นหัวใจส ำคญัในกำรด ำเนินธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำง เน่ืองจำกสญัญำก่อสร้ำงของบริษัท
เป็นสญัญำเหมำจ่ำย หรือเป็นสญัญำท่ีได้มีกำรตกลงรำคำท่ีแน่นอนแล้ว กำรประมำณกำรต้นทุนและกำรควบคมุต้นทุนให้
เป็นไปตำมประมำณกำรจึงมีควำมส ำคญัตอ่ผลก ำไรของบริษัท กำรประมำณกำรต้นทุนท่ีแม่นย ำจะช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
ตดัสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ ยังเป็นเคร่ืองมือชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนเบือ้งต้นของบริษัทให้สำมำรถคำดกำรณ์กำร
เติบโตของผลประกอบกำรของบริษัทได้อย่ำงแม่นย ำยิ่งขึน้ กำรประมำณกำรต้นทุนท่ีผิดพลำดอำจท ำให้บริษัทเผชิญควำม
เส่ียงเร่ืองผลก ำไรไม่เป็นไปตำมเปำ้หมำย หรืออำจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหำขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนรับเหมำก่อสร้ำงใน
โครงกำรนัน้ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัททรำบถึงควำมส ำคญัของกำรประมำณกำรต้นทุนเป็นอย่ำงดีและมีแนวทำงกำรป้องกนัควำม
เส่ียงดงักล่ำว โดยบริษัทถือปฏิบตัิก่อนกำรเข้ำรับงำนหรือเข้ำประมลูงำนแต่ละโครงกำรทุกครัง้ บริษัทจะมีกำรถอดแบบและ
จดัท ำ BOQ อย่ำงละเอียดเพ่ือท ำประมำณกำรต้นทนุโครงกำร ในกำรถอดแบบเพ่ือค ำนวณปริมำณวสัดตุอ่หน่วยของบริษัทจะ
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มีฝ่ำยวิศวกรรมประมำณกำรเป็นผู้ ถอดแบบ นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ว่ำจ้ำงวิศวกร ท่ีไม่ได้เป็นผู้ ดูแลโครงกำรนัน้หรือ
ผู้ ช ำนำญกำรอีกอย่ำงน้อย 2 รำยเพ่ือท ำหน้ำท่ีถอดแบบในโครงกำรเดียวกัน เพ่ือน ำผลกำรถอดแบบท่ีได้ทัง้หมดมำ
เปรียบเทียบหำปริมำณงำนส ำหรับจดัท ำประมำณกำรท่ีเหมำะสมท่ีสดุ หลงัจำกนัน้บริษัทก็จะสง่ให้ฝ่ำยจัดซือ้จดัจ้ำงท ำกำรสืบ
รำคำวสัดแุละคำ่แรงงำนเหมำเพ่ือใช้ประกอบกำรท ำประมำณกำรต้นทนุโครงกำรตอ่ไป ทัง้หมดนีเ้ป็นผลให้บริษัทมีควำมมัน่ใจ
ในกำรประมำณกำรต้นทุนแต่ละโครงกำร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทนับตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหำรบริษัทเช่ือว่ำ
บริษัทจะสำมำรถจ ำกดัควำมเส่ียงดงักลำ่วได้เป็นอย่ำงดี 
 

4) ความเส่ียงที่ไม่สามารถตกลงราคามูลค่าของงานที่มีการเปล่ียนแปลงที่ยังรอการอนุมัต ิ 

เน่ืองจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงบำงครัง้ลกูค้ำอำจแจ้งค ำสัง่เปล่ียนแปลงงำนเพิ่ม/ลดก่อนจะมีกำรตกลงเก่ี ยวกับ
ขอบข่ำยงำนหรือรำคำของงำนในส่วนท่ีเพิม่เติม เป็นผลให้เกิดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้อโต้แย้งว่ำงำนท่ีได้ท ำไปลว่งหน้ำนัน้อยู่ใน
ขอบเขตงำนท่ีก ำหนดไว้ในแผนโครงกำรหรือรำยละเอียดเฉพำะเดิมหรือไม่ หรือเกินกว่ำรำคำท่ีลกูค้ำเต็มใจช ำระเป็นค่ำงำน
พิเศษหรือไม่ ควำมเส่ียงดังกล่ำวอำจส่งผลให้บริษัทอำจต้องรับภำระต้นทุนท่ีเพิ่มเติมในส่วนของงำนเพิ่มจนกว่ำค ำสั่ง
เปล่ียนแปลงจะได้รับอนุมัติและลูกค้ำช ำระเงินส่วนเพิ่มมำให้ ในกรณีท่ีค ำสั่งเปล่ียนแปลงไม่ได้รับอนุมัติบริษัทอำจต้อง
รับภำระต้นทุนสว่นเพิ่มท่ีอำจส่งผลกระทบตอ่ก ำไรของบริษัทโครงกำรนัน้ นอกจำกนี ้อำจน ำไปสูค่วำมเส่ียงจำกข้อพิพำททำง
กฎหมำยได้ 

บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือลดควำมเส่ียงดังกล่ำว โดย
เฉพำะงำนกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนมำกจะมีงบประมำณท่ีก ำหนดมำแล้วไม่สำมำรถเพิ่มเติมได้ หำกมีกำรขอให้เพิม่เติมหรือ
เปล่ียนแปลงงำนสว่นใดส่วนหนึ่ง บริษัทต้องน ำแผนงำนทัง้หมดมำวิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในประมำณกำร
ต้นทุนเดิม ซึ่งจะต้องมีกำรเจรจำปรับเปล่ียนรำยละเอียดงำนบำงส่วนเพ่ือชดเชยกับต้นทุนงำนส่วนท่ีเพิ่มขึน้ ในส่วนของ
หน่วยงำนเอกชน บริษัทมีแผนป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยจะเร่งด ำเนินกำรเสนองำนเพิ่ม/ลดให้สอดคล้องกับแผนงำน
เพ่ือให้ผู้ ว่ำจ้ำงอนุมัติก่อนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำงำนท่ีด ำเนินกำรไปเจ้ำของโครงกำรรับทรำบและอนุมัติกำร
เปล่ียนแปลงดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

5) ความเส่ียงเก่ียวกับความไม่ต่อเน่ืองของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

เน่ืองจำกรำยได้หลกัของบริษัทมำจำกรำยได้งำนตำมสญัญำ ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำรับงำนก่อสร้ำงจนกระทั่งสิน้สดุ
เม่ืองำนส ำเร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ กำรด ำเนินงำนในลกัษณะนีท้ ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงจำกควำมไม่ต่อเน่ืองของรำยได้ 
เน่ืองจำกเม่ือกำรให้บริกำรตำมสัญญำเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงำนเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยังไม่มีงำนใหม่เข้ำมำรองรับ 
ในขณะท่ีบริษัทยังคงต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อำทิ ค่ำจ้ำงบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  ทัง้หมดนีเ้ป็นผลให้บริษัทได้รับควำม
เส่ียงในส่วนของภำระค่ำใช้จ่ำยซึ่งไม่สอดคล้องกับรำยได้ท่ีจะได้รับ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 
 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงจำกควำมไม่ต่อเน่ืองของรำยได้เป็นอย่ำงดี บริษัทจึงได้มีกำรท ำแผนงบประมำณ
ประจ ำปีโดยมีกำรตัง้เปำ้รำยได้และโครงกำรท่ีจะเข้ำประมลูงำนล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผู้บริหำรระดบัสงูสำมำรถน ำข้อมลูไปวเิครำะห์
และวำงแผนกำรรับงำนหรือติดต่อประมูลงำนโครงกำรใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงกำรท่ีจะทยอยจบและสร้ำงควำมต่อเน่ืองของ
รำยได้ของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทเช่ือว่ำกำรท่ีบริษัทสำมำรถเข้ำรับประมูลงำนท่ีหลำกหลำย อำทิ งำนโครงกำรก่อสร้ำง
ประเภทอำคำร งำนก่อสร้ำงโครงกำรบ ำบัดน ำ้เสีย เป็นต้น กำรบริหำรกำรรับงำนท่ีมีขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก
พร้อมกันในแต่ละช่วงเวลำ กำรเข้ำรับงำนในหลำกหลำยพืน้ท่ี กลยุทธ์เหล่ำนี ้สำมำรถช่วยบริษัทลดควำมเส่ียงจำกควำมไม่
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ตอ่เน่ืองของรำยได้ กอปรกับบริษัทใช้กลยทุธ์กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะในแตล่ะโครงกำร เป็นผลให้บริษัท
ไมต้่องแบกรับภำระคำ่จ้ำงแรงงำนในช่วงท่ีไมมี่งำน 

6) ความเส่ียงจากการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งจะท าให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดและก าไรลดลง 

ธรุกิจก่อสร้ำงเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสงู โดยกำรเข้ำรับงำนโครงกำรใหม่ๆ นัน้ ผู้ว่ำจ้ำงจะมีกำรก ำหนดเกณฑ์ใน
กำรเข้ำรับงำน คณุสมบตัผิู้ เข้ำรับงำน ผลงำนท่ีผำ่นมำของผู้ เข้ำรับงำน โดยหลงัจำกผำ่นคณุสมบตัติ่ำงๆ เบือ้งต้นแล้ว ผู้วำ่จ้ำง
จะมีกำรพิจำรณำรำคำประมลู ปัจจุบนัมีผู้ รับเหมำในตลำดอยู่เป็นจ ำนวนมำกทัง้รำยเลก็ รำยกลำง และรำยใหญ่ เป็นผลให้
บริษัทต้องเผชิญกับกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง นอกจำกนี ้กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงอำจท ำให้เกิดกำรแข่งขนัในด้ำนของรำคำท่ีอำจท ำให้
ก ำไรตำมสญัญำงำนลดลง 

บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงนีเ้ป็นอย่ำงดี กำรแข่งขนัสำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น  2 กลุ่มลกูค้ำ ได้แก่ หน่วยงำน
รำชกำร และหน่วยงำนเอกชน โดยหน่วยงำนรำชกำรจะมีกำรแข่งขนัท่ีสงูกว่ำกำรเข้ำรับงำนกับหน่วยงำนเอกชน โดยกำร
แข่งขนัจะเป็นไปตำมเกณฑ์คณุสมบตัิ ตลอดจนกำรแขง่ขนัทำงด้ำนรำคำ ในส่วนของภำคเอกชนนัน้ ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นคนเลือก
รำยช่ือผู้ รับเหมำท่ีสำมำรถเข้ำร่วมย่ืนเสนอช่ือประมูลงำนได้ โดยกำรพิจำรณำผู้ ได้รับงำนเป็นไปตำมควำมพึงพอใจของผู้
วำ่จ้ำง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมมัน่ใจว่ำสำมำรถแข่งขนัได้ในทัง้สองกลุ่มลกูค้ำ ปัจจัยท่ีท ำให้บริษัทมีควำมมัน่ใจส ำหรับ
กลุ่มลกูค้ำจำกหน่วยรำชกำรคือ 1) กำรถอดแบบประมำณกำรตอ่หน่วยท่ีมีควำมแน่นอน ท ำให้บริษัทมีควำมมัน่ใจในกำรเข้ำ
ประมูลงำนรำชกำร ในอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทสำมำรถแข่งขันได้ 2) กำรควบคมุต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้บริษัท
สำมำรถรักษำอัตรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ กำรก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับ
ระยะเวลำก่อสร้ำงโครงกำร กำรเลือกและก ำหนดเคร่ืองมือให้เหมำะสมกับงำนท่ีท ำ เป็นต้น ในส่วนของกลุ่มลูกค้ำจำก
หน่วยงำนเอกชน บริษัทจึงมีควำมมั่นใจท่ีจะรักษำและเพิ่มฐำนลูกค้ำกลุ่มนีด้้วยกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำ กำรส่ง
มอบงำนท่ีมีคณุภำพ รำคำท่ีเหมำะสม ตรงเวลำ และเสนอทำงเลือกท่ีเป็นประโยชน์แก่ลกูค้ำ ในกรอบเวลำท่ียืดหยุ่นได้ตำม
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ ทัง้หมดนีท้ ำให้ผู้บริหำรบริษัทมีควำมมัน่ใจวำ่บริษัทสำมำรถแขง่ขนัได้ในอตุสำหกรรม 
 

7) ความเส่ียงจากการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า ที่อาจท าให้บริษัทต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมค้าไม่ปฏิบัตติาม

ข้อตกลง 

เน่ืองจำกกำรเข้ำรับงำนบำงครัง้ บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องมีผลงำนอ้ำงอิงของบริษัทอ่ืน เป็นผลให้ในบำงครัง้บริษัท
ต้องเข้ำร่วมในกิจกำรร่วมค้ำกับนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือให้บริษัทสำมำรถเข้ำประมลูงำนและท ำงำนโครงกำรเฉพำะบำงโครงกำรท่ี
บริษัทต้องกำรควำมช ำนำญหรือมีเทคโนโลยีพิเศษได้ ในกำรร่วมงำนในกิจกำรร่วมค้ำอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรรับผดิชอบร่วมกัน 
ข้อตกลงร่วมกนั หรือแทนกนั (Joint Venture) โดยควำมร่วมมือดงักล่ำวจะส ำเร็จก็ตอ่เม่ือทัง้สองฝ่ำยปฏิบตัิตำมพนัธะสญัญำ
ของตน หำกผู้ ร่วมค้ำในกิจกำรร่วมค้ำไมส่ำมำรถกระท ำตำมข้อตกลงในสญัญำร่วมค้ำได้ บริษัทอำจได้รับควำมเส่ียงท่ีจะต้อง
เข้ำรับผิดชอบในส่วนของผู้ ร่วมค้ำ อำทิ อำจต้องเข้ำรับผิดชอบในกำรจัดหำเงินทุนในส่วนของผู้ ร่วมค้ำท่ีไม่สำมำรถหำเงินมำ
ลงทนุได้ หรือควำมเส่ียงในกำรท่ีต้องเข้ำรับผิดชอบงำนในสว่นของผู้ ร่วมค้ำให้บรรลแุล้วเสร็จตำมแผนงำน ในกรณีท่ีโครงกำร
ได้รับควำมเสียหำยผู้วำ่จ้ำงมีสทิธ์ิในกำรเรียกร้องคำ่เสียหำยจำกกำรไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำจำกบริษัทได้ หรือบริษัทอำจต้องเข้ำ
รับผิดในส่วนของผู้ ร่วมค้ำในกิจกำรร่วมค้ำด้วย ยิ่งกว่ำนัน้หำกบริษัทยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำงำนในส่วนของผู้ ร่วมค้ำได้ 
เจ้ำของโครงกำรอำจบอกเลกิโครงกำรซึ่งอำจสง่ผลให้บริษัทต้องรับผดิตำมกฎมำย และสร้ำงควำมเสียหำยแก่บริษัทได้ 

บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์ลกัษณะโครงกำรท่ีจะเข้ำประมูล
กำรเลือกผู้ ร่วมค้ำ กำรเลือกบริษัทร่วมค้ำจะพจิำรณำจำกประวตั ิผลงำนท่ีผ่ำนมำ สถำนะทำงกำรเงินของผู้ ร่วมค้ำ ก่อนท่ีจะตก
ลงร่วมงำนกนั ทัง้นี ้หำกผู้ ร่วมค้ำไมป่ฏิบตัติำมข้อตกลงในสญัญำเป็นผลให้บริษัทต้องแบกรับภำระควำมรับผดิชอบในสว่นของ
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ผู้ ร่วมค้ำนัน้ บริษัทจึงตระหนกัถึงควำมเส่ียงนี ้และมีควำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถเข้ำรับผดิชอบในส่วนงำนของผู้ ร่วมค้ำได้หำกเกิด
ปัญหำขึน้ เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำบริษัทจะประเมนิควำมสำมำรถและสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทก่อนตดัสนิใจเข้ำประมลูงำนว่ำ
สำมำรถท ำงำนทัง้โครงกำรได้ในกรณีมีเหตกุำรณ์ไม่เป็นไปตำมแผน ซึ่งทัง้หมดนี ้ช่วยลดทอนควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลต่อบริษัท
ได้ นอกจำกนีท่ี้ผำ่นมำบริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหำผู้ ร่วมค้ำไมก่ระท ำตำมข้อตกลงในสญัญำ 

8) ความเส่ียงจากเจ้าของโครงการช าระเงนิล่าช้า หรือช าระเงนิไม่ได้ 

เน่ืองจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะสำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจ้ำงตำมสญัญำได้ก็ต่อเม่ือกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงตำม
สญัญำได้บรรลขุัน้ควำมส ำเร็จ ท ำให้บริษัทต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำงและแบกรับต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ก่อนท่ีจะสำมำรถเรียก
เก็บค่ำงวดงำนและได้รับเงินจำกเจ้ำของโครงกำร ทัง้นี ้บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำและมลูค่ำงำนเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 332.12 ล้ำนบำท 378.79 ล้ำนบำท และ 637.66 ตำมล ำดบั หำกได้รับช ำระ
เงินค่ำจ้ำงล่ำช้ำก็จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในกิจกำรของบริษัท เน่ืองจำกบริษัทต้องมีภำระในกำรช ำระเงินค่ำ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงออกไปก่อนลว่งหน้ำ 

บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงด้ำนนีเ้ป็นอย่ำงดี จึงได้หำแนวทำงป้องกันโดยกำรพิจำรณำเลือกลูกค้ำก่อนเข้ำ
ประมลูงำนหรือก่อนเข้ำรับงำน เม่ือรับงำนหรือประมลูงำนได้แล้วบริษัทจะให้ควำมส ำคญักับกำรปฏิบตัติำมสญัญำงำนอย่ำง
เคร่งครัด เพ่ือให้สำมำรถมัน่ใจวำ่ได้ว่ำบริษัทจะสำมำรถสง่มอบงำนท่ีมีคณุภำพ ตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดให้แก่ลกูค้ำได้ เพ่ือ
ลดปัญหำข้อโต้แย้งเก่ียวกบักำรช ำระเงินคำ่งวดงำนหรือคำ่จ้ำงของลกูค้ำ รวมทัง้ควำมเส่ียงจำกกำรตกเป็นผู้ผดิสญัญำ 
 

9) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

เน่ืองจำกรำยกำรสัง่ซือ้เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทคือวสัดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำรก่อสร้ำง ซึ่ ง
บริษัทจะสัง่ซือ้จำกผู้จัดจ ำหน่ำยท่ีอยู่ในรำยกำรผู้จัดจ ำหน่ำยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน Vendor list ของบริษัท ทัง้นีใ้นช่วง 3 ปีท่ี
ผำ่นมำ บริษัทมียอดกำรสัง่ซือ้วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงจำกผู้จดัจ ำหน่ำยท่ีอยู่ในรำยกำรผู้จดัจ ำหน่ำยรำยหนึ่ง
เกินกวำ่ร้อยละ 30.00 ของยอดกำรสัง่ซือ้ จึงอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงแก่บริษัทในแง่ของกำรพึง่พงิ และอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
หำกผู้จดัจ ำหน่ำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำให้แก่บริษัทได้ตำมควำมต้องกำรในอนำคต  

บริษัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักลำ่วเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทมีขัน้ตอนในกำรพจิำรณำคดัเลือกผู้จดัจ ำหน่ำยจำกกำร
เปรียบเทียบรำคำท่ีเสนอจำกผู้จดัจ ำหน่ำยอย่ำงน้อย 2 รำยเสมอ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกวสัดแุละอุปกรณ์ก่อสร้ำงเป็นสนิค้ำท่ี
สำมำรถหำซือ้ได้อย่ำงแพร่หลำย อีกทัง้กำรสัง่ซือ้จำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยดงักล่ำวไม่ได้เกิดจำกกำรพึ่งพิงผู้ ค้ำรำยดงักล่ำวเป็น
พเิศษ แตผู่้จดัจ ำหน่ำยรำยดงักลำ่วเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยวสัดกุ่อสร้ำงรำยใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม ่อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จดัจ ำหน่ำย
รำยนีไ้ม่สำมำรถขำยสนิค้ำให้แก่บริษัทได้ บริษัทก็ยงัสำมำรถจัดหำวสัดอุุปกรณ์ก่อสร้ำงได้จำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอ่ืน เน่ืองจำก
สนิค้ำก่อสร้ำงเป็นสนิค้ำทัว่ไปท่ีมีจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำย และรำคำในตลำดไมไ่ด้มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 30 

ความเส่ียงเก่ียวกับการบริการรับเหมาก่อสร้าง 

1) การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทันตามก าหนดในสัญญาท าให้บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา 

เน่ืองจำกสญัญำงำนมีก ำหนดเวลำแล้วเสร็จเพ่ือส่งมอบงำน หำกบริษัทไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมก ำหนดอำจ
ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำท่ีเกิดขึน้ โดยค่ำปรับจำกกำรด ำเนินงำนไม่แล้วเสร็จสญัญำปกติจะอยู่ท่ีอัตรำร้อยละ 
0.10– 0.20 ของมลูค่ำตำมสญัญำส ำหรับแต่ละวนัท่ีล่ำช้ำโดยไม่มีเหตอุันควร แต่รวมแล้วโดยเฉล่ียจะไม่เกินร้อยละ 10.00 
ของมลูค่ำตำมสญัญำ กำรท่ีบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดอำจท ำให้บริษัทต้องชดใช้ค่ำเสียหำยใน
จ ำนวนมำก ก็อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท กระแสเงินสดของกิจกำร รวมถึงช่ือเสียงของบริษัทเช่นกนั 

เพ่ือป้องกันปัญหำดงักล่ำวในกำรด ำเนินงำนของบริษัทจึงมีแผนงำนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน มีแผนกำรฝึกอบรม
วศิวกรผู้ควบคมุงำนอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรประชมุทีมงำนฝ่ำยบริหำรและวิศวกรโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอท ำให้ทีมผู้บริหำร
สำมำรถรู้ถึงควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีท่ีพบว่ำอำจมีกำรล่ำช้ำของงำน ทีมผู้บริหำรและวิศวกร
โครงกำรจะมีกำรหำรือเพ่ือเพิ่มก ำลังคนในส่วนงำนท่ีอำจมีควำมล่ำช้ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำงำนท่ีท ำจะสำมำรถส่งมอบได้ทัน
ก ำหนด และมีคณุภำพ นอกจำกนีใ้นกรณีท่ีบริษัทอำจมีกำรส่งมอบงำนล้ำช้ำจำกเหตปัุจจยัอ่ืนท่ีกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของ
บริษัท บริษัทจะรีบด ำเนินกำรแจ้งเหตดุงักลำ่วแก่ผู้วำ่จ้ำงให้ทรำบเพ่ือเจรจำเสนอขอขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำน โดยในช่วง 
3 ปีท่ีผำ่นมำบริษัทยงัไมเ่คยสง่มอบงำนลำ่ช้ำจนเป็นผลให้บริษัทต้องชดใช้คำ่เสียหำย 

2) ความเส่ียงต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมข้างเคียง 

กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำร หำกมีควำมผิดพลำดซึ่งสง่ผลกระทบตอ่บคุคลภำยนอก ไม่วำ่จะเป็นผลกระทบใน
ด้ำนของอนัตรำยจำกควำมผิดพลำดในกำรก่อสร้ำงท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำยทัง้ด้ำนชีวติและทรัพย์สนิ หรือผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ มลภำวะทำงเสียง ฝุ่ นควันฟุ้งกระจำยจำกกำรก่อสร้ำง กำรทรุดตัวของพืน้อำคำรข้ำงเคียง 
ทัง้หมดนี ้อำจเป็นเหตใุห้บริษัทถูกด ำเนินคดีในชัน้ศำลได้ในกรณีท่ีถูกเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนีค้วำม
เส่ียงดงักลำ่วยงัอำจน ำมำซึ่งกำรเส่ือมเสียช่ือเสียง และควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทอีกด้วย 

บริษัทจึงตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมปลอดภัยมำเป็นอนัดบัแรกๆ โดยได้มีกำรฝึกอบรมพนกังำนตัง้แตร่ะดบั
ผู้บริหำรจนถึงระดบัคนงำนให้เข้ำใจและใสใ่จด้ำนควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินงำนในทกุประเภทควำมปลอดภยั อำทิ กำรจัด
บคุลำกรเข้ำอบรมด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของกรมสวสัดกิำรทุกระดบั กำรสง่เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัระดบัวิชำชีพ
ไปให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยแก่คนงำนก่อนเร่ิมงำน (Morning Talk) กำรรณรงค์ให้คนงำนบันทึกกิจกรรมด้ำนควำม
ปลอดภัยในสมดุบนัทึกควำมดี กำรจดัให้มีกำรคดัเลือกคนงำนท่ีท ำงำนด้วยควำมระมดัระวงัปลอดภัยในแต่ละเดือน (Safety 
Men and Safety Women) เป็นต้น ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่ำหำกพนกังำนและคนงำนของบริษัทเข้ำใจถึงกำรป้องกันและใส่ใจควำม
ปลอดภัยในกำรด ำเนินงำนก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบคุคลภำยนอกได้ ส ำหรับผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมด้ำนมลภำวะฝุ่ นควนั
ฟุ้งกระจำยนัน้ บริษัทได้มีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรจัดกำรเร่ืองมลภำวะทำงเสียง โดยกำรหลีกเล่ียงกำรท ำงำนในช่วงนอกเวลำงำน หำกมีกรณีท่ีต้องมี
กำรด ำเนินงำนท่ีอำจสง่เสียงรบกวนคนในชมุชน บริษัทก็จะท ำกำรแจ้งให้บคุคลในชุมชนทรำบก่อนลว่งหน้ำผำ่นตวัแทนชุมชน
ท่ีบริษัทได้มอบหมำยให้เป็นส่ือกลำงในกำรส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจ 
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3) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง 

วสัดุท่ีบริษัทใช้ในกำรก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ล้วนมีรำคำขึน้อยู่กับภำวะตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ หำกวสัด ุ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเหล็ก ปนูซีเมนต์ และอิฐมวลเบำ ขำดแคลนอำจท ำให้บริษัทไม่สำมำรถจัดหำวสัดท่ีุต้องกำรได้ในปริมำณ
และรำคำท่ีเหมำะสม ซึ่งอำจสง่ผลกระทบให้เกิดควำมลำ่ช้ำในแผนกำรด ำเนินงำน และกำรเพิม่ขึน้ของต้นทนุของโครงกำรได้ 

ทัง้นี ้บริษัทมีต้นทุนวสัดท่ีุใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงเฉล่ียคิดเป็นประมำณร้อยละ 45-55 ของต้นทุนจำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง โดยบริษัททรำบถึงควำมเส่ียงของควำมผนัผวนของรำคำวสัดกุ่อสร้ำงเป็นอย่ำงดี และได้หำแนวทำงปอ้งกันควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดโุดยกำรสัง่ซือ้วสัดลุ่วงหน้ำทัง้หมดส ำหรับโครงกำรท่ีลงนำมในสญัญำแล้ว อำทิ วสัดสุ ำหรับ
งำนระบบไฟ สขุภัณฑ์ ผนังและประต ูเป็นต้น ในกรณีส ำหรับวสัดท่ีุไมส่ำมำรถสัง่ซือ้ล่วงหน้ำได้เป็นระยะเวลำนำน โดยเฉพำะ
วสัดเุก่ียวกบัผลติภณัฑ์เหลก็ซึ่งมีกำรใช้งำนในปริมำณมำกและมีมลูค่ำสัง่ซือ้สงู บริษัทก็จะใช้วธีิท ำสญัญำจองรำคำซือ้กบัผู้ค้ำ 
ซึ่งจะพจิำรณำระยะเวลำกำรจองรำคำซือ้ให้สอดคล้องกบัเวลำท่ีต้องใช้ตำมแผนงำนก่อสร้ำง ท่ีผ่ำนมำบริษัทสำมำรถจองรำคำ
ซือ้เหล็กได้นำนสุด 4 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงำนก่อสร้ำงท่ีจะเร่ิมเข้ำเตรียมพืน้ท่ีและเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำก
โครงกำรในช่วง 4 ถึง 6 เดือนแรก ในกำรบริหำรต้นทนุปนูซีเมนต์ บริษัทจะท ำกำรสัง่ซือ้ในรูปแบบของกำรซือ้เหมำปนูซีเมนต์ทัง้
โครงกำร ในส่วนของกำรป้องกันควำมผนัผวนของรำคำอิฐมวลเบำ บริษัทใช้วิธีกำรท ำสญัญำซือ้อิฐมวลเบำล่วงหน้ำ จำก
แผนกำรใช้งำนในโครงกำร ทัง้หมดนี ้เป็นสว่นหนึ่งในกำรช่วยลดปัญหำควำมผนัผวนของรำคำวสัดท่ีุอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

4) ความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 

ธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนสงู โดยเฉพำะในกรณีเป็นโครงกำรซึ่งต้องลงทนุ ดงันัน้
หำกประสบปัญหำในกำรหำแหลง่เงินทนุสนบัสนุนทำงกำรเงิน ก็อำจท ำให้โครงกำรมีปัญหำได้ เน่ืองจำกบริษัทต้องด ำเนินงำน
ก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมขัน้ควำมส ำเร็จก่อน จึงสำมำรถเบิกเงินค่ำงวดงำนได้ ซึ่งบำงครัง้ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงได้ถกูก ำหนด
ไม่เหมำะสมกับงวดงำน หรือไม่สอดคล้องกับแผนกำรท ำงำน ท ำให้บริษัทประสบปัญหำกำรเบิกเงินล่ำช้ำกว่ำเงิน ลงทุนท่ีได้
ลงทนุไป สง่ผลกระทบตอ่สภำพคล่องของบริษัท หรืออำจต้องมีภำระในกำรจ่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรออกเบีย้หนังสือค ำ้ประกัน
งำนโครงกำรท่ีได้ท ำไว้กับธนำคำรพำณิชย์ นอกจำกนี ้กำรขำดสภำพคล่องนีอ้ำจท ำให้บริษัทต้องเสียโอกำสในกำรเข้ำรับงำน
โครงกำรใหม่ๆ  

บริษัทเข้ำใจและเห็นถึงปัญหำดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี บริษัทจึงหำแนวทำงป้องกันโดยกำรเตรียมกำรท่ีจะแก้ไข ขอ
อนุมตัิวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงินให้เพียงพอ เพ่ือเพิ่มโอกำสและสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และในกำรท่ีบริษัทได้รับเงินจำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) หลังจำกหัก
คำ่ใช้จ่ำยแล้ว บริษัทจะได้น ำมำใช้เป็นเงินทนุเพ่ือรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทและจะท ำให้บริษัทลดควำมเส่ียงดงักลำ่วได้ 

5) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

ในธุรกิจก่อสร้ำงบำงครัง้ก็มีกำรสัง่ซือ้วสัด ุและอปุกรณ์หรือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศ เป็นผล
ให้อำจได้รับควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ต้นทนุโครงกำรใน
กรณีท่ีคำ่เงินบำทอ่อนตวัลง ท ำให้ต้นทนุวสัดกุ่อสร้ำงท่ีน ำเข้ำมีมลูคำ่สงูขึน้ สง่ผลให้อัตรำก ำไรของโครงกำรลดลง 

อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรสว่นมำกท่ีบริษัทด ำเนินกำรเป็นโครงกำรท่ีอยู่ภำยในประเทศ อีกทัง้ วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนเป็นกำรสัง่ซือ้จำกตวัแทนภำยในประเทศทัง้สิน้ ซึ่งมีเพียงโครงกำรพิเศษบำงโครงกำรของบริษัทอำจต้องมี
กำรสัง่ซือ้อปุกรณ์หรือชิน้สว่นส ำคญัจำกต่ำงประเทศ โดยท่ีผำ่นมำในปี 2558 ถึงปี 2559 บริษัทไม่มีกำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 32 

จำกต่ำงประเทศ ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทมีโครงกำรก่อสร้ำงระบบก ำจัดขยะให้กับมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ซึ่งต้องมีกำรน ำเข้ำ
เคร่ืองจักรจำกต่ำงประเทศ บริษัทจึงมีแนวทำงกำรป้องกันด้วยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract) กบัธนำคำรพำณิชย์ไว้เตม็จ ำนวน เพ่ือลดควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศดงักลำ่ว 

 
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

1) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารหลัก 

เน่ืองจำกผู้บริหำรหลกัของบริษัท ได้แก่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็นผู้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนวิศวกรรมและธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นอย่ำงดี อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท และมีบทบำทส ำคญัใน
กำรก ำหนดทิศทำงของบริษัท จำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำรทัง้สองท่ำนท่ีมีมำกว่ำ 27 ปี ท ำให้บริษัทเจริญเติบโตและเป็นท่ี
รู้จักในวงกำรก่อสร้ำงทัง้ในด้ำนภำพลกัษณ์และควำมน่ำเช่ือถือ นอกจำกนีผู้้บริหำรทัง้สองท่ำนยงัเป็นผู้ค ำ้ประกันหลกัในกำร
ขอวงเงินสนิเช่ือในกำรประกอบธรุกิจของบริษัท ทัง้หมดนีอ้ำจน ำมำซึ่งควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิผู้บริหำรทัง้สองท่ำนได้ 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้เลง็เห็นถึงควำมเส่ียงในเร่ืองนีเ้ป็นอย่ำงดี จึงได้มีกำรเตรียมแผนสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร  
(Succession Plan) ไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้มีคณะกรรมกำรบริหำร คอยดูแลและร่วมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและ
ก ำหนดทิศทำงของบริษัท นอกจำกนี ้ผู้บริหำรมีแนวควำมคิดว่ำกำรท่ีบริษัทเจริญเตบิโตมำกวำ่ 27 ปี ไม่ได้พึ่งพิงบคุลำกรคน
ใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่เป็นกำรร่วมกันท ำงำนอย่ำงทุ่มเทของบุคลำกรของบริษัทในทุกภำคส่วน อีกทัง้กำรมีทีมวิศวกรและ
สถำปนิกท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะท่ีมีใบประกอบวิชำชีพกวำ่ 32 คน (ข้อมลู ณ 31 ธนัวำคม 2560) ของบริษัท ท ำให้สำมำรถ
มัน่ใจได้วำ่บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้อย่ำงยัง่ยืน ในสว่นของกำรค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษัทนัน้ ปัจจุบนัได้มีกำร
หำรือกับสถำบนักำรเงินตำ่ง ๆ ในกำรขอปลดภำระค ำ้ประกันของผู้บริหำรทัง้สองท่ำนหลงัจำกบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีทรัพย์สนิถำวรท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ ดงันี ้

ประเภททรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 
วงเงนิจ านอง 
(ล้านบาท) 

1. ที่ดิน   94.92    
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที ่14 ตำรำงวำ ทำงเข้ำ – ออกที่ดิน บริษัท  - ไม่มี - - ไม่มี - 
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 8234 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 0-2-02 ไร่ ที่ดินเปล่ำ บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 12.00 
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 31061 ต.หนองหำร อ.สนัทรำย จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-2-00 ไร่ ที่พกัคนงำน/1 บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 12.00 
4) นส.3 ก. เลขที่ 1524 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่รวม 1-3-19 ไร่ ที่ดินเปล่ำ บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 6.47 
5) โฉนดที่ดินเลขที่ 43258 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 1-1-17.7 ไร่ ที่พกัคนงำน/1 บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 19.78 
6) โฉนดที่ดินเลขที่ 44117 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-1-57 ไร่ ที่พกัคนงำน/1 บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 1.67 
7) โฉนดที่ดินเลขที่ 2034 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 2-0-3.9 ไร่ ที่พกัคนงำน/1 บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 6.43 
8) โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที ่12-3-48 ไร่ ที่ดินเปล่ำ บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 5.79 
9) โฉนดที่ดินเลขที่ 44542 ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 18 ตำรำงวำ ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 5.35 
10) โฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 18 ตำรำงวำ ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 50.00 
11) โฉนดที่ดินเลขที่ 2722,8478,8479,9549 และ 12310 ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.

เชียงใหม่ เนือ้ที่รวม 7-0-37 ไร่ 
ที่พกัคนงำน/1 / โกดงัเก็บ
วสัด ุอปุกรณ์ก่อสร้ำง 

บริษัท  จ ำนองเป็นหลกัประกนั 163.00 

2. อำคำรและส่ิงปลกูสร้ำง อำคำรส ำนักงำนใหญ่ บริษัท 3.80 จ ำนองเป็นหลกัประกนั 55.35 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ใช้ที่ส ำนักงำน บริษัท 44.19 - ไม่มี - - ไม่มี - 

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ใช้ที่ส ำนักงำน บริษัท 4.75 - ไม่มี - - ไม่มี - 

5. ยำนพำหนะ ใช้ที่ส ำนักงำน บริษัท 3.33 - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวมมูลค่า-สุทธิ 150.99   
หมำยเหต ุ:  /1 - ท่ีพักคนงำนส่วนใหญ่เป็นท่ีพักคนงำนท่ีบริษัทจ้ำงเหมำแรงงำนจำกผู้รับเหมำส ำหรับกำรเข้ำท ำงำนในโครงกำรท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงท่ีดินดงักล่ำว 
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ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน จ ำนวน 2.18 ล้ำนบำท ซึ่งได้แก่ ระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส ำเร็จรูป 

ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรย่ืนค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ/บริกำรกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวง
พำณิชย์ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
ภาพเคร่ืองหมายการค้า กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียน วันหมดอาย ุ
 บริษัท จ ำพวกท่ี 36 

1. ซือ้ขำย/ให้เช่ำ/พฒันำ/ประเมนิรำคำ 
อสงัหำริมทรัพย์ 

2. ท่ีปรึกษำ/จดักำร/ตวัแทน/สง่เสริม/ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ ด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ 

จ ำพวกท่ี 37 
1. รับเหมำก่อสร้ำง ท่ีอยู่อำศยั/อำคำร 
2. ก่อสร้ำง สถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวก

ภำยในอำคำร/งำนโยธำ/สถำนท่ีและ
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ีจอด
ยำนพำหนะ/ระบบสำธำรณปูโภค/
ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย/ระบบปอ้งกนั
มลภำวะสิง่แวดล้อม/สถำนีพลงังำน 

3. จดักำรควบคมุดแูลกำรก่อสร้ำง 
4. ควบคมุกำรก่อสร้ำงระบบ

สำธำรณปูโภค 
5. แก้ไขเปล่ียนแปลงอำคำร 
6. บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม และกำรรือ้ถอน

สิง่ก่อสร้ำง 
7. ปรับปรุงอำคำร ส่วนประกอบ และ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
8. ดแูลรักษำเก่ียวกบัสิง่อ ำนวยควำม

สะดวกในส ำนกังำนและอำคำร 
9. ตดิตัง้ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำเคร่ือง

และระบบปรับอำกำศ 
10. งำนปรับปรุงภมูสิถำปัตย์และ

สิง่แวดล้อม 
จ ำพวกท่ี 42 
1. งำนวศิวกรรมก่อสร้ำง 
2. วำงแผนงำน/ออกแบบ ทำงวิศวกรรม 
3. ออกแบบงำนด้ำนระบบสำธำรณปูโภค 
4. ให้ค ำปรึกษำ ด้ำนวิศวกรรม/งำนด้ำน

ระบบสำธำรณปูโภค/ด้ำนกำรปอ้งกนั
สิง่แวดล้อม/กำรพฒันำสิง่แวดล้อม/
ด้ำนวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

5. วำงแผนงำนด้ำนกำรควบคมุ
สิง่แวดล้อม 

170118422 อยู่ระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำร 
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สัญญาส าคัญที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

1. สญัญำเช่ำ 

1)  สญัญำเช่ำอำคำร 
 คูส่ญัญำ 
ควำมสมัพนัธ์ของคูส่ญัญำ 

: 
: 

บริษัท เช่ำอำคำรจำก นำงสจุิตรำ บญุธรรมำ 
ไมมี่ 

 ท่ีตัง้ : เลขท่ี 164/36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่
 พืน้ท่ีใช้สอย : อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอยรวม 122 ตำรำงเมตร 
 ระยะเวลำกำรเช่ำ : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำคำ่เช่ำ : 12,631.58 บำทตอ่เดือน 
 กำรใช้ประโยชน์ : เพ่ือใช้เป็นส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 
 

2)  สญัญำเช่ำพืน้ท่ีจอดรถ 
 คูส่ญัญำ 
ควำมสมัพนัธ์ของคูส่ญัญำ 

: 
: 

บริษัท เช่ำพืน้ท่ีจอดรถจำกนำงสำวอรพนิท์ สนองนำรถ 
ไมมี่ 

 ท่ีตัง้ : พืน้ท่ีจอดรถยนต์ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนกังำน 
 เนือ้ท่ีดนิ : พืน้ท่ีจอดรถ 5 คนั เนือ้ท่ีดนิรวม 22.5 ตำรำงวำ 
 ระยะเวลำกำรเช่ำ : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 
 อตัรำคำ่เช่ำ : 4,000 บำทตอ่เดือน 
 กำรใช้ประโยชน์ : เพ่ือเป็นพืน้ท่ีจอดรถยนต์ บริเวณด้ำนหน้ำส ำนกังำน จ ำนวน 5 คนั 
 

3)  สญัญำแบง่เช่ำช่วงท่ีดนิ 
 คูส่ญัญำ 
ควำมสมัพนัธ์ของคูส่ญัญำ 

: 
: 

บริษัท แบง่เช่ำช่วงท่ีดนิจำก นำงบปุผวรรณ พวัพนัธ์ประเสริฐ 
ไมมี่ 

 ท่ีตัง้ : โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 2828 ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 
 เนือ้ท่ีดนิท่ีแบง่ให้เช่ำช่วง : ประมำณ 2,400 ตำรำงวำ 
 ระยะเวลำกำรเช่ำ : 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 22 มกรำคม 2556 ถึงวนัท่ี 21 มกรำคม 2566 
 อตัรำคำ่เช่ำ : 22 มกรำคม 2556 ถึง 21 มกรำคม 2559 อตัรำคำ่เช่ำ 30,000 บำทตอ่เดือน 

22 มกรำคม 2559 ถึง 21 มกรำคม 2562 อตัรำคำ่เช่ำ 33,000 บำทตอ่เดือน 
22 มกรำคม 2562 ถึง 21 มกรำคม 2565 อตัรำคำ่เช่ำ 36,300 บำทตอ่เดือน 
22 มกรำคม 2565 ถึง 21 มกรำคม 2566 อตัรำคำ่เช่ำ 39,930 บำทตอ่เดือน 

 กำรใช้ประโยชน์ : เพ่ือใช้เป็นส ำนกังำน โครงกำรงำนจดัเก็บขยะในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่
หมำยเหต ุ: บริษัทให้เช่ำช่วงที่ดินตำมสญัญำแบ่งเช่ำช่วงที่ดินดังกล่ำวให้แก่กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC โดยก ำหนดระยะเวลำเช่ำช่วง 3 ปี ตัง้แต่ 1 

ก.ค. 58 ถึง 30 มิ.ย. 61 เพื่อใช้ในโครงกำรงำนจัดเก็บขยะ 4 แขวง เทศบำลเชียงใหม่ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิในหลกักำร
ในกำรให้ CEC เช่ำช่วงที่ดินต่อจนสิน้สดุสิทธิกำรเช่ำในเดือนมกรำคม 2566 ตำมระยะเวลำที่บริษัทได้ท ำกบันำงบุปผวรรณฯ 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)     รำยงำนประจ ำปี 2560                                                 

หน้ำที่ 36 

2. สญัญำกิจกำรร่วมค้ำ 

1)  ช่ือกิจกำรร่วมค้ำ : กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย – ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
 คูส่ญัญำ : บริษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั (นิตบิุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นรวมกนัใน

สดัสว่นร้อยละ 67.90 ของทนุจดทะเบียน) 
 วนัท่ีลงนำม : 12 ธนัวำคม 2557 
 วัตถุประสงค์ของ
กิจกำรร่วมค้ำ 

: เพ่ือเข้ำร่วมประมลูงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยภำยในเขตเทศบำล จ ำนวน 4 แขวง ด้วยวิธีกำรทำง
อิเลก็ทรอนิกส์  

 สำระส ำคัญของ
สญัญำ 

: • ทัง้สองฝ่ำยจะร่วมกันรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ในกำรเตรียมกำรประมลูนี  ้ตลอดจนกำร
ท ำงำนให้เสร็จสิน้ตำมสญัญำ โดยมีสว่นแบง่ตำมควำมรับผดิชอบของแตล่ะฝ่ำยดงันี  ้
  บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน)               ถือสดัสว่น   5% 
  บริษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั    ถือสดัสว่น   95% 

• สญัญำกิจกำรร่วมค้ำจะสิน้สดุก็ต่อเม่ือกิจกำรร่วมค้ำได้ด ำเนินงำนตำมสญัญำโครงกำรเสร็จ
สมบรูณ์ทกุประกำร ตำมข้อก ำหนดของเทศบำลนครเชียงใหม ่

• บริษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด มีหน้ำท่ีในกำรรับผิดชอบในกำรจดัท ำเอกสำร
ประมลู จดัหำวสัดอุุปกรณ์ รับผิดชอบเป็นฝ่ำยปฏิบตัิกำร คือ จดัเก็บขยะ ดแูลด้ำนกำรจดัเก็บ
คำ่ธรรมเนียม รวมทัง้กำรสง่งวดงำนตำมวตัถปุระสงค์ท่ีกิจกำรร่วมค้ำก ำหนดให้จนแล้วเสร็จ 

• บริษัท มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรโครงกำรพร้อมทัง้สนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน และให้เงินกู้ เป็น
จ ำนวนเงินไม่เกิน 6.00 ล้ำนบำท ในอัตรำดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี เพ่ือเป็นคำ่ด ำเนินกำรและ
เงินทนุหมนุเวียนในระยะเร่ิมต้น 

• กิจกำรร่วมค้ำจะจ่ำยค่ำบริหำรโครงกำรให้กับบริษัท เพ่ือเป็นค่ำบริหำรโครงกำรและ
ค่ำตอบแทนจำกกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน ในอัตรำร้อยละ 3 ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ของ
ยอดเงินท่ีได้รับจำกกำรท ำงำนในแตล่ะเดือน 

 
2)  ช่ือกิจกำรร่วมค้ำ : กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย – อำร์.เค.เจ. 
 คูส่ญัญำ : บริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (นิติบุคคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และ

ผู้บริหำรของบริษัท) 
 วนัท่ีลงนำม : 12 พฤศจิกำยน 2558 
 วัตถุประสงค์ของ
กิจกำรร่วมค้ำ 

: เพ่ือเข้ำร่วมประมูลงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย (โซน 1 ศรีสมำน) ด้วย
วธีิกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์  

 สำระส ำคัญของ
สญัญำ 

: • คูส่ญัญำต่ำงจะเข้ำมำมีสว่นร่วมในสทิธิและควำมรับผิดชอบท่ีเกิดขึน้ หรือเก่ียวข้องกบักิจกำร
ร่วมค้ำ โดยเฉพำะในผลก ำไรหรือขำดทุน กำรจัดหำบุคลำกร หน่วยงำนสนำม กำรจัดเตรียม
วสัดอุปุกรณ์ กำรจดัหำเงินทนุ และควำมรับผดิชอบในหนีส้นิ โดยมีสดัสว่น ดงันี ้
  บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน)    ถือสดัสว่น   60% 
  บริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั          ถือสดัสว่น   40% 
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• ผู้ ร่วมค้ำแต่ละฝ่ำยให้สัญญำว่ำจะไม่เข้ำท ำกำรคัดเลือกผู้ มีคุณสมบัติประกวดรำคำ รวมถึง 
ด ำเนินกิจกรรมใดๆท่ีเก่ียวข้องกับงำนดงักล่ำวโดยอิสระโดยแยกกันหรือร่วมกับบุคลลท่ีสำม 
ทัง้นีใ้ห้รวมถึงบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทสำขำ หรือ บริษัทอ่ืนใดท่ีมีควำมสมัพนัธ์เก่ียวข้อง
กนั 

• คูส่ญัญำตกลงให้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ร่วมค้ำหลกั รวมตลอดถึงกำร
เข้ำท ำสญัญำ และรับเงินค่ำงำนกับเทศบำลนครปำกเกร็ด และมีอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรอง
เร่ืองตำ่งๆ ตดัสนิใจกระท ำกำรใดๆได้โดยชอบด้วยกฎหมำยอนัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนโครงกำร
ดงักลำ่ว 

• สญัญำกิจกำรร่วมค้ำจะสิน้สดุก็ตอ่เม่ือกิจกำรร่วมค้ำได้ท ำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสญัญำจ้ำง 
และได้รับกำรจ่ำยเงินทัง้หมดจำกเทศบำลนครปำกเกร็ดและบรรดำทรัพย์สิน กำรเรียกร้องใช้
สทิธิหรือควำมรับผดิชอบทัง้ปวงได้รับกำรปฏิบตัอิย่ำงถกูต้องโดยคูส่ญัญำทัง้หลำยแล้ว 

3. กรมธรรม์ 

บริษัทท ำประกันภัยส ำหรับอำคำรส ำนักงำนของบริษัท เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมถึงยำนพำหนะ
ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีส ำคญั สรุปได้ดงันี ้

1) กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัสิง่ปลกูสร้ำง 

คูส่ญัญำ : บริษัท กรุงไทยพำนิชประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 30-17-00022261 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 

รำยละเอียดภยัเพิม่ 
1. ภยัจำกลมพำย ุ(ยกเว้นท่ีอยู่อำศยั) 
2. ภยัจำกแผน่ดนิไหวหรือภเูขำไฟระเบดิหรือคล่ืนใต้น ำ้หรือสนึำม ิ(ยกเว้นท่ีอยู่อำศยั) 
3. ภยัจำกลกูเห็บ (ยกเว้นท่ีอยู่อำศยั) 

ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : สิ่งปลูกสร้ำงบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 49826 ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่50100 (อำคำรเลขท่ี 164/34) 

ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 29 มถินุำยน 2560 ถึงวนัท่ี 29 มถินุำยน 2561 
ทนุประกนัภยั : 504,000 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
คูส่ญัญำ : บริษัท กรุงไทยพำนิชประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 30-16-00050640 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 

รำยละเอียดภยัเพิม่ 
1. ภยัจำกลมพำย ุ(ท่ีไมใ่ช่ภยัพบิตั)ิ 
2. ภยัจำกแผน่ดนิไหวหรือภเูขำไฟระเบดิหรือคล่ืนใต้น ำ้หรือสนึำม ิ(ท่ีไมใ่ช่ภยัพบิตั)ิ 
3. ภยัจำกลกูเห็บ (ยกเว้นท่ีอยู่อำศยั) 

ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : อำคำรเลขท่ี 164/35 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่
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50100 
ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุำคม 2560 ถึงวนัท่ี 27 ตลุำคม 2561 
ทนุประกนัภยั : 503,160 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
คูส่ญัญำ : บริษัท ชบับ์สำมคัคีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 101-17-11-102-00145 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 

ขยำยควำมคุ้มครอง 
1. ภยัจำกแผน่ดนิไหวหรือภเูขำไฟระเบดิหรือคล่ืนใต้น ำ้หรือสนึำม ิ
2. ภยักำรระเบดิ 

ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : อำคำรเลขท่ี 164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่50100 

ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2562 
ทนุประกนัภยั : 6,000,000 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : คณุสจุิตรำ บญุธรรมมำ (เฉพำะอำคำรเลขท่ี 164/36 จ ำนวน 1 คหูำ) 

  
คูส่ญัญำ : บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 12001-005-160072821 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 

ขยำยควำมคุ้มครอง 
1. ภยัน ำ้ท่วม (รวมภยัพบิตั)ิ 
2. ภยัลมพำย ุ(รวมภยัพบิตั)ิ 
3. ภยัลกูเห็บ 
4. ภยัแผน่ดนิไหว (รวมภยัพบิตั)ิ 
5. ภยัจำกกำรระเบดิ 
6. ภยัเน่ืองจำกน ำ้ (รวมภยัพบิตั)ิ 

ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : สิง่ปลกูสร้ำงบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2722, 8478, 8479, 9549, 12310 ถนนช้ำงคลำน ต ำบล
ช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่50100 

ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560 ถึงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2561 
ทนุประกนัภยั : 8,926,800 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2) กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง 

คูส่ญัญำ : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : EP002073-17NBK 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง 
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ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : รถเครน ปี 2015 ย่ีห้อ KATO 
เลขตวัรถ : ษฑ256-2110 
เลขเคร่ืองยนต์ : 6D16-804186 

ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 สงิหำคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สงิหำคม 2561 
ทนุประกนัภยั : 4,000,000 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควปิเมนท์ กสกิรไทย จ ำกดั 

 
คูส่ญัญำ : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : EP001935-17NBK 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง 
ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : รถแทร็กเตอร์ขดุตกัดนิ ปี 2016 ย่ีห้อ KOBELCO 

รุ่น : SK200-8 Super XM 
เลขตวัรถ : YN12T12847 
เลขเคร่ืองยนต์ : JOSE TG 35790 

ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภำคม 2560 ถึงวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561 
ทนุประกนัภยั : 4,100,000 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท 

 
คูส่ญัญำ : บริษัท มติซุย สมุโิตโม อินชวัรันซ์ จ ำกดั 
เลขท่ีกรมธรรม์ : BKD/MCPM/17-000750 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรของผู้ รับเหมำ 
ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : รถขดุไฮดรอลคิ ย่ีห้อ KOBELCO รุ่น SK140LC-8 (SUPER) XM 
ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนำคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
ทนุประกนัภยั : 3,100,000 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท แฟคตอร่ี แอนด์ อีควปิเม้นท์ กสกิรไทย จ ำกดั 

  
คูส่ญัญำ : บริษัท มติซุย สมุโิตโม อินชวัรันซ์ จ ำกดั 
เลขท่ีกรมธรรม์ : BKD/MCPM/17-000751 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรของผู้ รับเหมำ 
ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยั : รถขดุไฮดรอลคิ ย่ีห้อ KOBELCO รุ่น SK140LC-8 (SUPER) XM 
ระยะเวลำประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนำคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
ทนุประกนัภยั : 3,100,000 บำท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท แฟคตอร่ี แอนด์ อีควปิเม้นท์ กสกิรไทย จ ำกดั 

3) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และยำนพำหนะ อำทิ รถอุโมงค์ รถแบ็คโฮ รถบรรทุก รถอัดท้ำย รถขยะ รถคอนเทน
เนอร์ เป็นต้น 
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คูส่ญัญำ : 1. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2 กรมธรรม์ 
2. บริษัท วริิยะประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 6 กรมธรรม์ 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ประเภทท่ี 1 จ ำนวน 3 กรมธรรม์ 
กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ประเภทท่ี 3 จ ำนวน 5 กรมธรรม์ 

ระยะเวลำประกนัภยั : ภำยในวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 
ผู้ รับผลประโยชน์ : 1. บริษัท 

2. ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
3. บริษัท ลีสซิ่ง กสกิรไทย จ ำกดั 
4. บริษัท สยำมเจเนอรัล แฟคตอร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุ :  - ประกันภัยชัน้ 1 ให้ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัยของบุคคลภำยนอกและผู้ โดยสำรในรถ คุ้มครองควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถคันเอำประกันภยั และคุ้มครองต่อควำมสญูหำยและไฟไหม้ของตวัรถ
คนัเอำประกนัภยั 

-  ประกนัภยัชัน้ 3 ให้ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมยัของบุคคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ และคุ้มครองควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 

4) กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ 

คูส่ญัญำ : 1. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 10 กรมธรรม์ 
2. บริษัท วริิยะประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 6 กรมธรรม์ 
3. บริษัท ประกนัคุ้มภยั จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2 กรมธรรม์ 
4. บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1 กรมธรรม์ 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ประเภทท่ี 1 จ ำนวน 16 กรมธรรม์ 
กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ประเภทท่ี 3 จ ำนวน 3 กรมธรรม์ 

ระยะเวลำประกนัภยั : ภำยในวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2562 
ผู้ รับผลประโยชน์ : 1. บริษัท 

2. บริษัท โตโยต้ำลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
3. ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
4. บริษัท ธำรำ จ ำกดั 

หมำยเหต ุ: -  ประกนัภัยชัน้ 1 ให้ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัยของบุคคลภำยนอกและผู้ โดยสำรในรถ คุ้มครองควำมเสียหำยต่ อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถคันเอำประกันภยั และคุ้มครองต่อควำมสญูหำยและไฟไหม้ของตวัรถ
คนัเอำประกนัภยั 

 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 

นโยบำยกำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจุบนับริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้นี ้กรณีมีกำรจัดตัง้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือควำมเหมำะสมใน
อนำคต บริษัทมีนโยบำยท่ีจะแต่งตัง้ตัวแทนเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดงักลำ่ว เพ่ือดแูลกำรบริหำรงำนของบริษัทนัน้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีข้อพพิำททำงกฎหมำยท่ีคดียงัไมส่ิน้สดุ ซึ่งมีผลกระทบด้ำนลบตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น
มำกกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
ข้อพพิาทจากการผิดสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2557 บริษัทซึ่งเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยไทย (โจทก์) ได้ย่ืนฟอ้งบริษัท 
เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (จ ำเลยท่ี 1) และธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (จ ำเลยท่ี 2) ต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เร่ือง 
สญัญำ ค ำ้ประกัน ทุนทรัพย์ 41.00 ล้ำนบำท โดยโจทก์ว่ำจ้ำงจ ำเลยท่ี 1 ก่อสร้ำงโรงงำนแช่แข็งและห้องเย็น และ
อำคำรส่วนประกอบโรงงำนรวมกับงำนเพิ่มเติมในวงเงิน 101.21 ล้ำนบำท ก ำหนดก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน 31 
มกรำคม 2552 (ภำยหลงัขยำยอำยสุญัญำ) และจ ำเลยท่ี 1 ตกลงให้โจทก์หักเงินคำ่จ้ำงเป็นคำ่ประกนัผลงำนร้อยละ 5 
หำกไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ และยินยอมให้โจทก์ปรับเป็นเงินร้อยละ 0.1 ต่อวนัของเงินค่ำจ้ำง โดยโจทก์ได้รับ
หนังสือค ำ้ประกันของจ ำเลยท่ี 2 จ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท เพ่ือค ำ้ประกันกำรปฏิบตัติำมสญัญำ โจทก์ได้รับมอบงำนไป
แล้ว 15 งวด จ ำเลยได้ส่งมอบงำนงวดท่ี 16 ถึงงวดท่ี 18 แต่โจทก์ไม่ช ำระค่ำงวดงำน เน่ืองจำกโจทก์ยกข้อต่อสู้ว่ำ
จ ำเลยท่ี 1 ท ำงำนลำ่ช้ำไมส่ำมำรถส่งมอบงำนได้แม้โจทก์จะได้ขยำยระยะเวลำให้ ประกอบกบังำนท่ีโจทก์ให้จ ำเลยท่ี 1 
แก้ไขก็ด ำเนินกำรยงัไมแ่ล้วเสร็จ โจทก์จึงบอกเลกิสญัญำ และให้จ ำเลยท่ี 1 ช ำระค่ำปรับหลงัหกัค่ำประกนัผลงำน เป็น
จ ำนวนเงิน 30.59 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี จนถึงวนัฟอ้ง เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 41.00 ล้ำนบำท 
และให้คดิดอกเบีย้จำกเงินต้น 30.59 ล้ำนบำท นบัถดัจำกวนัฟอ้งเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระครบถ้วน พร้อมกบัให้จ ำเลย
ท่ี 2 รับผิดตำมหนังสือค ำ้ประกัน เป็นจ ำนวนเงิน 2.50 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจำกวนัท่ี 16 
กรกฎำคม 2556 เป็นต้นไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ ตอ่มำโจทก์ย่ืนค ำบอกกลำ่วขอถอนฟ้องจ ำเลยท่ี 2 ก่อนจ ำเลยท่ี 2 ย่ืน
ค ำให้กำร และศำลชัน้ต้นมีค ำสัง่อนญุำต และจ ำหน่ำยคดีเฉพำะจ ำเลยท่ี 2 
 เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2559 ศาลมีค าพพิากษายกฟ้องโจทก์ เน่ืองจากจ าเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างโรงงานและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ส่งมอบให้แก่โจทก์ครบถ้วนและแก้ไขข้อช ารุด บกพร่องของงานดังกล่าวในส่วนที่
จ าเลยที่  1 ต้องรับผิดชอบตามผู้ควบคุมงานซึ่งถือเป็นตัวแทนของโจทก์แจ้งให้แก้ไขครบถ้วน และโจทก์
สามารถใช้งานโรงงานและอาคารส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวได้ตามก าหนดเปิดโรงงานของโจทก์มาจนถึง
ปัจจุบัน โจทก์จงึไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าปรับเพราะเหตุล่าช้าตามที่โจทก์ฟ้องมาได้ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ 
และจ าเลยได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ 
 เม่ือวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2560  ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ เน่ืองจากเป็นการด าเนิน
กระบวนการพจิารณาซ า้กับคดีของศาลจังหวัดเชียงรายระหว่างโจทก์และจ าเลย ซึ่งบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท
โจทก์ต่อศาล ขอให้ช าระค่าก่อสร้างอาคารโรงงานแช่แข็งและห้องเย็นงวดที่  16 ถึงงวดที่  18 (งวดที่ขาด
ช าระ) ตามที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 
 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 โจทก์ยื่นฎีกา และศาลมีค าส่ังรับฎีกาของโจทก์ 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
2. เลขทะเบียนบริษัท 
3. ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 
4. ประเภทธรุกิจ 
5. เวบ็ไซต์ 
6. โทรศพัท์ 
7. โทรสำร 
8. ทนุจดทะเบียน 
9. ทนุช ำระแล้ว 
10. จดทะเบียนใน mai  

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน) 
0107560000176 
164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100 
กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
www.cmrd.co.th 
053-272429, 053-271420 
053-818465 
250,000,000.00 (สองร้อยห้ำสบิล้ำนบำท) 
250,000,000.00 (สองร้อยห้ำสบิล้ำนบำท) 
วนัท่ี 5 ตลุำคม 2560 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 
1. ผู้สอบบญัชี 
 
 
 
2. ผู้ตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
3. ท่ีปรึกษำกำรเงิน 
 
 
 
4. นำยทะเบียนหลกัทรัพย์

หุ้นสำมญั 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 

บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั 
790/12 อำคำรทองหลอ่ทำวเวอร์ ซอยทองหลอ่ 18 ถนนสขุมุวทิ 55 
แขวงคลองตนั เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-714-8842-3, 02-185-0342  โทรสำร 02-185-0225 
บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ำกดั 
เลขท่ี 35 ซอยวชิรธรรมสำธิต 36 ถนนสขุมุวทิ 101/1 
แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260 
โทรศพัท์ 02-746-4861-3  โทรสำร 02-746-4569 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
เลขท่ี 999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวลิด์ ชัน้ 10 ห้อง 1011-1012 
ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2264-5678  โทรสำร 0-2264-5679 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์  02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999 
โทรสำร 02-009-9991 

ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 
- ไมมี่ - 

http://www.cmrd.co.th/


 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)     รำยงำนประจ ำปี 2560                                                 

หน้ำที่ 43 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 บริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว เท่ำกับ 250.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน 500,000,000 หุ้ น 
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท หุ้นสำมญัทัง้หมด เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
1. กลุม่นำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์   
 1.1 นำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 161,350,000 32.270% 
 1.2 นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน์ 37,450,000 7.490% 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายธีรพัฒน์  จิรพิพฒัน์ 198,800,000 39.760% 

2. นำยกนก ศรีกนก 74,900,000 14.980% 
3. นำยเฉลิมศกัด์ิ นิมำพนัธ์ 52,500,000 10.500% 
4. นำยสรุพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.500% 
5. กลุม่นำยวิทยำ  เลำหเจริญยศ   
 5.1 นำยปรีชำ เลำหเจริญยศ 3,950,000 0.790% 
 5.2 นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ 2,550,000 0.510% 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายวิทยา  เลาหเจริญยศ 6,500,000 1.300% 

6. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 2,176,600 0.435% 
7. น.ส.มนรัตน์  พลำฤทธ์ิ 1,485,000 0.297% 
8. นำยภมร  พลเทพ 1,400,000 0.280% 
9. กลุม่นำยประชำ  ด ำรงค์สทุธิพงศ์   
 9.1 นำยประชำ  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 1,000,000 0.200% 
 9.2 น.ส.วรรณำ  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 10,000 0.002% 
 9.3 นำยชำญพจ  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 20,000 0.004% 
 9.4 นำยประทีป  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 90,000 0.018% 
 9.5 นำยประธำน  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 50,000 0.010% 
 9.6 นำยประพนัธ์  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 20,000 0.004% 
 9.7 นำยประยทุธ  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 30,000 0.006% 
 9.8 นำยศภุรัฐ  ด ำรงค์สทุธิพงศ์ 130,000 0.026% 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายประชา  ด ารงค์สุทธิพงศ์ 1,350,000 0.270% 

10. นำยอรุณ  กวีเวชศำสตร์ 1,150,000 0.230% 
11. ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน 142,238,400 28.448% 

 ยอดรวมทนุช าระแล้ว 500,000,000 100.000% 
 ผู้ถือหุ้นสญัชำติไทย 498,837,100 99.770% 
 ผู้ถือหุ้นสญัชำติตำ่งด้ำว 1,162,900 0.230% 

หมำยเหต ุ:  1. ข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติผู้ ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้ นที่ออก
และช ำระแล้ว โดย ณ วนัที่ 2 ตลุำคม 2560 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีสดัสว่นร้อยละ 0.23 

ทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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หลักทรัพย์อ่ืนๆ 

- ไมมี่ - 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิท่ีเหลือ
หลงัจำกหักส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อย่ำงไรก็
ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เง่ือนไขทำงกฎหมำย ซึ่งบริษัทจะค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมของปัจจัยอ่ืน ๆ  ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของ
บริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญั ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรของบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอ
อนุมตัิ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้  หำกเห็นควรว่ำมีควำม
เหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งจะต้องรำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป  

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 – 2560 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ 
รอบผลการด าเนินงานปี 

2558 
ปีที่ ผ่านมา 

2559 
ปีที่ ผ่านมา 

2560 
ปีที่น าเสนอ 

ก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 80.33 41.85 43.92 
ก ำไรสทุธิหลงัหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย 77.28 36.85 41.42 
เงินปันผลจ่ำย 39.75 97.50 20.75/2 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ)/1 51.44 264.59 50.10 
หมำยเหตุ : /1 – ค ำนวณจำกเงินปันผลจ่ำย หำรด้วยก ำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย  
 /2 – คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

รอง กจ. สำยงำนปฏิบตัิกำรโครงกำร 
นำยสรุศกัด์ิ ศิริวิโรจนกุล 

รอง กจ. สำยงำนวิศวกรรม 
นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ 

 ( 

รอง กจ. สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
นำงพชัรินทร์ ธรรมถนอม 

 ( 

รอง กจ. สำยงำนอ ำนวยกำร 
นำยเฉลิมศกัด์ิ นิมำพนัธ์ 

 ( 

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
นำงพชัรินทร์ ธรรมถนอม (รักษำกำร) 

 ( 

ผอ. ฝ่ำยบญัชี 
นำงพลบัพลงึ ชยัวุฒิ 

ผอ. ฝ่ำยกำรเงิน 
นำงนิตยำ น่ิมอนุสรณ์กุล 

หน่วยงำนพฒันำธรุกิจและกำรตลำด 

คณะกรรมกำรบริษัท ท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย 

เลขำนกุำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผู้จดักำร 
นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ 

ผอ. ฝ่ำยควบคมุภำยใน และบริหำรควำมเส่ียง 
นำงนงลกัษณ์  นวนนนัต๊ะ 

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนวิศวกรรม 
นำยเอกชยั นวนนนัต๊ะ 

 

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนปฏิบตัิกำรโครงกำร 
นำยวรำพนัธ์ อินต๊ะโมงค์ 

 

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนอ ำนวยกำร 
นำยเฉลิมศกัด์ิ นิมำพนัธ์ (รักษำกำร) 

 

คณะอนกุรรมกำรกำรเงิน 
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวน 8 ท่ำน ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยเทอดศกัดิ ์โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
2 นำยประวตั ิสริิภทัโรดม รองประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
3 นำยอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4 รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

คำ่ตอบแทน 
6 นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรผู้จดักำร 
7 นำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำพนัธ์ กรรมกำรบริษัท 
8 นำยสรุพล ศรีวีระสกุล กรรมกำรบริษัท 

โดยมีนำงกำญจนำ ชยัมงักร ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ และนำยเฉลมิศกัดิ ์นิมำพนัธ์ ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

ข้อจ ากัดอ านาจของกรรมการบริษัท 

- ไมมี่ - 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดท่ีมี อยู่ในประเทศไทย และมีคณุสมบตัติำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
2. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกวำ่ 3 

คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ (“ประกำศ 
ทจ.39/2559”) 

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกวำ่ 3 คน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนีต้้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมประกำศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกำศก ำหนด 

4. คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
เห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้ 

5. บริษัทมีนโยบำยก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ และจะต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมกำรผู้จดักำร 
6. กรรมกำรบริษัทไมจ่ ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
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คุณสมบัต ิ
1. กรรมกำรต้องเป็นบคุคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธรุกิจ มีควำมซ่ือสตัย์ 

สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธรุกิจและมีเวลำเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตัหิน้ำท่ีให้แก่บริษัทอย่ำง
เตม็ท่ี 

2. กรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ประกำศก ำหนด 

3. กรรมกำรไมส่ำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่น 
หรือกรรมกำรนิตบิุคคลอ่ืนท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทไมว่่ำจะท ำเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนหรือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

4. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำท่ีบริษัทท ำขึน้ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิม่ขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญั ดงันี ้
1. จดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วย

กฎหมำยด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับตัง้แต่วันสิน้สดุรอบระยะเวลำบัญชีของ

บริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็นกำร
ลว่งหน้ำด้วยระยะเวลำพอสมควรและต้องไมน้่อยไปกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

3. ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และควรต้องเป็นกำรประชมุเตม็คณะเม่ือมีกำรพจิำรณำลง
มติในเร่ืองหรือรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญั รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัควรรวมถึง รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สนิของบริษัทและ
บริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบส ำคญัตอ่บริษัท รำยกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สนิท่ีส ำคญั กำรขยำยโครงกำรลงทนุ กำรพิจำรณำและ
อนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรก ำหนดระดับอ ำนำจด ำเนินกำร และกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรกำรเงิน
และกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรบริษัทเป็นต้น 

4. จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
5. จัดให้มีระบบกำรบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีระบบจัดเก็บ

เอกสำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลูได้ในภำยหลงั 
6. จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีควำมถูกต้องเพ่ือแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำได้ตรงต่อควำมเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและ
อนมุตั ิ

7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีท่ีมีคณุสมบตัิตำมท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศก ำหนด และ
พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบคำ่สอบบญัชีประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตัิ 
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8. ก ำหนดเปำ้หมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธรุกิจ และงบประมำณของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูล (Monitoring 
and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนด
ไว้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

9. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร 

10. พจิำรณำก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจผกูพนับริษัทได้ 
11. พิจำรณำเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัติในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี และพิจำรณำ

อนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนกำร
จ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ถือหุ้นครำวถดัไป 

12. บงัคบัใช้นโยบำยควบคมุและกลไกกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทท่ีเข้ำไปลงทนุกบับริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่ 
- ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบซึ่งได้ก ำหนดไว้ส ำหรับกรรมกำรท่ีได้รับมติเห็นชอบจำกท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทให้เข้ำเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของ

บริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ 

- ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตำมแผนและงบประมำณอย่ำงตอ่เน่ือง 

- ติดตำมดแูลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีมีนยัส ำคญัแก่บริษัทฯให้ถกูต้องครบถ้วน 

- หำกเป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง มีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือท ำรำยกำร

ส ำคัญอ่ืนใดนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับมติจำกท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท ให้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย มีหน้ำท่ีก ำกับดแูลให้บริษัทย่อย

ปฏิบตัิตำมกลไกก ำกับดแูลเก่ียวกับรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน รำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้

รำยกำรท่ีส ำคญัซึ่งบริษัทฯก ำหนด ทัง้นี ้ให้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวของบริษัทย่อยท ำนองเดียวกับกำรท ำ

รำยกำรในหลกัเกณฑ์ลกัษณะและขนำดเดียวกนักับท่ีบริษัทฯต้องได้รับมตจิำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ี

ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

13. พจิำรณำและมีมตอินมุตักิำรแต่งตัง้ เปล่ียนแปลง บคุคลเข้ำเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก ำหนดใช้นโยบำยกำรควบคมุและกลไกกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ี

บริษัทเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือแสดงว่ำบริษัทมีกลไกกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยตำมท่ีก ำหนดใน

ประกำศ ทจ.39/2559 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมฉ่บบัตำมท่ีได้มีกำรแก้ไข 

14. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ

คณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

เป็นต้น รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ตลอดจนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร และ

คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี  ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีก ำหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว สำมำรถพจิำรณำและอนมุตัิรำยกำรท่ีอำจ
มีควำมขดัแย้งมีส่วนได้สว่นเสีย หรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท ำกบับริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำร
อนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำและอนมุตัไิว้แล้ว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้กรรมกำรผู้จดักำร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบตักิำรแทนคณะกรรมกำรบริษัทใน
เร่ืองใด กำรมอบหมำยดงักล่ำวต้องจัดท ำเป็นลำยลกัษณ์อักษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมกำรบริษัทในรำยงำนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชดัเจน และระบขุอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ รับมอบหมำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจน 

15. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดในกำรปฏิบตักิำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน

แทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุและก ำกับดแูลของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล

ดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ

ยกเลกิ เพกิถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้เม่ือสมควร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติ
รำยกำรท่ีตนหรือบคุคลท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำขึน้กบับริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ำมี) 
เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรธุรกิจปกติ และเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไป หรือเป็นตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรตำมท่ีก ำหนดเก่ียวกับ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคญั ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุ และ/
หรือประกำศอ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

16. กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีสว่นได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่น

ได้สว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวธีิกำรท่ี

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

17. ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิำวะของกรรมกำร หรือผู้บริหำรใช้ข้อมลูภำยในบริษัท 

และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ท่ีได้จำกกำรกระท ำตำมหน้ำท่ีหรือในทำงอ่ืนใด ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบเป็นนยัส ำคญัต่อ

บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไมก่็ตำม 

18. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรดงักล่ำว มีหน้ำท่ีแจ้งให้บริษัททรำบ

ถึงควำมสมัพันธ์ และกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วมดงักลำ่ว 

19. แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบและแนวทำงท่ีเก่ียวข้อง 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัท และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน

ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยต้องพิจำรณำประวตัิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบคุคลนัน้ ๆ 

รวมถึงคณุสมบตัแิละกำรไม่มีลกัษณะต้องห้ำม โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในกำร

ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2. กรรมกำรบริษัทมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของ

ปีท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้ นในปีถดัไป) ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ

กำรเสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่งใหมอี่กครำวได้ 
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3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม(1/3) โดยอตัรำ ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับหนึ่งในสำม(1/3) 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลำกว่ำผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรบริษัทคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหมก่็ได้ 

4. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ขำดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำบริษัทมหำชนจ ำกดั และ/หรือกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ 

• ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

• ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกให้มีผลตัง้แต่วันท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท 

กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนทรำบด้วยก็ได้ 

6. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบคุคล

ซึ่งมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ก ำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำร

คนดงักล่ำวจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทได้

เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทท่ีตนแทน 
สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 – 2560 

  
 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. นำยเทอดศกัด์ิ โกไศยกำนนท ์ - 1/19 - 5/5 - 

2. นำยประวตัิ สิริภทัโรดม - 1/19 - 5/5 5/5 

3. นำยอนันต์ สิริแสงทกัษิณ - 1/19 - 5/5 5/5 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์ - 1/19 - 5/5 5/5 

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม - 1/19 - 3/5 - 

6. นำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 8/8 19/19 - 5/5 - 

7. นำยเฉลิมศกัด์ิ นิมำพนัธ์ 8/8 19/19 - 5/5 - 

8. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ - 1/19 - 5/5 - 
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คณะผู้บริหาร (Management Team) 

รำยช่ือคณะผู้บริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวน 8 ท่ำน ดงันี ้ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ กรรมกำรผู้จดักำร 
2 นำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำพนัธ์ รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนอ ำนวยกำร / 

รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนอ ำนวยกำร 
3 นำยสรุศกัดิ ์ ศริิวโิรจนกลุ รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนปฏิบตักิำรโครงกำร 
4 นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนวศิวกรรม 
5 นำงพชัรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน / 

รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
6 นำยเอกชยั นวนนนัต๊ะ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนวศิวกรรม 
7 นำยวรำพนัธ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนปฏิบตักิำรโครงกำร 
8 นำงพลบัพลงึ ชยัวฒุิ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)  
1) ควบคมุกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท 
2) ตัดสินในเร่ืองท่ีส ำคัญของบริษัท ก ำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมกำร

บริหำรงำนในสำยงำนตำ่ง ๆ 
3) เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สัง่กำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ หนังสือแจ้งใด ๆ 

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคูมื่ออ ำนำจด ำเนินกำร 
4) มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย บุคคลตำมท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบ เขตอ ำนำจหน้ำท่ี และผลตอบแทนท่ี

เหมำะสม และให้มีอ ำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสม ของพนกังำนระดบัต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจ
ด ำเนินกำร 

5) มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรค้ำ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
6) พจิำรณำกำรลงทนุในธรุกิจใหม ่หรือกำรเลกิธรุกิจ เพ่ือน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษัท 
7) อนมุตัแิละแตง่ตัง้ท่ีปรึกษำด้ำนตำ่ง ๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำน 
8) ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษัท 
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ตารางสรุปการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารส าหรับปี 2560 

 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น 

การเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

หมายเหตุ 

2 ต.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 (หุ้น) (%)  
1. นำยเทอดศกัดิ ์โกไศยกำนนท์ 200,000 200,000 - 0.040%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
2. นำยประวตั ิสริิภทัโรดม 200,000 200,000 - 0.040%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
3. นำยอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ 200,000 200,000 - 0.040%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
4. รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์ 200,000 - (200,000) -  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 100,000 100,000 - 0.020%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
6. นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ 161,350,000 161,350,000 - 32.270%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 37,450,000 37,450,000 - 7.490%  
7. นำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำพนัธ์ 52,500,000 52,500,000 - 10.500%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
8. นำยสรุพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 17,500,000 - 3.500%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
9. นำยพฒันำ  สวุรรณสำยะ - - - -  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
10. นำยสรุศกัดิ ์ ศริิวโิรจนกลุ 100,000 100,000 - 0.020%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
11. นำงพชัรินทร์  ธรรมถนอม 100,000 135,000 35,000 0.027%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
12. นำยวรำพนัธ์  อินต๊ะโมงค์ 75,000 75,000 - 0.015%  

บคุคลตำมมำตรำ 258 - - - -  
13. นำยเอกชยั  นวนนนัต๊ะ 75,000 - (75,000) -  

บคุคลตำมมำตรำ 258 50,000 - (50,000) -  
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เลขานุการบริษัท 
ตำมข้อก ำหนดในมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท

ต้องจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตัง้ให้  
นำงกำญจนำ ชยัมงักร ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบริษัท โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบ ดงันี ้

1) จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้น 

2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร 
3) จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบกำรรักษำเอกสำร หรือ
หลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดงข้อมลู และดแูลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบ
ได้ ภำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีกำรจดัท ำเอกสำรหรือข้อมลูดงักลำ่ว  

4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
หลักในการปฏบิัตงิานของเลขานุการบริษัท 

เลขำนกุำรบริษัทต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมรับผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตผิู้ ถือหุ้นโดย 

1) กำรตดัสนิใจต้องกระท ำบนพืน้ฐำนข้อมลูท่ีเช่ือโดยสจุริตวำ่เพียงพอ 
2) กำรตดัสนิใจได้กระท ำไปโดยตนไมมี่สว่นได้เสีย ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสนิใจนัน้ 
3) กระท ำกำรโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 
4) กระท ำกำรท่ีมีจุดมุง่หมำยโดยชอบและเหมำะสม และไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอย่ำงมี

นยัส ำคญั 
5) ไมห่ำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมลูของบริษัทท่ีลว่งรู้มำ เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้วหรือใช้ทรัพย์สนิหรือ

โอกำสทำงธรุกิจของบริษัทในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบตัทิัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

6) ไม่เข้ำท ำข้อตกลงหรือสญัญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือ
พนกังำน หรือลกูค้ำของบริษัท ทัง้ยงัเป็นกำรขดัตอ่กำรปฏิบตัติอ่งำนในหน้ำท่ีของตน 

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏบิัตหิน้าที่ได้ 
แนวทำงกำรปฏิบตัใินกรณีท่ีเลขำนกุำรบริษัท พ้นจำกต ำแหน่งหรือไมอ่ำจปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ ก ำหนดไว้ดังตอ่ไปนี ้

1) ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัทคนใหมภ่ำยใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขำนกุำรบริษัทคนเดมิพ้นจำกต ำแหน่ง  
หรือไมอ่ำจปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ 

2) ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรบริษัทท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัทแทนใน
ช่วงเวลำท่ีเลขำนกุำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไมอ่ำจปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ 

3) ให้ประธำนกรรมกำรแจ้งช่ือเลขำนุกำรบริษัท ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใน 
14 วนั  นบัแตว่นัท่ีจดัให้มีผู้ รับผดิชอบในต ำแหน่งดงักลำ่ว 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
ก. คณะกรรมกำรบริษัท 

➢ เบีย้ประชมุ 

 ท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2560 ก ำหนดคำ่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร 
โดยก ำหนดกำรจ่ำยคำ่เบีย้ประชมุตำมต ำแหน่ง ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
1. คณะกรรมกำรบริษัท /1 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 

- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริษัท 

 
20,000 บำท 
15,000 บำท 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 

 
20,000 บำท 
15,000 บำท 

3. กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

 
20,000 บำท 
15,000 บำท 

                                 หมำยเหต:ุ /1 - กรณีที่กรรมกำรทีไ่ด้รับเงนิเดือนประจ ำในฐำนะผู้บริหำร จะไมไ่ด้รับค่ำเบีย้ประชมุ 
 
ทัง้นี ้ในปี 2559 และปี 2560 คณะกรรมกำรได้รับคำ่เบีย้ประชมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2559 ปี 2560 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

1 นำยเทอดศกัด์ิ โกไศยกำนนท์ 15,000 - 90,000/1 - 

2 นำยประวตัิ สิริภทัโรดม 15,000 - 75,000 75,000 

3 นำยอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 15,000 - 75,000 100,000 

4 รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์ 15,000 - 75,000 75,000 

5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 15,000 - 45,000 - 

6 นำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ - - - - 

7 นำยเฉลิมศกัด์ิ นิมำพนัธ์ - - - - 

8 นำยสรุพล ศรีวีระสกุล 15,000 - 75,000 - 

            หมำยเหต ุ/1 - นำยเทอดศกัด์ิ  โกไศยกำนนท์ ได้รับค่ำเบีย้ประชมุในฐำนะกรรมกำร 2 ครัง้ (15,000 บำท/ครัง้) และ  
                                  ในฐำนะประธำนกรรมกำร 3 ครัง้ (20,000 บำท/ครัง้) 
 

➢ คำ่ตอบแทนอ่ืน 

-ไมมี่- 
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ข. คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 

หมำยเหตุ : /1- บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ไทยมั่นคง มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท
หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2558 

จ านวนบุคลากรทัง้หมด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีพนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 180 คน โดยสำมำรถแบง่รำยละเอียดตำมฝ่ำยงำน ดงันี ้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ ำนวนพนกังำน (คน) 

31 ธ.ค. 8255  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
ผู้บริหำร 6 6 7 
พนกังำนส ำนกังำนใหญ่ 143 178 67 
 ฝ่ำยบริหำร  2 2 4 
 ฝ่ำยกำรเงิน 5 5 5 
 ฝ่ำยบคุคล 2 2 3 
 ฝ่ำยเลขำนกุำร 1 1 1 
 ฝ่ำยควบคมุคณุภำพและควำมปลอดภยั 2 3 2 
 ฝ่ำยบญัชี  7 9 8 
 ฝ่ำยบญัชีตรวจจ่ำย  6 7 8 
 ฝ่ำยจดัซือ้ จดัจ้ำง 5 6 7 
 ฝ่ำยเขียนแบบ/shop drawing 1 4 5 
 ฝ่ำยพนกังำนขบัรถ 10 - - 
 ฝ่ำยทรัพย์สิน 2 4 7 
 ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 1 1 - 
 ฝ่ำยวศิวกรรม 8 7 10 
 ท่ีปรึกษำบริษัท 3 6 2 
ฝ่ำยกฎหมำย - - - 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ - 1 2 
จ้ำงคนงำนพกิำร - - 3 
 ฝ่ำยโครงกำรก่อสร้ำง 88 120 106 
พนกังำนส ำนกังำนขยะล ำปำง 94 113 -/1 
พนกังำนส ำนกังำนขยะส่ีแขวง(เชียงใหม)่ - - - 

รวม 243 297 180 
หมำยเหต ุ: /1- พนักงำนส ำนักงำนขยะล ำปำง สิน้สดุสญัญำเมื่อเดือน กนัยำยน 2560 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(คน) 

บาท 
จ านวน  
(คน) 

บาท 
จ านวน  
(คน) 

บาท 

เงินเดือน และโบนัส 6 10,213,684 6 12,596,242 7 12,532,233 

ประกันสงัคม 6 54,000 6 54,000 6 54,000 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ/1 6 192,049 6 524,830 6 615,718 

คำ่เบีย้ประกนัชีวิต 6 22,000 6 18,000 4 10,000 
รวม  10,481,733  13,193,072  13,211,951 
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ค่าตอบแทนบุคลากร 
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีคำ่ตอบแทนบุคลำกรทัง้หมด ดงันี  ้

ค่าตอบแทนบุคลากร  
(หน่วย : บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเดือน คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่ลว่งเวลำและโบนสั 63,110,983 57,821,713 56,032,275 
ประกนัสงัคม 1,887,111 1,801,178 1,859,703 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ/1 247,309 722,530 1,405,411 
คำ่เบีย้ประกนัชีวิต 195,000 113,700 150,180 

รวม 65,440,403 60,459,121 59,447,569 
หมำยเหต ุ: /1 - บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ไทยมั่นคง มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท 

หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2558 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมมี่- 
 
นโยบายพัฒนาบุคลากร 

ในแตล่ะปีบริษัทจะมีแผนกำรฝึกอบรมภำยในส ำหรับแตล่ะแผนกเพ่ือพฒันำบุคลำกรของบริษัท โดยบริษัทมีกำร
ฝึกอบรมภำยในปี 2559 และมีแผนกำรฝึกอบรมภำยในส ำหรับปี 2560 (บำงหวัข้อซึ่งเป็นหลกัสตูรพืน้ฐำนหรือหลกัสตูรท่ี
บริษัทเห็นวำ่ส ำคญัจะมีกำรจดัฝึกอบรมประจ ำทกุปีส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำนท่ียงัไมรั่บกำรฝึกอบรมในปีก่อนหน้ำ) ดงันี ้

การฝึกอบรมปี 2559 แผนการฝึกอบรมปี 2560 
1. หน่วยงำนกอ่สร้ำง (Construction) 

1.1 Junior Engineer  

• พืน้ฐำนกำรกอ่สร้ำงส ำหรับวิศวกร 

1.2 Office Engineer  

• Cost and Estimating 

• Scheduling 

• อบรมเทคนิคกำรด ำเนินกำรประชมุ 

• Drawing Control 

• Material Control 

• Subcontract 

1.3 Site Engineer 

• งำนส ำรวจในโครงกำรก่อสร้ำง 

• Quality Control (กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพ) 

o กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพทัว่ไป (Part I) 

o กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพทัว่ไป (Part II) 

o กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพทัว่ไป (Part III) 

• กำรควบคมุก่อสร้ำงระบบเบือ้งต้น (งำนระบบไฟฟ้ำ, งำน

ระบบปรับอำกำศ, งำนสขุำภิบำล) 

1. หน่วยงำนกอ่สร้ำง (Construction) 

1.1 Junior Engineer  

• พืน้ฐำนกำรกอ่สร้ำงส ำหรับวิศวกร 

1.2 Office Engineer 

1.3 Site Engineer 

• งำนส ำรวจในโครงกำรก่อสร้ำง 

• Quality Control (กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพ) 

o กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพทัว่ไป (Part I) 

o กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพทัว่ไป (Part II) 

o กำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพทัว่ไป (Part III) 

• กำรควบคมุก่อสร้ำงงำนระบบเบือ้งต้น (งำนระบบ

ไฟฟ้ำ, งำนระบบปรับอำกำศ, งำนสขุำภิบำล) 

• กำรอบรม REVIT 

1.4 Project Engineer, Assistant Project Manager, Project 

Manager  

• ควำมรู้ในกำรวำงแผนก่อสร้ำง 

• กำรวำงแผนก่อสร้ำง/ควำมก้ำวหน้ำของงำนและกำร

เบิกจ่ำย (ด้ำนกำรจดัท ำเอกสำร) 
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การฝึกอบรมปี 2559 แผนการฝึกอบรมปี 2560 

• งำนอบรม REVIT 

1.4 Project Engineer, Assistant Manager, Project Manager 

• ควำมรู้ในกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง 

• กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง/ ควำมก้ำวหน้ำของงำนและกำร

เบิกจ่ำย (ด้ำนกำรจดัท ำเอกสำร) 

1.5 Administration 

• Accounting function office standard & procedure 

• Auditing services 

• Payroll 

• Office service 

• Document control 

• Preparation of financial reports 

• Purchase all field construction supplies material, 

equipment and service 

• Control of material 

• Expanding as required 

1.6 Warehouse (คลงัวสัด)ุ 

• Receive store, protect equipment & materials (ดแูล

กำรรับและจดัเก็บวสัดอุปุกรณ์) 

• Issue material and equipment (กำรออกวสัดแุละ

อปุกรณ์) 

• Maintain warehouse record & files (กำรดแูลคลงัวสัดุ

และกำรบนัทกึข้อมลู) 

1.5 Administration 

• Accounting function office standard & procedure 

• Auditing services 

• Payroll 

• Office service 

• Document control 

• Preparation of financial reports 

• Purchase all field construction supplies material, 

equipment and service 

• Control of material 

• Expanding as required 

1.6 Warehouse (คลงัวสัด)ุ 

• Receive store, protect equipment & materials 

(ดแูลกำรรับและจดัเก็บวสัด ุอปุกรณ์) 

• Issue material and equipment (กำรออกวสัดแุละ

อปุกรณ์) 

• Maintain warehouse record & files (กำรดแูลคลงั

วสัดแุละกำรบนัทกึข้อมลู) 

2. กฎระเบียบเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อม 
(Safety) 
2.1 มำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรที่มีคณุภำพ (ISO) 

2.2 อบรมกำรใช้แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน 

2.3 กำรใช้โปรแกรมส ำนักงำนเบือ้งต้น 

2. กฎระเบียบเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อม 

(Safety) 

2.1 มำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรที่มีคณุภำพ (ISO) 
2.2 อบรมกำรใช้แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน 
2.3 กำรใช้โปรแกรมส ำนักงำนเบือ้งต้น 

 
3. งำนแผนกประมำณรำคำและประมลูงำน 

3.1 กำรยื่นซองประกวดรำคำ เคำะรำคำ เทคนิคกำรดแูลสถำนที่

ก่อสร้ำง กำรเตรียมเอกสำร 

3.2 กำรวิเครำะห์รำคำเบือ้งต้น/ กำรคิดพืน้ที่กอ่สร้ำง 

3.3 กำรตรวจสอบ “แบบกอ่สร้ำง” “ข้อก ำหนดงำนกอ่สร้ำง” 

3.4 อบรมกำรคิดปริมำณงำนโครงสร้ำง 

3.5 อบรมกำรคิดปริมำณงำนสถำปัตยกรรม ส ำหรับกำรประมำณรำคำ 

3. งำนแผนกประมำณรำคำและประมลูงำน 
3.1 กำรยื่นซองประกวดรำคำ เคำะรำคำ เทคนิคกำรดูแลสถำนที่

ก่อสร้ำง กำรเตรียมเอกสำร 

3.2 กำรวิเครำะห์รำคำเบือ้งต้น/ กำรคิดพืน้ที่ก่อสร้ำง 

3.3 กำรตรวจสอบ “แบบก่อสร้ำง” “ข้อก ำหนดงำนก่อสร้ำง” 

3.4 อบรมกำรคิดปริมำณงำนโครงสร้ำง 

3.5 อบรมกำรคิดปริมำณงำนสถำปัตยกรรมส ำหรับกำรประมำณ

รำคำ 

4. งำนด้ำนจดัซือ้จดัจ้ำง  
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การฝึกอบรมปี 2559 แผนการฝึกอบรมปี 2560 

4.1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในฝ่ำย 

4.2 เทคนิคกำรจดัซือ้แบบมืออำชีพ 

5. งำนด้ำนบุคคล 

5.1 โปรแกรมด้ำนงำนบุคคล 
5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย ์
5.3 งำนด้ำนประกนัสงัคม / กองทนุเงินทดแทน 
5.4 ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำนเบือ้งต้น 

 

6. บญัชีและกำรเงิน 

6.1 BC Account  
6.2 มำตรฐำนกำรบญัชีส ำหรับสญัญำก่อสร้ำง 
6.3 CSI Master Format 

 
 

7. งำนควบคมุต้นทนุโครงกำร 

7.1 วิธีกำรติดตำม Budget Control 

 

8. ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน 

a. กำรบริหำรและจดัเก็บทรัพย์สิน 

b. หลกัสตูรกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

 

9. กำรบริหำรควำมเส่ียง 

9.1 กำรบริหำรควำมเส่ียงเพือ่ขับเคล่ือนยทุธศำสตร์ 
9.2 กำรบริหำรควำมเส่ียงเพือ่ควำมยัง่ยืนขององค์กร 

 

 
หลักสูตรการเข้าอบรม 

การอบรมปี 2559 แผนการอบรมปี 2560 
แผนกบริหำร 

1. Director Certification Program 

2. Director Accreditation Program 

3. Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries 

4. Corporate Governance for Executives 

5. Company Secretary Program 

6. Role of the Chairman Program 

7. Advanced Audit Committee Program 

8. Role of the Nomination and Governance Committee 

9. Role of the Compensation Committee 

10. Financial Statement for Directors  

11. Successful Formulation and Execution of Strategy 

12. Risk Management Program of Corporate Leaders 

13. Driving Company Success with IT Governance 

14. Boardroom Success through Financing & Investment 

15. Anti-Corruption the Practical Guide 

แผนกบริหำร 
1. Career Management and Succession Planning  

2. Boardroom Success through Financing & Investment 

3. Turn ‘Technical Man’ To ‘Manager & Leader’ 

4. ‘Drafting, Negotiating & Managing’ Successful 

Construction Contracts 
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การอบรมปี 2559 แผนการอบรมปี 2560 

16. How to Develop a Risk Management Plan 

17. Board Reporting Program 

18. Company Reporting Program 

19. Effective Minute Taking  

20. กำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับองค์กร 

แผนกบญัชี 
1. กำรเตรียมควำมพร้อมและแนวทำงกำรน ำส่งงบกำรเงิน รุ่นที ่

1/59 

2. สรุปหลกักำรบญัชีด้ำนสินทรัพย์ 

3. เจำะลกึประเด็นหลกัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรับ

บญัชี PAEs/ NPAEs/ SMEs เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ทำง

ภำษีสรรพำกร รุ่นที่ 1/59 

4. ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงิน รุ่นที่ 1/59 

5. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี: หลกับญัชีและภำษีอำกรควำม

เหมือนที่แตกตำ่ง รุ่นที่ 1/59 

6. เจำะลกึภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย 

7. ก้ำวทนัภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

แผนกบญัชี 
1. ระบบกำรท ำงำนของธุรกำรโครงกำรและคลงัสินค้ำ 

2. ภำษีธุรกิจ 

3. Internal Audit in Disruptive Technology 

4. สรุปกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2559) รุ่น

ที่ 1/60 

5. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี: หลกับญัชีและภำษีอำกรควำมเหมอืน

ที่แตกต่ำง รุ่นที่ 1/60 (หลกัสตูรที่ 1) 

6. กำรจดัท ำงบกระแสเงินสดและกำรวิเครำะหง์บกระแสเงินสด 

 

แผนกกำรเงิน 
1. เจำะประเด็นเอกสำรรับ-จ่ำย 

2. เทคนิคกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนกำรเงิน 

3. แนวปฏิบตัิและหลกัเกณฑ์ที่ส ำคญัในกำรบนัทกึบญัชีที่ต้อง

ปรับปรุงให้ถกูต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

4. กำรจดัท ำงบกระแสเงินสด 

แผนกกำรเงิน 
1. พืน้ฐำนกำรอำ่นงบกำรเงิน 

2. เคร่ืองมือวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

3. วิเครำะห์งบกำรเงิน 

 

แผนกบุคคล 
1. กฎหมำยแรงงำนที่เจ้ำของกิจกำร ผู้บริหำร และ HR ต้องรู้ 

2. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

3. กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้คนพิกำร 

4. กำรขอรับสิทธิประโยชน์ตำม พรบ. ส่งเสริมกำรพฒันำฝีมือ

แรงงำน 

แผนกบุคคล 
1. กำรขอรับสิทธิประโยชน์ตำม พรบ. ส่งเสริมกำรพฒันำฝีมือแรงงำน 

2. กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้คนพิกำร 

3. เทคนิคกำรท ำโครงสร้ำงเงินเดือนภำคปฏิบตั ิ

 

แผนกทรัพย์สิน 
1. เอกสำรส ำคญัในกำรควบคมุควำมเสียหำย ควำมผิดพลำด 

2. กำรจดัระบบกำรบริหำรคลงัสินค้ำและพสัดอุย่ำงมืออำชีพ 

แผนกทรัพย์สิน 
1. เอกสำรส ำคญัในกำรควบคมุควำมเสียหำย ควำมผิดพลำด 

2. กำรจดัระบบกำรบริหำรคลงัสินค้ำและพสัดอุย่ำงมืออำชีพ 

 
แผนกจดัซือ้ 

1. นักจดัซือ้มือใหม ่

2. หลกัปฏิบตัิกำรจดัซือ้ 

แผนกจดัซือ้ 
1. ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนภำยในแผนก 

2. เทคนิคกำรจดัซือ้และกำรเจรจำต่อรองงำนจดัซือ้ 

3. กำรจดัซือ้จดัหำเชิงกลยทุธ์ 

4. กำรบริหำรและกำรจดัสญัญำ 

5. กำรพฒันำยทุธศำสตร์งำนจดัซือ้จดัหำเพือ่สร้ำงก ำไรให้แกอ่งค์กร 
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การอบรมปี 2559 แผนการอบรมปี 2560 

6. เจำะลกึกำรท ำสญัญำจดัซือ้ จดัจ้ำง 

7. ส่ิงควรรู้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่จดัซือ้ระดบัต้นและกลำง 

8. เจำะลกึภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย 

 แผนกควบคมุคณุภำพและควำมปลอดภยั 
1. จป.หวัหน้ำงำน 

2. จป.บริหำร 

3. อพยพหนีไฟและดบัเพลิงเบือ้งต้น 

4. กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น 

5. 5 ส. 

 ส ำนักงำน 
1. Perfect English Email Writing 

2. กำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำ

มยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

3. กำรระบำยน ำ้เสีย กำรจดักำรขยะ และกำรจดัซือ้จดัสร้ำง 

4. มำตรฐำนกำรติดตัง้ กำรตรวจประเมินและกำรบ ำรุงรักษำระบบ

เซลล์แสงอำทิตย ์
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การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 (หลงัแปรสภำพ) เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตัินโยบำยเก่ียวกับกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัททกุระดบัชัน้ ทัง้
ในส่วนของพนักงำนระดบัปฏิบตัิงำน ผู้บริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำร และเพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ นักลงทุน 
และสำธำรณะชนทัว่ไป เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเ ช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและผู้ถือหุ้น โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงประโยชน์ท่ีเหมำะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึง
ผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม ซึ่งกำรจดัโครงสร้ำงและกลไกกำรบริหำรจดักำรดงักลำ่วจะต้องสะท้อนถึงหลกักำรส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. Accountability ควำมรับผดิชอบตอ่กำรตดัสนิใจและกำรกระท ำของตนเองสำมำรถชีแ้จงและอธิบำยกำรตดัสนิใจนัน้ได้ 
2. Responsibility ควำมรับผดิชอบตอ่กำรปฏบิตัหิน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถและประสทิธิภำพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable Treatment กำรปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกนั และยตุธิรรม 
4. Transparency ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. Vision to Create Long Term Value กำรมีวสิยัทศัน์ในกำรสร้ำงมลูคำ่เพิม่ให้กบัองค์กรในระยะยำว 
6. Ethics กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 

หมวดท่ี 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น โดยวำงหลกักำรในกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เป็นธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยโดยตลอด เช่น สิทธิในกำรซือ้ขำยและโอนหุ้น สิทธิในกำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำร
ข้อมลูของบริษัท สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระตำ่ง ๆ  ท่ีพจิำรณำสทิธิในกำรมอบฉนัทะให้
ผู้ อ่ืนเข้ำประชุมแทน สทิธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรและผู้สอบบญัชี สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมกรรมกำรในท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้ น และสิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับสิทธิดังกล่ำวโดย
เคร่งครัด และไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรือลดิรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น 

1) กำรจดัประชมุผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้จดัให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตัติำมแนว
ทำงกำรจดักำรประชมุผู้ถือหุ้นของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 1.1 บริษัทมีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้ำร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 
 1.2 บริษัทได้ดแูลให้มีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชมุ โดยมีค ำชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวำระ
หรือประกอบมตท่ีิขอตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสำมญัและวสิำมญัผู้ถือหุ้นหรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม 
 1.3 บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี และละเว้นกำร
กระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมีวธีิกำรท่ียุ่งยำกหรือมี
คำ่ใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนท่ีจดัประชมุผู้ถือหุ้นสะดวกตอ่กำรเดนิทำง เป็นต้น 
 1.4 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำให้ชดัเจน 
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมกบักำรน ำสง่หนังสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจำกนีบ้ริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมลว่งหน้ำ
ผำ่นทำง Website ของบริษัท 
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 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น 

2) กำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผู้ถือหุ้น 

 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น กำรนับคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย ำ 
 2.2 กรรมกำรทกุคนควรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องได้ 
 2.3 ในกำรประชมุผู้ถือหุ้นให้มีกำรลงมตเิป็นแตล่ะรำยกำร 
 2.4 คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริม หรือจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทรำบพร้อมบนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 
 2.5 คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั เช่น กำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท กำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง
ในภำยหลงั 
 2.6 ประธำนในท่ีประชุมจัดสรรเวลำให้เหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมต่อท่ี
ประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

3) กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และกำรเปิดเผยมตกิำรประชมุผู้ถือหุ้น 

 3.1 รำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้นจะบนัทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวธีิกำรแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุทรำบก่อน
ด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถำม นอกจำกนี ้จะบนัทึกค ำถำม ค ำตอบ และผลกำรลงคะแนน
ในแตล่ะวำระวำ่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้ำน และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร รวมถึงบนัทึกรำยช่ือกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรท่ี
ลำประชมุด้วย 
 3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สำธำรณะชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำง website 
ของบริษัท 

หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 กำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรจะดแูลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่ำง
เหมำะสม เป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมมัน่ใจในกำรลงทุนกับบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีกำรก ำกบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตั ิ
และปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั ดงันี ้
 
ก.    สทิธิในกำรมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้ำประชมุผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรำยใดไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สำมำรถใช้สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ
กรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ ถือหุ้นจะต้อ งส่งหนังสือ
มอบฉันทะท่ีระบุรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรแสดงตนอ่ืนๆ ตำมท่ีก ำหนด
กลบัมำยงับริษัทก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น 
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ข.    สทิธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุเพิม่เตมิ 
 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุเพิม่เติมนอกเหนือจำกวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 
โดยบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์วธีิกำรให้ทรำบผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ค.    สทิธิในกำรเสนอบคุคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
 ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเสนอบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจำรณำเฉพำะบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัติำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ดงันี ้

- มีคณุสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

- มีวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคณุสมบตัอ่ืิน ทัง้นี ้ตำมท่ีบริษัทก ำหนด 

- ต้องอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยถือเป็นหน้ำท่ีและพร้อมท่ี

จะเข้ำร่วมกำรประชมุของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

- กรณีเสนอช่ือเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ถูกเสนอช่ือต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

มำกกวำ่ 5 บริษัท 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือ คณะกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำคัดสรรผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำลงมติ ซึ่งเอกสำรท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องแนบมำด้วยในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และ (2) ข้อมลูบุคคลผู้ ได้รับกำร
เสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่งเจ้ำของข้อมลูต้องลงนำมยินยอมและรับรอง (3) ส ำเนำใบหุ้นหรือหนงัสือยืนยนักำรถือหุ้นจำก
บริษัทหลกัทรัพย์/ตวัแทน และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทก ำหนดแตห่ำกบคุคลดงักลำ่วไมถู่กคดัเลือกท่ี
จะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีไมค่ดัเลือก
บคุคลดงักลำ่ว โดยบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์วธีิกำรให้ทรำบผำ่นช่องทำงเวป็ไซด์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ง.    กำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน 
 บริษัทมีนโยบำยจ ำกดักำรใช้ข้อมลูภำยในให้อยู่ในวงเฉพำะผู้บริหำรตัง้แต่ระดบักลำงถึงระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องภำยในแผนก
หรือบริษัทเท่ำนัน้ ส ำหรับงบกำรเงินท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ท่ีรองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ข้อมลูท่ี
เป็นควำมลบัอ่ืนจะใช้เพ่ือกำรปรึกษำหำรือกบับุคคลในระดบัผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปเท่ำนัน้ บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หำกมี
กำรใช้ข้อมูลภำยในท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนัน้ บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำรทุกคนรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของตนเองรวมถึงผู้เก่ียวข้อง ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
จ.    กำรก ำกบัดแูลเร่ืองกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
 บริษัทมีนโยบำยไม่ให้พนักงำน ผู้บริหำร และผู้ทรำบข้อมลูภำยในของผลกำรด ำเนินงำน ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทรำบข้อมูลจนกระทั่งข้อมลูได้เปิดเผยสู่สำธำรณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ำมน ำข้อมูลภำยในท่ีไม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำคำให้กับหลกัทรัพย์ โดยเฉพำะกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชน และในช่วง 1 วนัหลงัจำกงบกำรเงินเผยแพร่ตอ่สำธำรณะชนแล้ว 
 นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทของ
ตนเองรวมถึงผู้ เก่ียวข้องต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
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รับทรำบบทก ำหนดลงโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ทัง้นีก้รรมกำรและผู้บริหำรจะต้องจัดส่ง
ส ำเนำกำรรำยงำนดงักล่ำวแก่บริษัทในวนัเดียวกบัท่ีรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึ่งก ำหนดให้แจ้งภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท ำ
รำยกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

หมวดท่ี 3 : บทบำทของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย (Roles of Stakeholders) 
 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกับดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ อำทิ ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้ำหนี ้และ
ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ เป็นต้น ผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับกำรดแูลจำกบริษัทตำมสทิธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องบริษัทจะไม่กระท ำกำรใดๆ 
ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีมี บริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมี
สว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียตำมบทบำทและหน้ำท่ีท่ีมีในกำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยืนให้กบักิจกำร และสร้ำงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้บริษัทยังจัด
ให้มีช่องทำงให้ผู้ มีส่วนได้เสียสำมำรถตดิตอ่ส่ือสำร เสนอแนะ ร้องเรียนหรือให้ข้อมลูต่อคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระ
หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
 บริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คั่ง 
ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยืนของกิจกำร ดงันี ้

• ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี

เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่ไปกับกำรมุ่งเ น้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำม

ปลอดภยัในกำรท ำงำนและคณุภำพชีวติของพนกังำนเป็นส ำคญั 

• กำรซือ้สนิค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำจะเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏิบตัติำมสญัญำท่ีท ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือ

สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยำวกบัทัง้สองฝ่ำย 

• กำรปฏิบตัติำมเง่ือนไขกำรกู้ ยืมตำมข้อตกลงท่ีมี 

• เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลกูค้ำทัง้ด้ำนคณุภำพสินค้ำ และกำรให้บริกำรท่ีดีและได้มำตรฐำน 

กำรรักษำควำมลบัของลูกค้ำ และกำรให้ควำมส ำคญักับกำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียม ภำยใต้นโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำท่ีมี 

• กำรปฏิบตัติำมกรอบกตกิำ กำรแขง่ขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวธีิกำรท่ีไมส่จุริต เพ่ือท ำลำยคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 

• ให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคี ยงเก่ียวกับสภำพแวดล้อม รวมถึงให้กำรสนับสนุนกิจกรรม

สำธำรณประโยชน์ของชมุชน ตลอดจนพฒันำสภำพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม เพ่ือชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยพจิำรณำ

ตำมควำมเหมำะสม 

หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทฯให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมกำรจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
ทัง้ข้อมูลด้ำนกำรเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ ท่ี
เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเช่ือถือ เป็นไปตำมช่องทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด ซึ่งข้อมลูส ำคญัท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ 
รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทำงกำรเงินตำ่งๆ ท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)  รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 65 

 บริษัทจะดแูลให้คณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และ
ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระซึ่งได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. นอกจำกนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเ้พ่ือ
แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธรุกิจ ได้แก่ ข้อมลูกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิ จ ำนวน
ครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรแตล่ะท่ำนเข้ำร่วมประชมุในปีท่ีผำ่นมำ นโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของคำ่ตอบแทน และรำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรและผลกำรปฏิบตัิงำนตำม
นโยบำย ทัง้นี ้ข้อมลูต่ำงๆ ข้ำงต้น นอกจำกจะเปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทำงส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผำ่นทำง website ของบริษัทด้วย 

หมวดท่ี 5 : ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยซึ่งสำมำรถน ำ
ประสบกำรณ์ท่ีมีมำพฒันำและก ำหนดแนวนโยบำยท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกิจกำรและผู้ ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยบริษัท 
รวมถึงก ำกบัดแูล ตดิตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร รวมถึงประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเทียบกบัแผนงำน
ท่ีวำงไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่มีส่วน
ร่วมในกำรบริหำร (Non-Executive Director) จ ำนวน 6 ท่ำน ซึ่งมีคณุสมบัติและเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน ทัง้นี ้บริษัทมี
กรรมกำรอิสระเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ถือเป็นกำรถ่วงดลุของกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน โดยได้ก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร
ดงักลำ่วไว้อย่ำงชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีชัดเจนและโปร่งใส ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำร
พจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทตำมขอบเขตภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน เพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจูง
ใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ปฏิบตัหิน้ำท่ีกบับริษัทได้ รวมทัง้อตัรำค่ำตอบแทนท่ีก ำหนดสำมำรถเทียบเคียงได้กับ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทในอตุสำหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 
 กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำใจถึงหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท และพร้อมท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นของ
ตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหุ้นทกุคน นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษัททกุคนยังอทุิศเวลำเพ่ือปฏิบตัหิน้ำท่ี
ตำมควำมรับผดิชอบอย่ำงเตม็ท่ีและเพียงพอ รวมทัง้ถือปฏิบตัใินกำรเข้ำประชมุคณะกรรมกำร ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตผุลจ ำเป็น 
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย ข้อมลูท่ี
เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยเผยแพร่ข้อมลูและขำ่วสำร
ตำ่งๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ทัง้กำรจัดสง่เอกสำรทำงไปรษณีย์ 
ส่ือของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึง website ของบริษัทภำยหลังจำกกำรเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี อำทิ 

• สง่เสริมให้จดัท ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนได้ยึดถือปฏบิตั ิ

• ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงครอบคลมุทัง้องค์กร เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
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• ประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนด้วยตนเองไมน้่อยกวำ่ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเพิม่ประสทิธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกนั 

• มีนโยบำยกำรพฒันำกรรมกำร ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงูและเลขำนุกำรบริษัทเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับ

กำรก ำกับกิจกำรท่ีดีจำกสถำบนัภำยนอกอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรจดัปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่เพ่ือให้มีควำมรู้ควำม

เข้ำในในธรุกิจของบริษัทและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

• ก ำหนดนโยบำยและแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสงู และมีหลกัเกณฑ์ใน

กำรคดัเลือกผู้บริหำรโดยพจิำรณจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และจริยธรรม 

• บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมของกรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) ได้ประชุมกันเองตำมควำม

เหมำะสม เพ่ือเปิดโอกำสให้กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำรได้อภิปรำย หำรือปัญหำตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริษัทร่วมกนั และ

สรุปประเดน็เสนอแนะท่ีควรน ำไปพฒันำกำรด ำเนินงำนของบริษัทตอ่ไป 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำร
บริหำร (Executive Board) และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) มี
รำยละเอียด ดงันี ้
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวน 3  ท่ำน ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยประวตั ิ สริิภทัโรดม กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. รศ.ดร. นฤมล  กิมภำกรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหต ุ: - กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน คือ นำยอนันต์ 
สิริแสงทักษิณ จบกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 โดยมีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงกำญจนำ ชยัมงักร 

คุณสมบัตคิณะกรรมการอิสระ (Independent Director) 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำม
ดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีเคยเป็น ข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)  รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 67 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัทในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม 
ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤตกิรรมอ่ืนท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนี ้
ท่ีต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไปแล้วแตจ่ ำนวนใดจะ
ต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นกำรพจิำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว 
ให้นบัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้ นส่วนของส ำนักงำนบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรท่ีเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับ
คำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ท่ีถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อ งกับผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำนลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักับ
กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

10. กรรมกำรอิสระตำมคณุสมบตัิข้ำงต้นอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำร
ตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิหมือนกนักบัคณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระ และมีคณุสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี  ้

1. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
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2. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย
หนึ่งคนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

4. มีหน้ำท่ีในลักษณะเดียวกันกับท่ีก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ี
มีควำมเหมำะสมและประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พจิำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำง หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของ
บคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมตลอดจนรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำท่ีจะขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ี
ปรึกษำวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่ำจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ซึ่งกำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบตัขิองบริษัท
เพ่ือใช้ประกอบกำรพจิำรณำดงักลำ่วได้ 

6. จดัท ำรำยงำนของกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะท่ำน 
ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎบตัร (Charter) 
ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียกขอข้อมลูจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเตมิใน

เร่ืองต่ำงๆ ได้ ทัง้นี ้ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
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คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรำยกำรหรือกำร
กระท ำท่ีต้องรำยงำนมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ข) กำรทจุริต หรือมีสิง่ผดิปกต ิหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ

ของบริษัท หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้ววำ่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
เม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำว
โดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดท่ำนหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งท่ีพบดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ 
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้คดัเลือกและแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ เม่ือกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตุ
ท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ และมีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภำยใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วนเพ่ือให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำร
ปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  (โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมำยถึง ช่วงเวลำระหวำ่งวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ของปีท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้ นในปีถัดไป) และเม่ือครบวำระด ำรงต ำแหน่งอำจได้รับกำรพจิำรณำแตง่ตัง้
ให้ด ำรงต ำแหน่งใหมไ่ด้ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่เหมำะสม 

3. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรตรวจสอบจะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

• ครบก ำหนดตำมวำระ 

• พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 

• ลำออก 

• เสียชีวติ 

• คณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้พ้นจำกต ำแหน่ง 
4. กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบกรณีท่ียังด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอยู่ ให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

หรือประธำนกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือประธำนกรรมกำร
บริษัทจะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมตัิ และเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแต่งตัง้บคุคลอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบคุคลท่ีลำออก 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี ้ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยธีรพฒัน์  จิรพพิฒัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร  
2.  นำยเฉลมิศกัดิ ์ นิมำพนัธ์ กรรมกำรบริหำร  
3.  นำยสรุศกัดิ ์ ศริิวโิรจนกลุ กรรมกำรบริหำร  
4.  นำงพชัรินทร์  ธรรมถนอม กรรมกำรบริหำร  
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

5.  นำยเอกชยั  นวนนนัต๊ะ กรรมกำรบริหำร  
6.  นำยวรำพนัธ์  อินต๊ะโมงค ์ กรรมกำรบริหำร  
7.  นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต ุ: คณะกรรมกำรบริหำร ล ำดบัที่ (1) – (6) ได้รับกำรแต่งตัง้จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2560 (ก่อนแปรสภำพ) 
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 และจำกกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 7 เมษำยน 2560 และล ำดบัที่ 7 ได้รับ
กำรแต่งตัง้จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2560 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

1. คณะกรรมกำรบริหำรต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริ ษัท
เป็นอย่ำงดี มีควำมซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธรุกิจ และมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศเวลำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้แก่บริษัทอย่ำงเตม็ท่ี 

2. คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้ว ย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ให้แนวนโยบำย แต่งตัง้ ก ำหนดอ ำนำจ หน้ำท่ี ก ำกับ ดแูล ประสำนงำน และก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะท ำงำนพิเศษ หรือ
คณะบริหำรงำนพร้อมทัง้พจิำรณำและอนมุตัข้ิอเสนอตำ่งๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหำรงำนหรือคณะท ำงำนพเิศษ 

2. อนมุตัข้ิอเสนอซึ่งเสนอโดยคณะท ำงำนตำ่งๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำน ด ำเนินธรุกิจตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
3. ศกึษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิเข้ำร่วมประมลูต่ำงๆ ตลอดจนเข้ำด ำเนินงำนโครงกำร

ตำ่งๆ ตำมท่ีเห็นสมควร รวมถึงกำรท ำนิตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลำ่วจนเสร็จ 
4. ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรใหม่ๆ และมีอ ำนำจในกำรพจิำรณำอนมุตัใิห้บริษัทเข้ำลงทนุ หรือเข้ำร่วมลงทุน

กบับุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินกิจกำรตำมวตัถุประสงค์ รวมถึงกำรเข้ำลงทุนในลกัษณะอ่ืนๆ 
เช่น กำรเข้ำซือ้หุ้น แลกเปล่ียนหุ้นกับนิติบคุคลอ่ืนได้ตำมท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงกำรท ำนิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่ำวจน
เสร็จกำร โดยให้เป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจอนมุตัท่ีิบงัคบัใช้อยู่ในขณะนัน้ๆ 

5. ก ำหนด พจิำรณำ อนมุตั ิระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบำยกำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ 
อนัมีผลผกูพนับริษัท 

6. ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และก ำหนดแนวนโยบำยและอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร และคณะท ำงำนพเิศษ 
7. มีอ ำนำจอนุมตัิ แต่งตัง้ วำ่จ้ำง ปลด ลงโทษทำงวินัย ก ำหนดเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวสัดิกำรโบนัส บ ำเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ 

รวมทัง้คำ่ใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ีหรือพนกังำนบริษัท ซึ่งมีต ำแหน่งตัง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป รวมถึง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำรหรือเทียบเท่ำ หรือคณะท ำงำนพเิศษตำ่งๆ เพ่ือด ำเนินงำนเฉพำะเร่ือง 

8. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
9. มีอ ำนำจแตง่ตัง้บคุคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบ

อ ำนำจเพ่ือให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำม ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และมีอ ำนำจ
เปล่ียนแปลง แก้ไข ยกเลกิ เพกิถอนอ ำนำจนัน้ๆ ได้ 

10. มีอ ำนำจแตง่ตัง้ประธำนท่ีปรึกษำ หรือท่ีปรึกษำ หรือคณะท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมควำมเหมำะสมและมีอ ำนำจ
ก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวสัดกิำร สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ของประธำนท่ีปรึกษำหรือท่ีปรึกษำ หรือ
คณะท่ีปรึกษำดงักลำ่วได้ตำมควำมเหมำะสม 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)  รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 71 

11. คณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ก ำหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัของกำรประชมุได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

12. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้ผู้ รักษำกำรณ์ เพ่ือปฏิบตัิหน้ำท่ี
แทนเป็นครำวๆ ไป โดยผู้ รักษำกำรณ์มีอ ำนำจหน้ำท่ีเท่ำกบัประธำนกรรมกำรบริหำร 

13. พจิำรณำอนมุตัใิห้อ ำนำจตำ่งๆ ในกำรด ำเนินกิจกำรบริหำรงำนแก่ผู้บริหำรตำมกฎระเบียบข้อบงัคบั 

วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทซึ่งก ำหนดว่ำกรรมกำรบริษัทอำจ
มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริษัทก็ได้ รวมทัง้พิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธรุกิจของบคุคลนัน้ๆ ด้วย 

2. กรรมกำรบริหำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ขำดคณุสมบตัแิละมีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

• ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้ออก 
3. กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกตอ่บริษัท กำรลำออกให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท 
4. ในกรณี ท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้ำเป็น

กรรมกำรบริหำรแทน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

รำยนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยเทอดศกัดิ ์ โกไศยกำนนท์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
3. นำยประวตั ิ สริิภทัโรดม กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพีย งพอท่ีจะอุทิศเวลำ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตัหิน้ำท่ีให้แก่บริษัทอย่ำงเตม็ท่ี 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้องมีคณะสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชน
จ ำกดั กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำ รวมทัง้คดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือน ำช่ือเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
แตง่ตัง้ 
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2. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
แตง่ตัง้ 

3. พจิำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
4. พจิำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและน ำเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
5. พจิำรณำกำรปรับอตัรำเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมกำรผู้จดักำร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
6. ภำรกิจอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
(โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมำยถึง ช่วงเวลำระหวำ่งวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นในปี
ถัดไป) และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรเสนอช่ือและแต่งตัง้เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งใหมอี่กได้ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน จะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ขำดคณุสมบตัแิละมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยก ำหนด 

• ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้ออก 
3. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี

ใบลำออกไปถึงบริษัท 
4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง ให้คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คณุสมบตัิ และต้องเป็นไปตำมองค์ประกอบเข้ำเป็นกรรมกำรแทน โดยจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเข้ำมำแทน 

3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ำท่ีเป็นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือก
บุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้ จัดกำรของบริษัท ตำมกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชน พ.ศ.2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้ นท่ีออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 30 
กนัยำยน 2559 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ ดงันี ้

3.1.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดมีท่ีอยู่ในประเทศไทย และมีคณุสมบตัติำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

2. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมท่ีก ำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ี
ออกใหม ่(“ประกำศ ทจ.39/2559”) 
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3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนี ้ต้องมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบตำมท่ี ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) ประกำศก ำหนด 

4. คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหน่ีงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้ 

5. บริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ และจะต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบั กรรมกำรผู้จดักำร 
6. กรรมกำรบริษัทไมจ่ ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
7. ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้

ก) ผู้ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรบริษัทก็ได้ ใน

กรณีเลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรบริษัท จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
ค) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรบริษัทท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำร
บริษัทท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธำนท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

8. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรคนดงักล่ำวจะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน 

3.1.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน 
2. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบญัชี/กำรเงิน และมี

ควำมรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่กำรเปล่ียนแปลงของรำยงำนทำงกำรเงิน 
3. กรรมกำรตรวจสอบต้องมีทกัษะควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5. กรรมกำรตรวจสอบจะต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีคณุสมบตัิตำมท่ีกฎหมำยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

3.1.3 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน 
2. กรรมกำรผู้จดักำรเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 
3. ประธำนกรรมกำรบริหำร ต้องไมเ่ป็น ประธำนกรรมกำรบริษัท 
4. กรรมกำรบริหำรจะต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีคณุสมบตัติำมท่ีก ำหนดไว้ 

3.1.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน 
2. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีคณุสมบตัติำมท่ี

ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
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3.1.5 การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

กรรมกำรผู้จดักำรให้มำจำกกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน โดยคดัเลือกจำก
บคุคลท่ีมีช่ือเป็นคณะกรรมกำรบริหำรอยู่ในขณะท ำกำรคดัเลือกและมีคณุสมบตัิตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบตัรกรรมกำร
ผู้จดักำร เพ่ือน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้เป็นกรรมกำรผู้จดักำร 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ตำมท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 มีมตกิ ำหนดนโยบำย
ในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท ดงันี ้  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยไม่ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ ท่ีทรำบข้อมลูภำยในของบริษัท อำทิ ผลกำร
ด ำเนินงำน กำรตดัสนิใจเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัต่อธุรกิจ เป็นต้น ด ำเนินกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทรำบข้อมลูจนกระทั่ ง
ข้อมลูได้เปิดเผยสู่สำธำรณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ำมน ำข้อมลูภำยในท่ีไม่ควรเปิดเผยแพร่เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำคำให้กับหลกัทรัพย์ 
โดยเฉพำะกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินจะออกเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และในช่วง 1 วนัหลงัจำกงบกำรเงิน
เผยแพร่ตอ่สำธำรณะชนแล้ว 
 รวมทัง้มีนโยบำยกำรก ำกับดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน โดยห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำนทกุระดบัชัน้ และลกูจ้ำง
ของบริษัท ใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทท่ีมีหรืออำจส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ หรือข้อมลูท่ียังมิได้มีกำร
เปิดเผยต่อประชำชน หรือมีไว้เพ่ือใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ของบริษัทอย่ำงเดียว และไม่ใช่ข้อมลูท่ีมีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมลูจำกงบ
กำรเงินท่ียงัไม่ได้น ำสง่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรควบรวมกิจกำร กำรได้มำซึ่งสญัญำทำงกำรค้ำท่ีส ำคญั เพ่ือแสวงหำ
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ในทำงท่ีมชิอบทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยไม่ค ำนึงวำ่กระท ำในนำมตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือแสวงหำ
ข้อมลูอย่ำงไมส่จุริต ท ำธรุกิจเพ่ือกำรแขง่ขนั 
 นอกจำกนีไ้ด้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้ำท่ีจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ียังไมบ่รรลนุิติภำวะ และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ทุก
ครัง้ท่ีมีกำรซือ้ขำย โอน หรือรับโอนทรัพย์ของบริษัท ภำยใน 3 วนัท ำกำร นับจำกวนัท่ีมีกำรซือ้ขำย โอน หรือรับโอนต่อส ำนักงำน  
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อบริษัทฯ สง่ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้
บริษัทฯ มีข้อมลูส ำหรับใช้ประโยชน์ภำยในบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีจัดส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้ประธำนกรรมกำร
บริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำน 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) : ส ำหรับงวดบญัชีปี 2558 ถึงปี 2560 ดงันี ้
(หน่วย: บำท) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. คำ่สอบบญัชีประจ ำปี 800,000 800,000 800,000 
2. คำ่สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล 420,000 420,000 420,000 

รวม 1,220,000 1,220,000 1,220,000 
หมำยเหต ุ- ปี 2558 ถงึปี 2560 ผู้สอบบญัชีคือ บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั 
 

2. คำ่บริกำรอ่ืน (Non-Audit Fee) : -ไมมี่- 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัตอ่ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีกำรจดัท ำคูมื่อ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัในหลำยด้ำน ซึ่งระบุแนวทำงกำรปฏิบตัิต่ำงๆ ท่ีได้พฒันำให้เหมำะสมกับกำร
เปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตำมหลกักำรแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของ
กิจกำรท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทก ำหนดให้มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด หำกผู้ ใดละเมิดหรือฝ่ำฝืนคู่มือ
จริยธรรมหรือนโยบำยต่ำงๆ จะต้องได้รับโทษทำงวินัย และ /หรือโทษทำงอำญำ หำกมีกำรกระท ำท่ีเช่ือได้ว่ำท ำผิดกฎหมำย 
กฎระเบียบและข้อบงัคบัของหน่วยงำนรัฐท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนรัฐด ำเนินกำรขัน้ตอ่ไป หำกพนักงำน
หรือบคุคลใดก็ตำมพบเห็นกำรกระท ำผดิ ละเมดิหรือฝ่ำฝืนคูมื่อจริยธรรมหรือนโยบำยตำ่งๆ ให้แจ้งข้อร้องเรียนไปยงัประธำนกรรมกำร
บริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบโดย
ไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้กบับคุคลนัน้ 

นโยบายภาพรวม 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2560 ได้มีมตอินุมตัริะเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับจริยธรรมทำง
ธรุกิจ (Code of Business Ethics) จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบำยส ำคญัต่ำงๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีของกรรมกำรและผู้บริหำร เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน (Code of Best 
Practice) โดยสำมำรถสรุปนโยบำยส ำคญัๆ ได้ดงันี ้

• นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัททกุระดบัชัน้ สร้ำงประโยชน์ท่ีเหมำะสมให้แก่
ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม (สำมำรถศกึษำรำยละเอียดได้ในสว่นท่ี 2.11 เร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำร) 

• นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกำรกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรจัดท ำงบกำรเงินได้อย่ำงมีควำมถูกต้องน่ำเช่ือถือ กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำร
ด ำเนินงำน กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีกำรทบทวนควำมมีประสทิธิภำพ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงมีกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ โดยจดัจ้ำงผู้เช่ียวชำญภำยนอกเข้ำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุ
ภำยใน เพ่ือรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสทิธิภำพตรงตำมวตัถปุระสงค์
ท่ีวำงไว้ 

• นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทัง้องค์กรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึน้มำท ำหน้ำท่ีในกำรจัดท ำนโยบำย วำงระบบ ประเมนิและระบุควำมเส่ียงทัง้ท่ีอำจจะเกิดจำก
ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองค์กร วเิครำะห์และจดัระดบัควำมเส่ียง จดัท ำแผนจดักำรควำมเส่ียง เช่น กำรควบคมุ กำรโอน
ควำมเส่ียง กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง กำรใช้ประโยชน์จำกควำมเส่ียง หรือกำรยอมรับควำมเส่ียง เป็นต้น สดุท้ำยคือกำรตดิตำม
ผลและกำรสอบทำนควำมเส่ียงตำ่งๆ 

• นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และ
ทนัเวลำให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน สำรสนเทศจะต้องจดัท ำขึน้อย่ำงรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด 
เข้ำใจง่ำยและโปร่งใส เปิดเผยอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดควำมสบัสนในข้อมลู รวมทัง้จัดให้
มีหน่วยงำนประชำสมัพนัธ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้เก่ียวข้องกบับริษัท 

• นโยบำยด้ำนบญัชีและกำรเงิน รำยงำนทำงบญัชีจะต้องถกูต้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ มีควำมสมบูรณ์ตำมควำม
เป็นจริง ทนัเวลำ มีควำมสมเหตสุมผล เพ่ือน ำเสนอตอ่ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนของรัฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
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• นโยบำยด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย บุคลำกรทุกระดบัของบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง ก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ จะต้องมีควำมระมัดระวงั มีกำรสอบทำนอย่ำงรอบคอบ และมีกำรตรวจสอบโดยผู้ ท่ีรับผิดชอบ
วำ่ได้ถือปฏิบตัติำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

• นโยบำยด้ำนเทคโนโยลีสำรสนเทศ บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรทุกระดบัใช้ระบบสำรสนเทศอันประกอบด้วย วงจร
เครือข่ำยกำรส่ือสำรข้อมลู ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในระบบปฏิบตัิกำรและประมวลผลข้อมลูต้องถูกกฎหมำยและเป็นมำตรฐำน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตอ่พว่ง แฟม้ข้อมลู และข้อมลูของบริษัทได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ ไม่ใช้งำนเพ่ือประโยชน์สว่นตวั ไมใ่ช้
งำนท่ีขดัต่อกฎหมำยหรือพระรำชบญัญัติท่ีเก่ียวข้อง ไม่ละเมดิตอ่บคุคลท่ีสำม โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอปอ้งกัน
กำรเข้ำถึงจำกภำยนอกหรือกำรโจรกรรมข้อมลู มีมำตรกำรควบคมุและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมมัน่คง และ
ตดิตำมให้บคุลำกรทกุคนถือปฏิบตัติำมนโยบำยดงักลำ่วอย่ำงเคร่งครัด 

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรทุกระดับ
ไมใ่ห้หรือรับหรือให้กำรสนบัสนนุกำรทจุริตใดๆ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กบัผู้เก่ียวข้องทำงธรุกิจ หน่วยงำนรัฐ หรือพรรคกำรเมือง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัทมีแผนท่ีจะประกำศเจตนำรมย์ตอ่ต้ำนกำร
ทจุริต และเข้ำร่วมองค์กรเอกชนตอ่ต้ำนกำรทจุริตในอนำคต 

 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

 บริษัทได้ก ำหนดควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย โดยมีรำยละเอียด ดงันี  ้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1 บริษัทมุง่มัน่ประกอบธรุกิจด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และด ำเนินงำนธรุกิจอย่ำงมีควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม ทัง้ทำงกฎหมำย 

จรรยำบรรณ และมุ่งมั่นท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบกำร

ด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคมุท่ีดี โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีด้วยควำมระมดัระวงั ด้วยข้อมลูท่ี

เพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัติำมข้อกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

1.2 ด้ำนกำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ บริษัทจะปฏิบตัติ่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม ไมเ่รียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ี ไม่ชอบธรรมจำกคู่

ค้ำ และหำกปฏิบตัติำมเง่ือนไขข้อใดไมไ่ด้ ให้รับแจ้งคูค้่ำให้ทรำบลว่งหน้ำเพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไข 

1.3 ด้ำนกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยในกรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีและไม่

แสวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ขนัทำงกำรค้ำด้วยวธีิท่ีไม่สจุริต 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2.1 ไมเ่สนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสนิบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสนิบนจำกบคุคลอ่ืน หรือหน่วยงำนอ่ืนในทกุรูปแบบ ไมว่ำ่จะ

เป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้มีกำรตอบแทนท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั หรือหวังผลประโยชน์เก่ียวกบังำนของ

บริษัท 

2.2 ไมท่ ำธรุกรรมโดยไมช่อบ ซึ่งเก่ียวข้องกบัเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ บคุคลหรือหน่วยงำนอ่ืน โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2.3 ไมบ่ริจำคเงินหรือจ่ำยเงินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือให้เงินสนบัสนนุใดๆ แก่บคุคลหรือหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือเป็นช่องทำงใน

กำรจ่ำยสนิบน 

2.4 ไมส่นบัสนนุเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมให้แก่พรรคกำรเมือง กลุม่ทำงกำรเมือง หรือบคุคลใดท่ี

เก่ียวข้องกบัทำงกำรเมือง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของธรุกิจหรือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทตระหนักถึงกำรเคำรพต่อชีวิตและศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่ำย จึงมีแนวทำงส่งเสริมและกระตุ้นให้มี
กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสทิธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน ซึ่งคนทุกคนย่อมมีสทิธิท่ีเสมอภำคเท่ำเทียมกนั โดยไมค่ ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเร่ือง
เพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ  สีผวิ  ฐำนะ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในทำงอ่ืนใด เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพในสทิธิ
มนุษยชนของกรรมกำรและพนักงำนทุกคนในองค์กร และเปิดโอกำสในพนักงำนแสดงควำมคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกับกำรถูก
ละเมดิสทิธิสว่นบคุคลได้ 
 

(4) การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัติอ่พนกังำน โดยผู้บริหำรจะต้องปฏิบตัติอ่พนกังำนอย่ำงยตุธิรรม บริหำรงำนโดยควำม
ไม่ล ำเอียง สนับสนุนผลกัดนักำรสร้ำงศกัยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำน จัดสวสัดิกำรให้แก่
พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และปฏิบตัิต่อพนักงำนด้วยควำมจริงใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตผุล นอกจำกนัน้บริษัท
ได้มีช่องทำงรับข้อเสนอแนะหรือเร่ืองร้องทุกข์จำกพนักงำน ซึ่งได้มีกำรก ำหนดขัน้ตอนและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำรับเร่ืองร้อง
ทกุข์อย่ำงเป็นธรรม 
 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบตัิต่อลูกค้ำตำมข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจท่ีก ำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัด เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้ำ ทัง้ในด้ำนคณุภำพสินค้ำและกำรให้บริกำรท่ีดีและได้มำตรฐำน มีกำรรักษำควำมลบัของ
ลกูค้ำ ให้ควำมส ำคญักบักำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัภำยใต้นโยบำยกำรก ำหนดรำคำของบริษัท 
 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมทัง้ภำยในพืน้ท่ีโครงกำรก่อสร้ำงและส ำนกังำน รวมถึงให้ควำมส ำคญั
และรับผิดชอบตอ่ชุมชนในบริเวณโดยรอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ด ำเนินธรุกิจด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบด้ำน
สิง่แวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น ควบคมุมลพิษทำงอำกำศท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลติ กำรควบคมุคณุภำพและปริมำณน ำ้เสียของ
โรงงำนก่อนสง่ออกไปภำยนอก เป็นต้น 
 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชน 
 บริษัทมีนโยบำยให้กำรสนบัสนนุกิจกรมสำธำรณประโยชน์ของชมุชน ตลอดจนพฒันำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม
เพ่ือสง่เสริมชีวติควำมเป็นอยู่ของชมุชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงำนและส ำนกังำนของบริษัท 
 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

 บริษัทจะสนบัสนุนให้มีนวตักรรมในด้ำนตำ่งๆ โดยเฉพำะนวตักรรมด้ำนกระบวนกำรท ำงำนทัง้ในระดบัภำยในองค์กรและ
ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร โดยเน้นนวตักรรมเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึน้ สร้ำงผลิตผลและ
มลูคำ่เพิม่ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สงัคม ทัง้นีบ้ริษัทถือเป็นนโยบำยว่ำกำรเผยแพร่นวตักรรมเป็นหนึ่งในควำมรับผดิชอบต่อ
สงัคม โดยจะมีกำรส่ือสำรและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงทำงอ้อมรับทรำบผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย 
เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ข้อมลูขำ่วสำรด้ำนนวตักรรมเหลำ่นีจ้ะส่ือสำรไปถึงกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่ำงทัว่ถึง 
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กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทมีควำมตัง้ใจและด ำเนินกำรมำอย่ำงตอ่เน่ืองท่ีจะยกระดบัคณุภำพชีวิตของชมุชน พฒันำศกัยภำพบคุคลและ แบง่ปัน
โอกำสทำงกำรศกึษำแก่สงัคม เน่ืองจำกแนวคิดท่ีว่ำกำรเติบโตท่ียัง่ยืนของบริษัทเกิดจำกบุคคลำกรท่ีมีคณุภำพ และสงัคมท่ีเข้มแข็ง 
โดยท่ีผำ่นมำบริษัทได้มีกิจกรรมท่ีสง่เสริมเสริมบคุลำกรทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท ดงันี  ้
1. มีกำรรับนกัศกึษำเข้ำฝึกงำนในสำขำตำ่ง ๆ จำกแตล่ะสถำบนัในทกุปี เพ่ือให้นกัศกึษำมีโอกำสพฒันำควำมรู้ ทักษะ จำกกำร

เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในองค์กร และกำรปฏิบตังิำนจริง  

- ปี 2558   มีจ ำนวนนกัศกึษำฝึกงำนท่ีบริษัทฯรับเข้ำฝึกงำน จ ำนวน 86 คน 

• ปริญญำตรี จ ำนวน 47 คน 

• ประกำศนียบตัรวชิำชีพชัน้สงู (ปวส.) จ ำนวน 28 คน 

• ประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 11 คน 

- ปี 2559   มีจ ำนวนนกัศกึษำฝึกงำนท่ีบริษัทฯรับเข้ำฝึกงำน จ ำนวน 127 คน 

• ปริญญำตรี จ ำนวน 80 คน 

• ประกำศนียบตัรวชิำชีพชัน้สงู (ปวส.) จ ำนวน 30 คน 

• ประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 17 คน 

- ปี 2560   มีจ ำนวนนกัศกึษำฝึกงำนท่ีบริษัทฯรับเข้ำฝึกงำน จ ำนวน 111 คน 

• ปริญญำตรี จ ำนวน 82 คน 

• ประกำศนียบตัรวชิำชีพชัน้สงู (ปวส.) จ ำนวน 16 คน 

• ประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 13 คน 

2. ให้ควำมร่วมมือโครงกำรศกึษำดงูำนนอกสถำนท่ีของสถำบนัตำ่ง ๆ ทำงด้ำนวศิวกรรม และสถำปัตยกรรม เพ่ือให้นกัศกึษำได้

เรียนรู้จำกสถำนประกอบกำรจริง และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรเรียนตอ่ไป และกำรให้ควำมรู้ เป็นวทิยำกรแก่นกัศกึษำใน

สถำบนัตำ่ง ๆ เช่น   

- เข้ำร่วมบรรยำยในหวัข้อ หลกัสตูรขอแนะน ำกำรออกแบบงำนโครงสร้ำง ส ำหรับนกัศกึษำระดบัปริญญำตรี 
ปริญญำโท และปริญญำเอก คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม ่ 

- เข้ำร่วมเป็นวทิยำกรในหวัข้อ  กำรจดักำรธรุกิจอสงัหริมทรัพย์ รุ่นท่ี 4 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

- กำรข้อตกลงลงนำมท ำ MOU ด้ำนกำรศกึษำกบัมหำวิทยำลยันอร์ท-เชียงใหม ่เพ่ือให้ร่วมมือในด้ำนวชิำและกำร
ท ำสหกิจศกึษำ 

- ให้ควำมร่วมมือโครงกำรศกึษำดงูำนของนกัศกึษำจำกมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ดงูำนด้ำนเข็ม
เจำะ ณ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหอพกันกัศกึษำแพทย์ขนำด 14 ชัน้ 

- ให้ควำมร่วมมือโครงกำรศกึษำดงูำนของนกัศกึษำมหำวทิยำลยัเชียงใหม ่สำขำวศิวกรรมโยธำ เข้ำดงูำนด้ำน
โครงสร้ำง ณ โครงกำรก่อสร้ำง THE ASTRA CONDOMINIUM 
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3. บริษัทสนบัสนนุให้พนกังำนพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ  เพ่ือเพิม่พนูทกัษะ ควำมรู้ ปรับทศันคต ิสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน  

และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยกำรให้ควำมรู้แก่พนกังำน ทัง้กำรจ้ำงวทิยำกรผู้เช่ียวชำญเข้ำมำอบรมภำยในบริษัท และ

กำรสง่พนกังำนไปอบรมในสถำบนัตำ่ง ๆ รวมถึงกำรไปดงูำน เช่น 

- กำรสง่พนกังำนเข้ำอบรมกบัสถำบนักำรอบรมตำ่งๆ ภำยนอก เช่น กำรอบรม Autodesk Revit MEP 2016  กบั 

บริษัท เชียงใหมวี่ระวศิวกำร จ ำกดั , กำรอบรมด้ำนบญัชี ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบั

กรุงเทพธรุกิจ 

- ให้ทนุพนกังำนศกึษำตอ่ในระดบัปริญญำตรี ปริญญำโท ในสำขำตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระดบัปริญญำตรีสำขำกำร

บญัชี และสำขำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง ระดบัปริญญำโท สำขำวศิวกรรมและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง 

- กำรจ้ำงวทิยำกรผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง  (อ.โภไคย ศรีรัตโนภำส : ผู้อ ำนวยกำรศนูย์บริหำรควำม

เส่ียง จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) มำให้ควำมรู้กับพนกังำน เร่ือง กำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ 

บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั 

- กำรศกึษำดงูำนด้ำนควำมปลอดภยั ณ ประเทศสงิคโปร์ 

4. กิจกรรมสง่เสริมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และกำรช่วยเหลือคนงำน โดยเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัระดบัวชิำชีพจะมีกำรให้

ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภยัแก่คนงำนในโครงกำรก่อสร้ำงก่อนเร่ิมงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเร่ิมงำน และมีกำรแจกข้ำวสำร

แก่คนงำนท่ีสำมำรถตอบค ำถำมด้ำนควำมปลอดภยัได้ หรือคนงำนท่ีเป็นตวัแทนน ำออกก ำลงักำยในตอนเช้ำนัน้ๆ รวมทัง้ยงัมี

นโยบำยให้คนงำนปฏิบตัตินด้ำนควำมปลอดภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยให้บนัทึกกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภยัท่ีตนได้ท ำในสมดุ

บนัทึกควำมดี เพ่ือรับข้ำวสำรเป็นของรำงวลั  

 นอกจำกนีย้งัมีกำรประกวด Safety man และ Safety woman ในแตล่ะเดือน ซึ่งมีเง่ือนไขคือ เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิตำม
หลกัควำมปลอดภยัตลอดเวลำ โดยผลกำรแขง่ขนัมำจำกผลโหวตของพนกังำนในโครงกำร หวัหน้ำงำนจะมอบของใช้จ ำเป็นให้แก่
ผู้ ท่ีชนะในแต่ละเดือน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

สรุปความเหน็ของกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม
ครบทัง้ 3 ท่ำน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินและพจิำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท ตำมแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยกำรสอบถำม
ข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร 5 ด้ำน ประกอบไปด้วย  

1. ด้ำนองค์กรและสภำพแวดล้อม 
2. ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. ด้ำนกำรควบคมุปฏิบตังิำนของฝ่ำยบริหำร 
4. ด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
5. ด้ำนระบบกำรตดิตำม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทแล้ว ซึ่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมเห็นแตกตำ่งจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทได้ปฏิบตัติำม
มำตรฐำนทำงบัญชีท่ียอมรับโดยทั่วไปของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคบัของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีผำ่นมำ กำรพิจำรณำอนุมตัิธรุกรรมท่ีเก่ียวข้องดงักลำ่ว จะอยู่
ภำยใต้กำรพจิำรณำถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั นอกจำกนี ้บริษัทยังก ำหนดนโยบำยเพ่ือเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรท ำ
ธรุกรรมดงักล่ำว โดยกำรพิจำรณำอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมในอนำคต จะถูกพิจำรณำจำกผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธรุกรรมดงักล่ำวเท่ำนัน้  
ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรก ำกบัให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good 
Corporate Governance) อย่ำงแท้จริงให้มำกขึน้ด้วย 
 
ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงนิ 

บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทได้รำยงำนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบ
กำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินรำยปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งทำงผู้สอบบัญชีไม่พบ
ข้อบกพร่องในระบบกำรควบคมุภำยในด้ำนบญัชีของบริษัท โดยได้รำยงำนประเดน็ดงักล่ำวต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้
ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
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รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกัน 

บคุคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งมีรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษัทส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และปี 2559 มีดงันี ้

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บจก.ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(CEC) 

บริกำรจดัเก็บขยะมลูฝอย • นิตบิคุคลท่ีมีผู้ถือหุ้นทกุรำยของบริษัทถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 67.90 ของทนุจดทะเบียน โดยสว่นท่ี
เหลือร้อยละ 32.10 แบง่เป็น 1.นำยกำนต์ อภิญญำวชัรกลุ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 20.00 และ 2.นำยทวีศกัดิ ์
นิมำพนัธ์ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 10.00 โดยผู้ถือหุ้นทัง้ 2 ท่ำนเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำ
พนัธ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และ 3.นำยพชิย สวุรรณสำยะ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.10 โดยเป็นบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบันำยพฒันำ สวุรรณสำยะ ซึ่งเป็นผู้บริหำรของบริษัท (เดมิเป็นบริษัทย่อยแตภ่ำยหลงัมีกำรจดั
โครงสร้ำงให้เป็นบริษัทของกลุม่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือให้มีควำมชดัเจน) 

• มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษัท คือ นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ และ นำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำพนัธ์ 
2. กิจกำรร่วมค้ำ บจก.เชียงใหมริ่มดอย – 

บจก. ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(CRC-CEC) 

บริกำรจดัเก็บขยะมลูฝอย • กิจกำรร่วมค้ำระหวำ่ง บจก.เชียงใหมริ่มดอย (ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวำคม 2557) ในสดัสว่นร้อยละ 5 และ 
CEC ร่วมค้ำในสดัสว่นร้อยละ 95 ของทนุจดทะเบียนกิจกำรร่วมค้ำ 

• มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษัท คือ นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ และ นำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำพนัธ์ 
3. นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ - • กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 32.27 ของทนุจดทะเบียน  

• ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทฯ 
4. นำยเฉลิมศกัดิ ์นิมำพนัธ์ - • กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 10.50 ของทนุจดทะเบียน 

• ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนอ ำนวยกำรของบริษัทฯ 
5. นำงสำวติรี จิรพิพฒัน์ - • ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 7.49 ของทนุจดทะเบียน  
6. กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย – อำร์.

เค.เจ. (CRC-R.K.J.) 
ก่อสร้ำงระบบรวบรวมและ

บ ำบดัน ำ้เสีย 
• กิจกำรร่วมค้ำระหวำ่ง บจก.เชียงใหมริ่มดอย ในสดัส่วนร้อยละ 60 และ RKJ (นิตบิคุคลท่ีไม่มีควำม

เก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท) ในสดัสว่นร้อยละ40 ของทนุจดทะเบียนกิจกำรร่วมค้ำ 
• มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษัท คือ นำยธีรพฒัน์ จิรพพิฒัน์ 

 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                  รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 82 

รำยละเอียดรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงท่ีเกิดขึน้ในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และปี 2559 มีดงันี ้

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ปี 2559 และ 

31 ธ.ค. 2559 
ปี 2560 และ 
31 ธ.ค. 2560 

1. กิจกำรร่วมค้ำ

เชียงใหมริ่มดอย –ซี

อำร์ซ ีเอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว 

(CRC-CEC) 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำร 
-กิจกำรร่วมค้ำ CRC-
CEC วำ่จ้ำง CRD ใน
กำรบริหำรจดักำรใน
กิจกำรร่วมค้ำ 

3.27 3.34 กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC มีกำรท ำสญัญำว่ำจ้ำงให้ CRD ด ำเนินงำนในส่วนของกำร
บริหำรจดักำร โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรท่ีร้อยละ 3 ของยอดรำยได้ท่ีได้รับจำกกำรท ำงำน
ของกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ในแตล่ะเดือน และมีรำยกำรลกูหนีอ่ื้นจำกกิจกำรร่วมค้ำ 
CRC-CEC อนัเน่ืองมำจำกรำยได้คำ่บริหำรจดักำรดงักลำ่ว ณ วนัสิน้งวด 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และค่ำบริกำรท่ี เรียกเก็บมีควำมสมเหตุสมผล โดย
บริษัทได้ก ำหนดอัตรำค่ำบริหำรไม่น้อยกว่ำต้นทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้โดยอ้ำงอิงจำก
คำ่ใช้จ่ำยเฉล่ียของทีมบุคคลกำรและคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

 ลกูหนีอ่ื้น 
กิจกำรร่วมค้ำ CRC-
CEC ค้ำงช ำระคำ่
บริหำรกำรจดักำร 

0.30 0.30 

 เงินสว่นแบง่ก ำไร 
CRD ถือหุ้นในกิจกำร
ร่วมค้ำ CRC-CEC ท่ี
สดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีร้อย
ละ 5.00 

0.60 1.25 กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC มีกำรจ่ำยเงินส่วนแบ่งก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 
จ ำนวน 12.00 ล้ำนบำท ส่งผลให้ CRD ท่ีถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 ได้รับเงินปันผล
เท่ำกับ 0.60 ล้ำนบำท และปี 2560 มีกำรจ่ำยเงินส่วนแบ่งก ำไรระหว่ำงกำล จ ำนวน 
25.00 ล้ำนบำท ส่งผลให้ CRD ท่ีถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 5 ได้รับเงินส่วนแบ่งก ำไร
เท่ำกบั 1.25 ล้ำนบำท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นและตำมเง่ือนไขท่ีตกลง 

 รำยได้คำ่เชำ่รับ 
CRD ให้กิจกำรร่วมค้ำ

1.99 2.00 CRD ให้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC เช่ำอำคำรส ำนักงำนและเช่ำช่วงท่ีดิน เพื่อใช้เป็น
สถำนท่ีประกอบกิจกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในช่วงระยะเวลำ 3 ปี (นับตัง้แต่ 1 ก.ค. 
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ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
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CRC-CEC เช่ำ
ส ำนกังำนและเช่ำช่วง
ท่ีดินเพ่ือใช้ในกำร
ประกอบกิจกำร 

2558 ถึง 30 มิ.ย. 2561) โดยก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน 8.00 ล้ำนบำท 
ระยะเวลำ 5 ปี (CRD บนัทึกเป็นรำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำทัง้จ ำนวนแล้ว และทยอย
บนัทึกรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำ) ทยอยรับรู้เป็นรำยได้ค่ำเช่ำปีละ 1.60 ล้ำนบำท 
และสญัญำเช่ำช่วงท่ีดิน ซึ่งท่ีดินดงักล่ำว CRD ได้ท ำสญัญำเช่ำกับบุคคลภำยนอกท่ี
อตัรำเดือนละ 30,000 บำท (ตัง้แต ่22 ม.ค. 2556 ถึง 21 ม.ค. 2559) และท่ีอตัรำเดือน
ละ 33,000 บำท (ตัง้แต่ 22 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2562) โดย CRD ก ำหนดอัตรำค่ำ
เช่ำช่วงกับกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ในอัตรำเดียวกัน  โดยในปี 2559 มีค่ำเช่ำ
ส ำนักงำนเท่ำกบั 1.60 ล้ำนบำท และค่ำเช่ำท่ีดินเท่ำกับ 0.39 ล้ำนบำท และปี 2560 มี
คำ่เช่ำส ำนกังำนเท่ำกบั 1.60 ล้ำนบำท และคำ่เช่ำท่ีดินเท่ำกบั 0.40 ล้ำนบำท  
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมเหมำะสม และ
กำรก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำช่วงท่ีดินและส่ิงปลกูสร้ำงมีอตัรำใกล้เคียงกบัรำยงำนประเมิน
มลูคำ่ทรัพย์สินท่ีจดัท ำโดย บริษัท ซิมส์ พร๊อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จ ำกดั ประเมินโดย 
นำยวรศกัด์ิ โชติแฉล้มสกุลชยั ผู้ประเมินหลกัชัน้วุฒิ (วฒ. 035) ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 รำยได้คำ่เชำ่รับลว่งหน้ำ 
กิจกำรร่วมค้ำ CRC-
CEC ช ำระคำ่เช่ำอำคำร
ส ำนกังำนตำมเง่ือนไขท่ี
ได้รับจำก CRD 

 
5.60 

 
4.00 

 กู้ยืมเงิน 
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จำกกิจกำรร่วมค้ำ 
CRC-CEC 
ดอกเบีย้จ่ำย 
CRD มีกำรจำ่ยดอกเบีย้

ยอด ณ 1 ม.ค. 59      0.00 
เพ่ิมขึน้ระหว่ำงงวด     5.00 
ลงลงระหว่ำงงวด      (5.00) 
ยอด ณ 31 ธ.ค. 59    0.00 

                            0.03 

- 
 
 
 
 

- 

CRD กู้ ยืมเงินระยะสัน้จำกกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC เพื่อน ำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
ของ CRD ระยะสัน้ และได้ช ำระคืนทัง้หมดเรียบร้อยแล้วภำยในปี 2559 ทัง้นี ้CRD มี
กำรจ่ำยดอกเบีย้จำกกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ดงักลำ่วในอตัรำร้อยละ 7.50 ตอ่ปี 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นเพ่ือใช้
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จำกกำรกู้ยืมเงินระยะ
สัน้ดงักลำ่ว 

หมุนเวียนระยะสัน้ และมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งมีควำม
สมเหตุสมผลใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบีย้ท่ี CRD ได้รับจำกสถำบนักำรเงิน และเป็นไป
ตำมเง่ือนไขสญัญำร่วมค้ำ 

 รำยกำรขำยสินทรัพย ์ 1.18 - ในปี 2559 CRD จ ำหน่ำยทรัพย์สินให้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ในส่วนของรถบดอัด 
รถกระบะ และรถจกัรยำนยนต์ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจรับบริหำรจดัเก็บขยะมลูฝอย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2560 (ก่อนแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี 1 มีนำคม 
2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำก CRD 
จะไมด่ ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัขยะมูลฝอยอีก และกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC จ ำเป็นต้องใช้
ทรัพย์สินดงักล่ำว และรำคำขำยเป็นรำคำยุติธรรมซึง่ได้มีกำรเปรียบเทียบกับรำคำขำย
รถแต่ละประเภทครำวล่ำสุดท่ีผ่ำนมำ และเปรียบเทียบจำกข้อมูลท่ีมีบุคคลภำยนอก
เสนอรำคำขอซือ้สินทรัพย์ดงักลำ่ว 

2. บริษัท ซีอำร์ซ ีเอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
จ ำกดั (CEC) 

รำยกำรขำยสินทรัพย ์  17.67 ในปี 2560 CRD จ ำหน่ำยทรัพย์สินให้ CEC ในส่วนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนน
รวมจ ำนวน 39 รำยกำร โดยให้ผอ่นช ำระ 18 งวด และเคร่ืองใช้ส ำนกังำนเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจจดัเก็บขยะมลูฝอย  

 ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหนำ่ย
ทรัพย์สิน 

 14.71 ทัง้นี ้CRD มีรำยกำรลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินให้ CEC 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 ได้
พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำก CRD จะไม่
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับขยะมูลฝอยอีก และ CEC จ ำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินดังกล่ำว และ
รำคำขำยเป็นรำคำยุติธรรมซึ่งได้มีกำรเปรียบเทียบจำกข้อมูลท่ีมีบุคคลภำยนอกเสนอ
รำคำขอซือ้สินทรัพย์ดงักลำ่ว 
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บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ปี 2559 และ 

31 ธ.ค. 2559 
ปี 2560 และ 
31 ธ.ค. 2560 

3.นำยธีรพฒัน์ 
จิรพิพฒัน์ 

กำรค ำ้ประกนัวงเงิน 1,197.13 1,420.66 นำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ ค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินให้แก่ CRD ในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท โดยไมค่ิดคำ่ตอบแทน 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 
เน่ืองจำกเป็นไปตำมเง่ือนไขของสถำบันกำรเงิน และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค ำ้
ประกนัดงักลำ่ว 

 กู้ยืมเงิน 
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จำก  นำยธีรพฒัน์          
จิรพิพฒัน์ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
CRD มีกำรจำ่ยดอกเบีย้
จำกกำรกู้ยืมเงินระยะ
สัน้ดงักลำ่ว 

 ยอด ณ 1 ม.ค. 60      0.00 
เพ่ิมขึน้ระหว่ำงงวด     1.00 
ลงลงระหว่ำงงวด      (1.00) 
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60    0.00 

 
0.0026 

CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้จำกนำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ เพื่อน ำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของ 
CRD ระยะสัน้ และได้ช ำระคืนทัง้หมดเรียบร้อยแล้วภำยในเดือนก.ย. 2560 ทัง้นี ้CRD 
มีกำรจ่ำยดอกเบีย้จำกกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ดงักลำ่วในอตัรำร้อยละ 10.25 ตอ่ปี 

4. นำยเฉลิมศกัด์ิ 
นิมำพนัธ์ 

กำรค ำ้ประกนัวงเงิน 1,187.13 1,410.66 นำยเฉลิมศักด์ิ นิมำพันธ์ ค ำ้ประกันวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินให้แก่ CRD ใน
ฐำนะกรรมกำรบริษัท โดยไมค่ิดคำ่ตอบแทน 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 
เน่ืองจำกเป็นไปตำมเง่ือนไขของสถำบันกำรเงิน และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค ำ้
ประกนัดงักลำ่ว 
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บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ปี 2559 และ 

31 ธ.ค. 2559 
ปี 2560 และ 
31 ธ.ค. 2560 

 กู้ยืมเงิน 
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จำก  นำยเฉลิมศกัด์ิ          
นิมำพนัธ์ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
CRD มีกำรจำ่ยดอกเบีย้
จำกกำรกู้ยืมเงินระยะ
สัน้ดงักลำ่ว 

 ยอด ณ 1 ม.ค. 60      0.00 
เพ่ิมขึน้ระหว่ำงงวด     1.00 
ลงลงระหว่ำงงวด      (1.00) 
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60    0.00 

 
0.0024 

CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้จำกนำยเฉลิมศกัด์ิ นิมำพนัธ์ เพ่ือน ำไปใช้หมนุเวียนในธุรกิจของ 
CRD ระยะสัน้ และได้ช ำระคืนทัง้หมดเรียบร้อยแล้วภำยในเดือนก.ย. 2560 ทัง้นี ้CRD 
มีกำรจ่ำยดอกเบีย้จำกกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้ดงักลำ่วในอตัรำร้อยละ 10.25 ตอ่ปี 

5. นำงสำวิตรี 
จิรพิพฒัน์ 

กำรค ำ้ประกนัวงเงิน 40.41 - นำงสำวิตรี จิรพิพัฒน์ ค ำ้ประกันวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินให้แก่ CRD ตำม
เง่ือนไขของสถำบนักำรเงิน โดยไมค่ิดคำ่ตอบแทน 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวันท่ี  14 
พฤษภำคม 2560 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 
เน่ืองจำกเป็นไปตำมเง่ือนไขของสถำบันกำรเงิน และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค ำ้
ประกนัดงักลำ่ว 

6.กิจกำรร่วมค้ำ
เชียงใหมริ่มดอย –อำร์.
เค.เจ. (CRC-R.K.J.) 

กำรค ำ้ประกนัวงเงิน 28.98 35.38 บริษัทมีภำระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกมัดจำกกำรค ำ้ประกันเงินกู้ ยืม และวงเงินหนังสือค ำ้
ประกนัท่ีออกโดยธนำคำรให้แก่กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย – อำร์.เค.เจ. 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2560 วนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 ได้พิจำรณำ
และมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำกเป็นไปตำมเง่ือนไขของ
สถำบนักำรเงิน ภำระผูกพันเป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทุนของ CRD ในกิจกำรร่วมค้ำ 
และไมมี่กำรคิดคำ่ตอบแทนกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่ว 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กนัของบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ส ำหรับงวดบญัชี 
ปี 2560 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ท่ีบริษัทมีอยู่กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันมีควำม
สมเหตสุมผล และเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม ไมมี่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ไปจำกบริษัท 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทใน
อนาคต 

 
มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
 กรณีท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกันของบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั บคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ซึ่งเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็น
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง และมีเง่ือนไขกำรค้ำปกติหรือรำคำตลำด ภำยใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 
สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใ ต้
หลกักำรท่ีทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิ และจัดท ำรำยงำนสรุปเพ่ือรำยงำนให้กับทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบทกุไตรมำส 

ส ำหรับในกรณีท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทจะจัดให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้ เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ื อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี เพ่ืออนมุตัิรำยกำร
ดงักลำ่วก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร  
 
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะก ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ 
ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบได้กับเง่ือนไขหรือรำคำท่ีเกิด
ขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทกระท ำกับบุคคลภำยนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ค วำมเห็น
เก่ียวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทัง้ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณี ท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมิน
รำคำอิสระ ผู้ เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดงักลำ่ว เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสนิใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตำมแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และหำกหุ้นสำมญัของบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56 -1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56 -2) ตำม
หลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบต่ำงๆ ท่ีได้ก ำหนดขึน้
และกรรมกำรจะต้องไม่มีสว่นร่วมในกำรพจิำรณำรำยกำรใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะ
อ่ืนใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ซึ่งบริษัท
จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดท่ีเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง
กัน และตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจำกนี ้บริษัทจะไม่ท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไมใ่ช่กำรด ำเนินธรุกิจตำมปกตขิองบริษัท 
 
การอนุมัตใินหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัท 
และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 

 
 ปัจจุบันบริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งในอนำคตบริษัทอำจมีรำยกำรระหว่ำงกันกับ
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องเพิม่เติม ซึ่งบริษัทสำมำรถท ำธรุกรรมดงักลำ่วได้ โดยพิจำรณำด ำเนินกำรตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด ได้แก่ กำรเปรียบเทียบรำคำและเง่ือนไขก่อนกำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำง และธรุกรรมนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำก
อิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
1/2560 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตัิในหลักกำรเก่ียวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ไป ในกำรท ำธรุกรรมระหวำ่งบริษัทกบับคุคลเก่ียวโยง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในอนำคต 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนำคตถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะจัดให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรดังกล่ำวผ่ำนท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ทัง้นี ้เพ่ือดแูลให้รำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงยุติ ธรรมและมี

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำท่ีเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนด

เก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

สรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญชี 

งบตรวจสอบ : งบการเงนิส าหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ผู้สอบบญัชี : นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 218 จำกบริษัท เอ

เอสที มำสเตอร์ จ ำกดั (เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำม เห็ น โดย
ผู้สอบบญัชี 

: รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบการเงนิส าหรับงวดบัญชีปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ผู้สอบบญัชี : นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 218 จำกบริษัท เอ

เอสที มำสเตอร์ จ ำกดั (เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำม เห็ น โดย
ผู้สอบบญัชี 

: รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบการเงนิส าหรับงวดบัญชีปี 2558 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ผู้สอบบญัชีและ : นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 218 จำกบริษัท เอ

เอสที มำสเตอร์ จ ำกดั (เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำม เห็ น โดย
ผู้สอบบญัชี 

: รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ถูกต้อง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ทัง้นี ้ในช่วงปี 2558–2560 บริษัทมีเปล่ียนแปลงกำรลงทนุในบริษัทย่อย และกิจกำรร่วมค้ำ ดงันี ้

ช่ือบริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ / สถานะปัจจุบัน จัดตัง้ในประเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
การบันทกึบัญชี 

บริษัท ซีอำร์ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล 
เคียว จ ำกดั 

บ ริห ำรจัด เก็ บขยะมูลฝอย  / บ ริษั ท
จ ำหน่ำยเงินลงทุนเม่ือเดือนกรกฎำคม 
2558 มีผลท ำให้อ ำนำจควบคมุหมดไป 

ไทย 70% 
(เข้ำลงทนุเม่ือ
กนัยำยน 2557) 

รับรู้ตำมสดัสว่น 

หมำยเหต ุ: บริษัทได้จดัท ำงบกำรเงินรวม ซึง่มีบริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั และกิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย -ซีอำร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว เป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัที่เข้ำลงทนุเดือนกนัยำยน 2557 จนถงึเดือนกรกฎำคม 2558 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุกำรลงทนุในบริษัท 
ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด โดยที่ประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 มีมติอนุมตัิขำยหุ้น
ของบริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั ทัง้จ ำนวนให้กบับุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ช่ือกิจการร่วมค้า ผู้ร่วมค้า 
ลักษณะธุรกิจ/ 
สถานะปัจจุบัน 

จัดตัง้ใน
ประเทศ 

บันทกึ
ข้อตกลงเลิก

กิจการ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

การบันทกึบัญชี 

กิจกำรร่วมค้ำซีอำร์
ซี แอนด์ วีเออำร์
เอส 

บจก.วี เอ อำร์ 
เอส 

ก่ อ ส ร้ ำ ง ง ำ น
ปรับปรุงระบบ
จ ำ ห น่ ำ ย เป็ น
เค เบิ ล ใ ต้ ดิ น 
ง ำ น ก่ อ ส ร้ ำ ง
ปรับปรุงสถำนี
ไ ฟ ฟ้ ำ  ง ำ น
ก่อสร้ำงสถำนี
ไ ฟ ฟ้ ำ ร ะ บ บ 
115 -22  เค วี  / 
ด ำเนินกิจกำร 

ไทย 16 ตลุำคม 
2560 

50% 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือ
มกรำคม 2560) 

ไมไ่ด้งำนเลกิ
กิจกำร 

กิจกำรร่วมค้ำ
เชียงใหมริ่มดอย-
อำร์.เค.เจ 

บจก.อำร์.เค.เจ
เอ็นจิเนียร่ิง 

ก่อสร้ำงระบบ
รวบรวมและ
บ ำบดัน ำ้เสีย / 
ด ำเนินกิจกำร 

ไทย - 60% 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือ
พฤศจิกำยน 2558) 

รับ รู้ส่วนแบ่งใน
ทรัพย์สิน หนีส้ิน 
ร ำ ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่ำใช้จ่ำยแต่ละ
รำยกำรของกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น
ร่วมกันตำมส่วน
ข อ ง ต น  (Joint 
Operation)  

กิจกำรร่วมค้ำ
เชียงใหมริ่มดอย-ซี

บจก.ซีอำร์ซี 
เอ็นไวรอน

บริหำรจดัเก็บ 
ขยะมลูฝอย / 

ไทย - 5% 
 

รับรู้สว่นแบง่ใน
ก ำไรตำมสดัส่วน
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ช่ือกิจการร่วมค้า ผู้ร่วมค้า 
ลักษณะธุรกิจ/ 
สถานะปัจจุบัน 

จัดตัง้ใน
ประเทศ 

บันทกึ
ข้อตกลงเลิก

กิจการ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

การบันทกึบัญชี 

อำร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว 

เมนทอล เคียว ด ำเนินกิจกำร (จดัตัง้ขึน้เม่ือธนัวำคม 
2557) 

ของตน 

กิจกำรร่วมค้ำ
เชียงใหมริ่มดอย-
เอ็ม.อำร์.วี 

บจก.เอ็ม.อำร์.วี รับเหมำก่อสร้ำง 
/ เลกิประกอบ
กิจกำรและคืน
เงินลงทนุ

เรียบร้อยแล้ว 

ไทย 31 กรกฎำคม 
2558 

--- 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือ
พฤษภำคม 2554 โดย
บริษัทถือหุ้น 50%) 

รับรู้สว่นแบง่ใน
ก ำไรตำมสดัส่วน

ของตน 

กิจกำรร่วมค้ำ
เชียงใหมริ่มดอย-
ศลิป์โยธำ 

ห้ำงหุ้นสว่น
จ ำกดัศลิป์โยธำ 

รับเหมำก่อสร้ำง 
/ เลกิประกอบ
กิจกำรและคืน
เงินลงทนุ

เรียบร้อยแล้ว 

ไทย 31 กรกฎำคม 
2558 

--- 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือสงิหำคม 
2552 โดยบริษัทถือหุ้น 

50%) 

รับรู้สว่นแบง่ใน
ก ำไรตำมสดัส่วน

ของตน 

 
 ท่ีประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2557 มีมตเิข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท ซีอำร์ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั จ ำนวน 7,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท โดยเรียกช ำระหุ้นครัง้แรกหุ้นละ 70.00 บำท รวมเป็นเงิน 
0.49 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2557 บริษัทได้ท ำสญัญำกิจกำรร่วมค้ำในนำม กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย – ซีอำร์ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล เคียว โดยบริษัท ลงทนุร้อยละ 5 และบริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) ลงทุน
ร้อยละ 95 ท ำให้บริษัทมีอ ำนำจควบคมุในกิจกำรร่วมค้ำ และถือเป็นบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 กิจกำรร่วมค้ำยงัไม่
เรียกเงินลงทนุจำกผู้ ร่วมค้ำ ตอ่มำในเดือนเมษำยน 2558 กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย – ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
เรียกเงินลงทนุจำกผู้ ร่วมค้ำจ ำนวนเงิน 2.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทลงทนุร้อยละ 5 เป็นจ ำนวน 0.10 ล้ำนบำท 
 เดือนกรกฎำคม 2558 บริษัทขำยหุ้นของบริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด ทัง้จ ำนวนให้กับบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนัเป็นเงินจ ำนวน 0.40 ล้ำนบำท ตำมมติท่ีประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2558 และ
จดัประเภทเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำเชียงใหมริ่มดอย – ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ใหมเ่ป็นเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9.68 1.69% 14.31 2.21% 61.25 6.01% 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 30.00 2.94% 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 243.00 42.52% 248.98  38.40% 285.18 27.99% 
มลูคำ่งำนท่ีเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ 89.12 15.59% 129.81  20.02% 352.48 34.60% 
วสัดคุงเหลือ 18.52 3.24% 33.64  5.19% 46.41 4.56% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 360.32 63.05% 426.74  65.81% 775.32 76.10% 

เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 35.34 6.18% 37.07  5.72% 55.03 5.40% 
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย  -  -  -  - - - 
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 0.64 0.11% 1.27  0.20% 1.26 0.12% 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สทุธิ 159.62 27.93% 158.87  24.50% 150.99 14.82% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1.31 0.23% 2.07  0.32% 2.18 0.21% 
ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำย  -  - 12.57  1.94% 23.73 2.33% 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 13.96 2.44% 9.41  1.45% 6.40 0.63% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.28 0.05% 0.45  0.07% 3.88 0.38% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 211.14 36.95% 221.71  34.19% 243.47 23.90% 
รวมสินทรัพย์ 571.46 100.00% 648.45  100.00% 1,018.79 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

78.40 13.72% 117.84  18.17% 75.50 7.41% 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น 153.72 26.90% 178.56  27.54% 295.61 29.02% 
เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีครบก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

12.11 2.12% 5.44  0.84% 6.46 0.63% 

เงินกู้ยืมระยะยำวสว่นท่ีครบก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

1.09 0.19%  -  - - - 

เงินรับลว่งหน้ำจำกผู้วำ่จ้ำงและรำยได้คำ่
ก่อสร้ำงรับลว่งหน้ำ 

5.01 0.88% 32.82  5.06% 85.05 8.35% 

เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 23.00 4.03% 28.60  4.41% 44.61 4.38% 
เงินปันผลค้ำงจ่ำย 30.00 5.25%  -  - - - 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 12.62 2.21%  -  - 0.34 0.03% 
ประมำณกำรหนีสิ้นระยะสัน้ 31.90 5.58% 25.83  3.98% 9.54 0.94% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 347.84 60.87% 389.09  60.00% 517.11 50.76% 

เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4.11 0.72% 2.69  0.41% 2.86 0.28% 
เงินกู้ยืมระยะยำว    -  - - - 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  -  -  -  - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 10.92 1.91% 12.69  1.96% 13.79 1.35% 
ประมำณกำรหนีสิ้นระยะยำว 36.00 6.30% 12.94  1.99% 6.61 0.65% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รำยได้คำ่เชำ่รับลว่งหน้ำ  -  - 4.00  0.62% 2.40 0.24% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 51.03 8.93% 32.31  4.98% 25.66 2.52% 

รวมหนีสิ้น 398.88 69.80% 421.40  64.99% 542.77 53.28% 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 65.00 11.37% 175.00  26.99% 250.00 24.54% 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั - - - - 129.98 12.76% 
เงินส ำรองตำมกฎหมำย 6.50 1.14% 11.50  1.77% 14.00 1.37% 
ก ำไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 101.09 17.69% 40.55  6.25% 82.04 8.05% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 172.59 30.20% 227.05  35.01% 476.02 46.72% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 571.46 100.00% 648.45  100.00% 1,018.79 100.00% 

 

หมำยเหต ุ: งบกำรเงินงวดบญัชีปี 2558 - 2560 ได้ใช้นโยบำยกำรบญัชี ดงันี ้
1. รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับรู้ตำมวิธีอตัรำส่วนของงำนก่อสร้ำงที่ท ำเสร็จ  
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำร รับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้ว 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบบัตรวจสอบ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,134.50  93.10% 1,015.06  97.04% 1,343.62 98.30% 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 84.08  6.90% 31.00  2.96% 23.18 1.70% 

รวมรายได้ 1,218.58  100.00% 1,046.06  100.00% 1,366.80 100.00% 

ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,006.70  82.61% 918.00  87.76% 1,231.36 90.09% 
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร 58.43  4.79% 30.09  2.88% 21.49 1.57% 

รวมต้นทนุ 1,065.13  87.41% 948.09  90.63% 1,252.85 91.66% 
ก าไรขัน้ต้น 153.46  12.59% 97.98  9.37% 113.95 8.34% 

รำยได้อ่ืน 7.37  0.60% 14.49  1.38% 13.68 1.00% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 160.83  13.20% 112.46  10.75% 127.62 9.34% 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 52.49  4.31% 54.51  5.21% 66.01 4.83% 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 0.28  0.02% 1.24  0.12% 1.24 0.09% 
คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 6.15  0.50% 5.54  0.53% 6.71 0.49% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 102.47  8.41% 53.65  5.13% 56.14 4.11% 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 21.97  1.80% 11.16  1.07% 12.24 0.90% 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 80.50  6.61% 42.49  4.06% 43.91 3.21% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ 

80.66 6.62% - - - - 

ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ี
ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 

(0.16) 0.01% - - - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทนุตามวิธี
ส่วนได้เสีย (ฉบับ

ตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทนุตามวิธี
ส่วนได้เสีย (ฉบับ

ตรวจสอบ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 102.47  53.65  56.15  
รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด ำเนินงำน 

     

คำ่เส่ือมรำคำ 26.43  18.66   17.61  
คำ่ตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.14  0.41   0.64  
คำ่ตดัจ ำหน่ำยภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 0.29   - - 
ขำดทุน(ก ำไร) จำกกำรจ ำหนำ่ยท่ีดินและอุปกรณ์ 2.24  (6.23)  (3.48)  
ขำดทุน(ก ำไร) จำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - (0.001) - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย  (0.42) -  - 
ดอกเบีย้รับ - (0.27) (0.41) 
ก ำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (0.28) (1.24)  (1.24) 
ประมำณกำรหนีสิ้นเพิ่มขึน้ 74.95  11.95   2.24  
ผลประโยชน์พนกังำน 0.96  1.10   1.21  
คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 6.15  5.54  6.71  
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (133.74) 1.46   (31.09)  
รำยได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช ำระ (71.03)  (40.69)  (222.67) 
วสัดคุงเหลือ (3.68)  (15.12)  (12.77)  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.05   (0.18) 0.25 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 23.92  23.06  117.12  
เงินรับลว่งหน้ำจำกผู้วำ่จ้ำงและรำยได้คำ่กอ่สร้ำงรับ
ลว่งหน้ำ 

(18.78) 27.82   52.23  

เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 12.98  5.59  16.01  
ประมำณกำรหนีสิ้น  (7.05)  (41.08)  (24.85) 
รำยได้คำ่เชำ่รับลว่งหน้ำ 1.20  5.60   (1.60) 
จ่ำยภำษีเงินได้ (24.61)  (31.67)  (20.07) 
รับคืนภำษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ำย 1.15  -  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (6.67) 18.36  (48.01) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      

เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ำ้ประกนั (4.92) (1.73)  (17.97) 
เงินลงทุนชัว่ครำวเพ่ิมขึน้ - - (30.00) 
ดอกเบีย้รับ - 0.27 0.41 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทยอ่ย ณ วนั (0.77)  - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทนุตามวิธี
ส่วนได้เสีย (ฉบับ

ตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทนุตามวิธี
ส่วนได้เสีย (ฉบับ

ตรวจสอบ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (2.60)  - - 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

14.60  -  - 

เงินสดรับคืนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและ
กิจกำรร่วมค้ำ 

2.20  -  - 

เงินสดจ่ำยซือ้ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (26.56) (24.52)  (17.44) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน และอุปกรณ์ 5.83  9.43  9.04  
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ ไมมี่ตวัตน - 0.001 - 
เงินสดจ่ำยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (0.86) (1.17)  (0.75) 
เงินสว่นแบง่ก ำไรท่ีได้จำกกิจกำรร่วมค้ำ   0.60   1.25  

เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (13.08) (17.11) (55.46) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

จ่ำยดอกเบีย้ (6.20) (5.36) (6.78) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 31.83  39.44   (42.34) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 3.79  - - 
เงินสดจ่ำยคืนเจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  (14.15)  (12.11)  (5.44) 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว  (17.59)  (1.09) - 
รับช ำระคำ่หุ้นเพิ่มทุน  110.00  204.98 
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (9.75) (127.50) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (12.06) 3.38  150.42 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (31.81) 4.63   46.94 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 41.49  9.68   14.31  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิน้งวด 9.68  14.31   61.26  

 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ตรวจสอบแล้ว 

 
2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำ  1.04   1.10  1.50 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ำ  0.98   1.01  1.35 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เท่ำ  (0.04)  0.04  (0.11) 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
ตรวจสอบแล้ว 

 
2558 2559 2560 

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เท่ำ 8.40 5.14 5.63 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 42.87 70.00 63.98 

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เท่ำ 10.55 8.05 9.84 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้จ้ำหนีก้ำรค้ำ วนั 34.11 44.71 36.60 

วงจรเงินสด วนั 8.76 25.28 27.38 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ล้ำนบำท (12.87) 13.44 (48.01) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น % 12.59% 9.37% 8.34% 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 8.91% 5.66% 4.60% 

อตัรำก ำไรอ่ืน % 0.60% 1.38% 1.00% 

อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร % (11.85%) 22.70% (76.40%) 

อตัรำก ำไรสทุธิ % 6.58% 4.01% 3.18% 

อตัรำผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น % 52.82% 21.26% 12.49% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)  

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 16.55% 6.97% 5.27% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 50.65% 28.44% 26.72% 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย ์ เท่ำ  2.52   1.74  1.66 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)  

อตัรำสว่นหนีสิ้นตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ำ  2.31   1.86  1.14 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ  2.48   5.44  (4.33) 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash basis) เท่ำ  (0.18)  0.08  (2.03) 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล/1 % 51.44% 264.59% 50.10% 

หมำยเหตุ : /1- สตูรค ำนวณอตัรำจ่ำยเงินปันผล = เงินปันผลประจ ำปี / ก ำไรสทุธิ(งบเฉพำะกิจกำร) หลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ซึง่บริษัทมีกำร
ประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 39.75 ล้ำนบำท 97.50 ล้ ำนบำท และ 20.75 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยมีกลุ่มลูกค้ำทัง้หน่วยงำน
รำชกำรและภำคเอกชน ทัง้นี ้บริษัทมีรูปแบบกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2 ประเภท ได้แก่ 

1. รับเหมาก่อสร้างอาคาร และส่ิงปลูกสร้างทั่ วไป : ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิ่งปลกูสร้ำงทั่วไป
ประเภทต่ำง ๆ โดยรับผิดชอบตัง้แต่งำนวิศวกรรมโยธำ งำนสถำปัตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร 
ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด ทัง้นี ้ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและส่ือสำร 
ระบบประปำ และระบบสขุำภิบำล เป็นต้น บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละด้ำนเข้ำ
มำรับจ้ำงท ำงำน แต่จะต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคมุคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรใน
ฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor) 

2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค : ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและตดิตัง้ระบบรวบรวมและบ ำบดั
น ำ้เสีย ระบบประปำ ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสงู (Sub Station) งำนปรับปรุงระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นสำย
เคเบิล้ใต้ดิน งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ำ้ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสร้ำงอำคำร
โรงไฟฟ้ำและระบบส่งน ำ้โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ำ้ งำนติดตัง้และทดสอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้พร้อม
อุปกรณ์ ตำมแบบท่ีลูกค้ำก ำหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ ส่วนงำนระบบอ่ืน อำทิ 
ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย ระบบผลติไฟฟ้ำแรงสงู และงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) เช่น ระบบไฟฟำ้และส่ือสำร 
ระบบประปำ และระบบสขุำภิบำล บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละด้ำนเข้ำมำ
รับจ้ำงท ำงำน แต่จะต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนได้โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลัก (Main Contractor) หรือเข้ำรับงำนในนำม
กิจกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมสดัส่วนกำรร่วม
ลงทุน หรือในนำมกิจกำรค้ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลกูค้ำเจ้ำของโครงกำร
ตำมส่วนงำนท่ีท ำ กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย – อำร์. เค. เจ. (“กิจกำรร่วมค้ำ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็นกำร
จัดตัง้ขึน้ระหว่ำงบริษัทกับบริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (“R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ 
R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 ส ำหรับกำรเข้ำประมลูงำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน ำ้เสีย ให้กับเทศบำล
นครปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ และได้รับคดัเลือกในเดือนเมษำยน 2559 

ในปี 2553 บริษัทมีโอกำสได้เข้ำรับงำนให้บริกำรจัดเก็บขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่
และให้บริกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมลูฝอยโดยวิธีฝังกลบในเขตเทศบำลนครล ำปำง และเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวัด
ล ำปำง และในปี 2557 บริษัทได้ร่วมจัดตัง้ CEC โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC สว่นท่ีเหลือ
อีกร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุ้นโดยบุคคลเก่ียวข้องของกรรมกำรท่ำนหนึ่ง เพ่ือด ำเนินธรุกิจจัดเก็บขยะมลูฝอย 
ต่อมำบริษัทและ CEC ได้จัดตัง้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพ่ือเข้ำ
ประมลูและให้บริกำรจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีแขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวลิะ และแขวงศรีวิชัย จังหวดัเชียงใหม ่
ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทขำยเงินลงทุนใน CEC ทัง้จ ำนวนให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัส่วน และจัดประเภทเงินลงทุนใน
กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ใหมเ่ป็นรำยกำรบญัชีเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีมตวิำ่จะไมท่ ำธรุกิจ



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน รำยงำนประจ ำปี 2560          

หน้ำที่ 98 

เก่ียวกบัขยะมลูฝอย และภำยหลงัสญัญำสิน้สดุลง บริษัทจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจขยะมลูฝอยท่ีไม่
ใช้งำนทัง้หมดให้แก่ CEC ตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

หำกพิจำรณำภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง และกำรให้บริกำรเท่ำกับ 1,218.58 ล้ำนบำท 1,046.06 ล้ำนบำท และ 1,366.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็น
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน 1,134.50 ล้ำนบำท 1,015.06 ล้ำนบำท และ 1,343.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วน
ต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 93.10 ร้อยละ 97.04 และร้อยละ 98.30 ตำมล ำดบั ขณะท่ีมีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรจ ำนวน 84.08 ล้ำนบำท 31.00 ล้ำนบำท และ 23.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน
เท่ำกบัร้อยละ 6.90 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 1.70 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้จะพบวำ่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีสดัส่วนรำยได้จำก
กำรให้บริกำรลดลงต่อเน่ืองทกุปี เน่ืองจำกสญัญำงำนให้บริกำรจดัเก็บและก ำจัดขยะมลูฝอยโดยวิธีฝังกลบทยอยครบก ำหนด 
และบริษัทมีนโยบำยท่ีจะไม่ท ำธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกับขยะมูลฝอยอีกในอนำคต ยกเว้นโครงกำรท่ีบริษัทยังคงผูกพันตำม
สญัญำอยู่ปัจจบุนั 

บริษัทมีก ำไรสทุธิของสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในปี 2558 ปี 2559 ก ำไรสทุธิในปี 2560 เท่ำกับ 80.50 ล้ำน
บำท 42.49 ล้ำนบำท และ 43.91 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยได้รวมเท่ำกับร้อยละ 6.58 ร้อยละ 4.06 และร้อย
ละ 3.21 ตำมล ำดบั สำเหตขุองก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลงในปี 2559 และปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีท่ี
ผำ่นมำ เกิดจำกผลกระทบจำกกำรชะลอกำรลงทนุของภำคเอกชน ปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศ ควำมไม่แน่นอนของภำวะ
เศรษฐกิจโลก และภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ ส่งผลให้บริษัทได้รับงำนโครงกำรใหม่ของภำคเอกชนในจ ำนวนและมลูค่ำ
โครงกำรลดลง รวมทัง้อตัรำก ำไรขัน้ต้นเฉล่ียตอ่โครงกำรน้อยกวำ่งวดเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรปรับกล
ยทุธ์โดยเข้ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึน้ แม้งำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรจะมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำกว่ำ
งำนโครงกำรจำกภำคเอกชน ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตัง้แตปี่ 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสดัสว่นรำยได้จำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรตอ่งำนภำคเอกชน ประมำณร้อยละ 33.54 ตอ่ร้อยละ 66.46 ประมำณร้อยละ 75.28 ตอ่ร้อยละ 
24.72 และประมำณร้อยละ 84.65 ตอ่ร้อยละ 15.35 ตำมล ำดบั ส ำหรับก ำไรจำกกำรให้บริกำรท่ีลดลงเป็นผลจำกสญัญำงำน
ให้บริกำรเก่ียวกับขยะมูลฝอยทยอยครบก ำหนด และบริษัทมีนโยบำยท่ีจะไม่ท ำธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกับขยะมูลฝอยอีกใน
อนำคต ยกเว้นโครงกำรท่ีบริษัทยงัคงผกูพนัตำมสญัญำอยู่แล้วในปัจจบุนั 

บริษัทสำมำรถสรุปกำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินส ำหรับงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 
2560 ได้ดงันี ้

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,134.50  93.10% 1,015.06  97.04% 1,343.62 98.30% 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร/2 84.08  6.90% 31.00  2.96% 23.18 1.70% 

รวมรายได้ 1,218.58  100.00% 1,046.06  100.00% 1,366.80 100.00% 

รำยได้อ่ืน/3 7.37  0.60% 14.49  1.38% 13.68 1.00% 

ที่มำ : ข้อมลูจำกบริษัท 
หมำยเหต ุ: /1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร หมำยถงึ รำยได้จำกกำรให้บริกำรเกี่ยวกบัขยะมลูฝอยซึง่ด ำเนินกำรในนำมบริษัท 
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 /2 รำยได้อื่น หมำยถงึ รำยได้จำกกำรขำยเศษวสัด ุรำยได้ค่ำเช่ำ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยได้ดอกเบีย้รับ 
- ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมก่อตัง้ CEC เพื่อด ำเนินธุรกิจจดัเก็บขยะมลูฝอย โดยเข้ำถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน CEC 

ส่วนอีกร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน CEC ถือโดยบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมกำรท่ำนหนึ่ง แต่เน่ืองจำก CEC ไม่มีผลงำนอ้ำงอิงใน
อดีต จึงขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำร่วมประมูลงำน บริษัทและ CEC จึงร่วมกันก่อตัง้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC เพื่อด ำเนินธุรกิจ
จดัเก็บขยะมูลฝอย โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 ทัง้นี ้เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 
กรกฎำคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขำยเงินลงทุนใน CEC ทัง้จ ำนวนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น นอกจำกนี ้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2560 (หลังแปรสภำพ)  เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 มีมติอนุมัตินโยบำยที่จะไม่ท ำธุรกิจ
ให้บริกำรเกี่ยวกบัขยะมลูฝอยอีกในอนำคต 

 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง และกำรให้บริกำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1,218.58 ล้ำน

บำท 1,046.06 ล้ำนบำท และ 1,366.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของรำยได้แยกตำมลกัษณะกำร
รับรู้รำยได้ ดงันี ้
 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงตำมวธีิอัตรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ีท ำเสร็จ อตัรำสว่นของงำนก่อสร้ำงท่ีท ำ

เสร็จค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบต้นทนุงำนก่อสร้ำงท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวดกับต้นทุนงำนก่อสร้ำงทัง้หมดท่ีคำดว่ำจะใช้
ในกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำ ในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนวำ่ต้นทุนทัง้สิน้ของโครงกำรเกินกวำ่มลูค่ำรำยได้ตำม
สญัญำ บริษัทจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรำยได้ท่ีรับรู้แล้ว แต่ยังไม่ถึง
ก ำหนดเรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไว้เป็นมลูค่ำงำนเสร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ และรำยได้ท่ีถึงก ำหนดรับช ำระตำมสญัญำแล้ว แต่
ยังไม่เกิดต้นทุนงำนก่อสร้ำงจริงจะแสดงไว้เป็นรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำในงบเเสดงฐำนะกำรเงิน  นอกจำกนี ้บริษัท
ก ำหนดให้มีกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงทุกไตรมำส  หรือเม่ือมีปัจจัยใดท่ีส่ง
ผลกระทบตอ่ต้นทนุงำนนัน้ ๆ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะโครงการ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ฉบับ
ตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท 
จ านวน
โครงการ 

ล้านบาท 
จ านวน
โครงการ 

ล้านบาท 
จ านวน
โครงการ 

รายได้จากโครงการต่อเน่ือง 699.83 11 674.82 14 1,052.17 15 
หน่วยงำนรำชกำร 208.84 3 525.80 8 924.73 9 
หน่วยงำนเอกชน 490.99 8 149.02 6 127.44 6 

รายได้จากโครงการใหม่ 434.56  11 328.46 17 287.35 15 
หน่วยงำนรำชกำร 171.64 7 226.49 9 208.60 8 
หน่วยงำนเอกชน 262.92 4 101.97 8 78.75 7 

รำยได้ท่ีไม่ได้รับรู้ตำมสญัญำ/1 0.11  11.78  4.10  
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,134.50 22 1,015.06 31 1,343.62 30 

หมำยเหต ุ: /1 - รำยได้ที่ไม่ได้รับรู้ตำมสญัญำ ประกอบด้วย เงินชดเชยรำยได้ค่ำก่อสร้ำง เป็นต้น 
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หำกพิจำรณำจ ำนวนโครงกำร และรำยได้ท่ีรับรู้ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง
ทัง้หมด 22 โครงกำร มีโครงกำรท่ีรับรู้รำยได้สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ 1.โครงกำรคอนโดมเินียม The Astra งำนสถำปัตยกรรม 2.
โครงกำรพรีเม่ียม เอำท์เล็ท เชียงใหม่ 3.โครงกำรคอนโดมิเนียม The Astra งำนโครงสร้ำง รวม 660.07 ล้ำนบำท งวดบญัชีปี 
2559 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงทัง้หมด 31 โครงกำร มีโครงกำรท่ีรับรู้รำยได้สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ 1. .
โครงกำรอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ภำคเหนือ (จังหวดัเชียงใหม่) 2.โครงกำรคอนโดมิเนียม The Astra งำน
สถำปัตยกรรม 3.โครงกำรอำคำรจอดรถบริเวณด้ำนทิศใต้ประตวูิจิตรศลิป์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ รวม 425.47 ล้ำนบำท และ
งวดบญัชีปี 2560 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงทัง้หมด 30 โครงกำร มีโครงกำรท่ีรับรู้รำยได้สงูสดุ 3 อนัดบั
แรกคือ 1.โครงกำรงำนกลุ่มอำคำรอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชียงใหม่ 2.โครงกำรงำนอำคำรอ ำนวยกำรอุ ทยำน
วิทยำศำสตร์ภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 3.โครงกำรอำคำรหอพักนักศึกษำแพทย์ 14 ชัน้ รวม 568.73 ล้ำนบำทในปี  
2558 ปี 2559 และปี 2560บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง เท่ำกับ 1 ,134.50 ล้ำนบำท 1,015.06 ล้ำนบำท และ
1,343.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั แบ่งเป็นรำยได้จำกโครงกำรต่อเน่ืองมำจำกปีก่อนหน้ ำ เท่ำกับ  699.83 ล้ำนบำท เท่ำกับ 
674.82 ล้ำนบำทและเท่ำกบั 1,055.43 ล้ำนบำท และรำยได้จำกโครงกำรใหมท่ี่เร่ิมโครงกำรในปีนัน้ เท่ำกบั 434.56 ล้ำนบำท 
เท่ำกับ 328.46 ล้ำนบำท และ 287.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ในปี 2559 จ ำนวนโครงกำรตำมสญัญำทัง้หมด 31 โครงกำร 
มำกกว่ำปี 2558 จ ำนวน 9 โครงกำร บริษัทรับรู้รำยได้ลดลง 119.44 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.53 ของรำยได้จำกกำร
รับเหมำก่อสร้ำงปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกโครงกำรต่อเน่ืองจำกปี 2558 มำในปี 2559 โดยเฉพำะงำนเอกชนท่ีมีมลูค่ำงำนสงูได้
ทยอยสิน้สดุลง ในขณะท่ีมีจ ำนวนโครงกำรใหมเ่พิ่มขึน้แต่เป็นสว่นของงำนรำชกำร ทัง้นีบ้ำงโครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรส่ง
มอบพืน้ท่ีให้กบับริษัทเพ่ือเร่ิมงำนก่อสร้ำง รวมถึงโครงกำรใหมย่ังอยู่ในช่วงของกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนฐำนรำก เป็นผล
ท ำให้กำรรับรู้รำยได้ในปี 2559 น้อยกว่ำปี 2558 อีกทัง้ ในปี 2559 บริษัทได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอกำรลงทุนของ
ภำคเอกชน จำกปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศ และควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลก และภำวะเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ด้วยกำรเข้ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึน้ แม้ว่ำงำนโครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรจะมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำกวำ่งำนโครงกำรจำกภำคเอกชนก็ตำม 

ส ำหรับปี 2560 จ ำนวนโครงกำรตำมสญัญำทัง้หมด 30 โครงกำร ลดลง 1 โครงกำร เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 
บริษัทรับรู้รำยได้เพิม่ขึน้ 328.56 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.37 ของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำก
มีเปอร์เซ็นต์ควำมส ำเร็จของงำนเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีจ ำนวนงำนท่ียังไมส่่งมอบจ ำนวน 13 โครงกำร คดิเป็นมลูค่ำงำนสว่นท่ีเหลือตำม
สญัญำ (Backlog) เท่ำกบั 892.26 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยรับรู้รำยได้จนถึงปี 2562 

รำยได้ท่ีไมไ่ด้รับรู้ตำมสญัญำ 

ในงวดบญัชีปี  2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้ท่ีไม่ได้รับรู้ตำมสญัญำ  1.29 ล้ำนบำท 11.78 ล้ำนบำท 
และ 4.10 ตำมล ำดบั ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บริกำรซ่อมแซม อำทิ ซ่อมงำนฝำ้ ซ่อมแซมประต ูต่อเตมิระเบียง เป็นต้น 
และรำยได้ชดเชยค่ำก่อสร้ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัด ุ(ค่ำ K) (งำนสง่มอบเรียบร้อยแล้ว) ส ำหรับปี 2560 รำยได้เกิด
จำกกำรได้รับชดเชยคำ่ K 0.85 ล้ำนบำท และรับรู้รำยได้สว่นร่วมกำรงำนจำกกิจกำรร่วมค้ำ CRC-R.K.J. 3.25 ล้ำนบำท 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร เม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้ว รำยได้จำกกำรให้บริกำร คือ รำยได้จำกกำรรับ
จดัเก็บขยะมลูฝอยตำมสญัญำในเขตเทศบำลนครเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่และรำยได้จำกจำกกำรจดัเก็บ และก ำจดัขยะมลู
ฝอยโดยวธีิฝังกลบตำมสญัญำในเขตเทศบำลนครล ำปำง และเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จงัหวดัล ำปำง บริษัทมีรำยได้จำกกำร
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ให้บริกำรในงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั บำท 84.08 ล้ำนบำท เท่ำกับ 31.00 ล้ำนบำท และ 23.18 ล้ำน
บำท คดิเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 6.90 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 1.70 ตำมล ำดบั 
 สญัญำกำรให้บริกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมลูฝอยโดยวิธีฝังกลบให้เขตเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร และเขตเทศบำล
นครล ำปำง จงัหวดัล ำปำง ซึ่งสิน้สดุสญัญำงำนลงในเดือนกนัยำยน 2560 ทัง้นี ้ภำยหลงัสญัญำสิน้สดุลง บริษัทได้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจขยะมลูฝอยท่ีไมใ่ช้งำนทัง้หมด 

รำยได้อ่ืน 

 ในงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้อ่ืนเท่ำกบั 7.37 ล้ำนบำท 14.49 ล้ำนบำท และ 13.68 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั ซึ่งรำยได้อ่ืน ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยเศษวสัด ุรำยได้จำกกำรให้เช่ำส ำนักงำน รำยได้ดอกเบีย้รับ 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน และก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ปี 2558 
บริษัทมีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีบริษัทถืออยู่ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ทัง้จ ำนวนให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัท ตำม
มตท่ีิประชมุวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2558 ส ำหรับรำยได้อ่ืนในปี 2559 ท่ีเพิม่ขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
คือ ก ำไรจำกกำรขำยยำนพำหนะท่ีไมไ่ด้ใช้งำน และก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้แคมป์คนงำน ซึ่งเกิดจำกกำรเวนคืนท่ีดิน
บำงส่วนเพ่ือก่อสร้ำงถนนของหน่วยงำนรำชกำรจ ำนวน 6.68 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำเช่ำส ำนักงำนจำกกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC 
จ ำนวน 1.99 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโครงกำรให้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC 3.27 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำร
ขำยเศษวสัด ุและอ่ืนๆ จ ำนวน 2.55 ล้ำนบำท ส ำหรับรำยได้อ่ืนในปี 2560 ประกอบด้วยรำยได้รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน
งำนบริกำรจัดเก็บขยะมลูฝอยเทศบำลล ำปำง 4.20 ล้ำนบำท ค่ำบริหำรโครงกำรโครงกำรให้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC 3.34 
ล้ำนบำท รำยได้ค่ำเช่ำส ำนักงำนจำกกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC 2.00 ล้ำนบำท รำยได้จำกำรขำยเศษวสัดแุละอ่ืนๆ จ ำนวน 
4.14 ล้ำนบำท 
 
ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 
ต้นทุน 

ในงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีต้นทนุจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกบั 1,065.13 ล้ำนบำท 948.09 ล้ำน
บำท และ 1,252.85 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกบัร้อยละ 87.41 ร้อยละ 90.63 และร้อยละ 
91.66 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของต้นทนุตำมประเภทธรุกิจได้ ดงันี ้

 

ต้นทนุการด าเนินงาน และ 
อัตราต้นทนุต่อรายได้แยกตาม

ประเภท 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,006.70  88.73% 918.00  90.44% 1,231.36 91.64% 
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร  58.43  69.49% 30.09  97.06% 21.49 92.71% 
รวมต้นทนุรับเหมาก่อสร้าง
และให้บริการ 

1,065.13   948.09   1,252.85  

ต้นทนุในกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

 ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำวสัดกุ่อสร้ำงและวสัดสุิน้เปลืองท่ีใช้ไปในงำนก่อสร้ำง และค่ำจ้ำง
ผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์เข้ำมำด ำเนินกำรตัง้แตง่ำนก่อสร้ำงอำคำร งำนสถำปัตยกรรม งำนติดตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้ำและ
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ระบบส่ือสำร งำนติดตัง้ระบบประปำและระบบสุขำภิบำล งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ งำนระบบดบัเพลิงทัง้
ภำยในและภำยนอกอำคำร เป็นต้น โดยบริษัทมีวิศวกรของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ เข้ำควบคุม
กำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีคำ่วสัดกุ่อสร้ำงและวสัดสุิน้เปลืองเท่ำกบั 467.56 ล้ำนบำท เท่ำกับ 
453.55 ล้ำนบำท และ 498.01 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงร้อยละ 41.21 เท่ำกับร้อยละะ 
44.68 และร้อยละ 37.06 ตำมล ำดบั และค่ำจ้ำงผู้ รับเหมำเท่ำกับ 452.04 ล้ำนบำท เท่ำกับ 379.02 ล้ำนบำท และ 642.15 
ล้ำนบำทคดิเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงร้อยละ  39.84 ร้อยละ37.34 และร้อยละ 47.79 ตำมล ำดบั รวมเป็น
ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1 ,006.70 ล้ำนบำท  เท่ำกับ 918.00 ล้ำนบำท และ 
1,231.36 ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำต้นทุนต่อรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงเท่ำกับร้อยละ 88.73 ร้อยละ 90.44 และร้ อยละ 
91.64 ตำมล ำดับ ซึ่งสำเหตุท่ีท ำให้อัตรำส่วนต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2558 ลดลง เน่ืองจำกบริษัทเข้ำรับงำน
โครงกำรเอกชนท่ีมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นดีกวำ่งำนรำชกำร กอปรกับบริษัทสำมำรถบริหำรกำรจดัซือ้วสัดกุ่อสร้ำงได้ในรำคำถกูกว่ำ
ปีท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำงลดลงไม่มำกเน่ืองจำกบริษัทมีกำรเข้ำรับงำนรำชกำรเพิม่ขึน้เช่นกัน จึงท ำให้
ต้นทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย ส ำหรับปี 2559 และปี 2560 อัตรำสว่นต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ เกิดจำกบริษัทปรับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจ โดยเข้ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิม่ขึน้ ซึ่งงำนโครงกำรจำกหน่วยงำน
รำชกำรจะมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำกวำ่งำนโครงกำรจำกหน่วยงำนเอกชน อีกทัง้ในปีดงักลำ่วกำรเข้ำรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชน
ในภำวะเศรษฐกิจถดถอย กำรคิดอัตรำก ำไรในกำรเข้ำรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชนท ำได้ไม่สงูนักเพ่ือเพิม่โอกำสในกำรเข้ำรับ
งำน กอปรกับรำคำวสัดุก่อสร้ำงโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึน้ อำทิ เหล็ก และปูนซีเมนต์ เป็นต้น จึงท ำให้ต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำง
โดยรวมเพิม่ขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2558 

ต้นทนุจำกกำรให้บริกำร 

ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรส่วนใหญ่เกิดจำกคำ่วสัดสุิน้เปลืองและคำ่แรงผู้ รับเหมำจัดเก็บ และก ำจัดขยะมลูฝอยโดยวิธี
ฝังกลบ ค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเงินเดือน โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีค่ำวสัดสุิน้เปลืองและค่ำแรง
ผู้ รับเหมำเท่ำกับ 13.46 ล้ำนบำท เท่ำกับ 8.12 ล้ำนบำท และ 5.40 ล้ำนบำท บริษัทมีค่ำแรงผู้ รับเหมำจดัเก็บ และก ำจดัขยะ
มลูฝอยโดยวิธีฝังกลบเท่ำกับ 3.52 ล้ำนบำท เท่ำกับ 3.96 ล้ำนบำทและ  2.64 ล้ำนบำท ค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
เท่ำกับ 12.84 ล้ำนบำท เท่ำกับ 8.01 ล้ำนบำท และ 5.57 ล้ำนบำทและเงินเดือนเท่ำกบั 25.94 ล้ำนบำท เท่ำกับ 11.75 ล้ำน
บำท และ8.45 ล้ำนบำท รวมเป็นต้นทุนจำกกำรให้บริกำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 58.43 ล้ำนบำท เท่ำกับ 
30.09 ล้ำนบำทและ 21.49 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำต้นทนุตอ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกบัร้อยละ 69.49 ร้อยละ 97.06 และ
ร้อยละ 92.73 ตำมล ำดบั สำเหตุของกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำต้นทุนในกำรให้บริกำรในปี 2559 เกิดจำกสญัญำกำรให้บริกำร
เก่ียวกับขยะมลูฝอยในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่สิน้สดุลงไปเม่ือเดือนมิถุนำยน 2558 สญัญำกำรให้บริกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมลู
ฝอยโดยวิธีฝังกลบเทศบำลนครล ำปำง เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวดัล ำปำง ได้สิน้สดุลงเม่ือเดือนกันยำยน 2560 ซึ่งมี
อัตรำก ำไรจำกกำรให้บริกำรต ่ำกว่ำงำนให้บริกำรในจังหวดัเชียงใหม่ กำรปรับเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและค่ำแรงทำงตรง และ
ต้นทนุจำกกำรท ำขอบคนัดนิบริเวณหลมุฝังกลบเพ่ือรองรับปริมำณขยะท่ีเพิม่ขึน้ในแตล่ะช่วงเวลำ 
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ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น และ อัตราก าไรขัน้ต้น
ต่อรายได้แยกตามประเภทรายได้ 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 127.81 11.27% 97.06 9.56% 112.26 8.36% 
ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำร 25.65 30.51% 0.91 2.94% 1.69 7.29% 

ก าไรขัน้ต้นรวม 153.46  97.97  113.95  
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 12.59%  9.37%  8.34% 

 
บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 153.46 ล้ำนบำท เท่ำกับ 97.97 ล้ำนบำท และ 113.95 

ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นตอ่รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 12.59 เท่ำกบัร้อยละ 9.37 และร้อยละ 8.34 
ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นก ำไรขัน้ต้นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงเท่ำกับ 127.81 ล้ำนบำท เท่ำกับ 97.06 ล้ำนบำท และ 
112.26 ล้ำนบำท และก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำร เท่ำกับ  25.65 ล้ำนบำท เท่ำกับ 0.91 ล้ำนบำท และ 1.69 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2558 ถึงปี 2560 พบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงอยู่เฉล่ียร้อยละ 8.30 
ถึงร้อยละ 12.50 ของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซึ่งเกิดจำกกำรท่ีบริษัทเข้ำรับงำนรำชกำรซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำกวำ่งำน
เอกชน อีกทัง้ในช่วงเวลำดงักล่ำวกำรเข้ำรับงำนจำกภำคเอกชนในภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั กำรคดิอัตรำก ำไรในกำรเข้ำรับงำน
ท ำได้ไม่สงูนักเพ่ือเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำรับงำน กอปรกับรำคำวสัดกุ่อสร้ำงโดยรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ อำทิ เหล็ก และปนูซีเมนต์ 
เป็นต้น จึงท ำให้อัตรำก ำไรจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงโดยรวมลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559 ในขณะท่ีอัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำร
ให้บริกำรมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจำกสญัญำให้บริกำรจัดเก็บขยะมลูฝอยในจั งหวดัเชียงใหม่ท่ีสิน้สดุลงไปเม่ือเดือนมิถุนำยน 
2558 คงเหลือเพียงงำนให้บริกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบในจังหวัดล ำปำง ซึ่งมีอัตรำก ำไรจำกกำร
ให้บริกำรต ่ำกวำ่งำนเดมิท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่กำรปรับเพิม่ขึน้ของเงินเดือนและค่ำแรงทำงตรง และคำ่ใช้จ่ำยในกำรท ำขอบคนัดิน
บริเวณหลมุฝังกลบเพ่ือรองรับปริมำณขยะท่ีเพิม่ขึน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  

ปี 2560 บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับ 113.95 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน
เท่ำกบัร้อยละ 8.34 ซึ่งสำมำรถแบง่เป็นก ำไรขัน้ต้นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงเท่ำกับ 112.26 ล้ำนบำท และก ำไรขัน้ต้นจำกกำร
ให้บริกำร เท่ำกบั 1.69 ล้ำนบำท ซึ่งกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำเกิดจำกสดัส่วนรำยได้
จำกกรับเหมำก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มสูงกว่ำงำนภำคเอกชน ซึ่งโดยปกติ งำนหน่วยงำนรำชกำรจะมีอัตรำก ำไร
ขัน้ต้นต ่ำกวำ่งำนภำคเอกชน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ประกอบด้วย คำ่ธรรมเนียม คำ่สำธำรณปูโภค ค่ำเส่ือมรำคำทรัพย์สนิ เงินเดือนและ
สวสัดกิำรพนักงำน คำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ค่ำท่ีปรึกษำ และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ส ำหรับงวดบญัชีปี 
2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 52.49 ล้ำนบำท เท่ำกับ 54.51 ล้ำนบำท และ 66.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่น
ต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 4.31 เท่ำกับร้อยละ 5.21 และร้อยละ 4.83 ตำมล ำดบั ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีมี
มลูค่ำสูงสดุคือเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน รองลงมำคือค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยให้สถำบันกำรเงิน ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรในปี 2558 และปี 2559 ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจำกค่ำธรรมเนียมในกำรใช้วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เพ่ือใช้เป็น
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เงินทุนหมนุเวียนภำยในกิจกำร กำรปรับฐำนเงินเดือน กำรปรับเพิม่สวสัดิกำรพนักงำน ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
อปุกรณ์ ยำนพำหนะท่ีมีกำรลงทนุทกุปี และคำ่ใช้จ่ำยในกำรเตรียมน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ปี 2560 บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 66.01 ล้ำนบำท ซึ่งคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำเน่ืองจำกกำรปรับฐำนเงินเดือน กำรปรับเพิ่มสวัสดิกำรพนักงำน กำรจ่ำยชดเชยแรงงำน 
คำ่ธรรมเนียมหนงัสือค ำ้ประกนัเงินรับลว่งหน้ำ และคำ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรเตรียมน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 บริษัทมีสว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ส ำหรับงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 0.28 ล้ำน
บำท เท่ำกับ 1.24 ล้ำนบำท และ 1.24 ล้ำนบำทคิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 0.02 เท่ำกับ
ร้อยละ 0.12 และร้อยละ0.09 เป็นส่วนแบ่งจำกกิจกำรร่วมค้ำ CRC-CEC ซึ่งให้บริกำรรับจัดเก็บขยะมลูฝอย ส่วนแบ่งจำก
กิจกำรร่วมค้ำ CRC-ศลิป์โยธำ และสว่นแบง่จำกกิจกำรร่วมค้ำ CRC-MRV ซึ่งประกอบธรุกิจให้บริกำรก่อสร้ำงโรงบ ำบดัน ำ้ใต้
ดินจำกบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมำะ  และให้บริกำรก่อสร้ำงพร้อมติดตัง้สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถำนี
ไฟฟ้ำบัวใหญ่ ตำมล ำดับ ทัง้นี ้กิจกำรร่วมค้ำ CRC-ศิลป์โยธำ และกิจกำรร่วมค้ำ CRC-MRV ได้จดทะเบียนเลิกประกอบ
กิจกำรและคืนเงินลงทนุเรียบร้อยแล้วในปี 2558  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินส ำหรับงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 6.15 ล้ำนบำท เท่ำกบั 5.54 ล้ำน
บำท และ6.71ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ  0.50 ร้อยละ 0.53 และร้อยละ0.49 
ตำมล ำดบั คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรใช้วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงิน
เพ่ือกำรพำณิชย์ เช่น คำ่ธรรมเนียม L/C ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชี ดอกเบีย้เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้ และดอกเบีย้จำกภำระเงินกู้ ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 21.97 ล้ำนบำท 
เท่ำกับ 11.16 ล้ำนบำท และ 12.24 ล้ำนบำทตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับร้อยละ 1.80 
ร้อยละ 1.07 และร้อยละ0.90 ตำมล ำดับ กำรเปล่ียนแปลงของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปในทำงเดียวกันกับ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร อตัรำภำษีเงินได้นิตบิคุคลตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นไปเท่ำกบัร้อยละ 20 ของก ำไรก่อนภำษี 

ก าไรและอัตราก าไรสุทธิ 

 บริษัทมีก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ส ำหรับงวดบญัชีปี 2558 ปี 2559 และก ำไรสทุธิปี 2560 เท่ำกับ  
80.50 ล้ำนบำท เท่ำกบั 42.49 ล้ำนบำท และ43.91ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธิร้อยละ 6.58 ร้อยละ 4.01 และร้อยละ3.18
ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ส ำหรับงวดบญัชีปี 2559 บริษัทมีก ำไรสทุธิลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จำกผลกระทบปัญหำ
กำรเมืองภำยในประเทศ ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลก และภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวภำยในประเทศ ส่งผลให้
ภำคเอกชนชะลอกำรลงทุน อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรปรับกลยุทธ์ด้วยกำรเข้ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึน้ 
แม้ว่ำงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรจะมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำกวำ่งำนโครงกำรจำกภำคเอกชน ทัง้นี ้ในช่วงเวลำดงักล่ำว
กำรเข้ำรับงำนจำกภำคเอกชนในภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั กำรคิดอตัรำก ำไรในกำรเข้ำรับงำนท ำได้ไม่สงูนักเพ่ือเพิ่มโอกำสใน
กำรเข้ำรับงำน ในขณะท่ีบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้จำกกำรปรับฐำนเงินเดือนของพนักงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เตรียมน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
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ส ำหรับปี 2560 บริษัทมีก ำไรสทุธิเท่ำกับ 43.91 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 3.18 ของรำยได้รวม กำร
ลดลงของก ำไรสทุธิก็จะมำจำกปัจจัยคล้ำยกับปี 2559 เน่ืองจำกโครงกำรสว่นใหญ่เป็นโครงกำรท่ีตอ่เน่ืองมำจำกปีก่อน กำร
ลดลงของก ำไรสทุธิเป็นผลมำจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นเป็นปัจจยัส ำคญั 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีมลูค่ำสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 571.46 ล้ำนบำท 648.45 
ล้ำนบำท และ 1,018.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรสนิทรัพย์ท่ีส ำคญัท่ีมีผลตอ่กำรเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์รวม มีดงันี  ้

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ำกับ 360.32 ล้ำนบำท 426.74 
ล้ำนบำท และ 775.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกบัร้อยละ 63.05 ร้อยละ 65.81 และร้อยละ 
76.10 ตำมล ำดบั มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัในแตล่ะรำยกำรดงันี ้

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 

2559 และปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 9.68 ล้ำนบำท 14.31 ล้ำนบำท และ 61.25 ล้ำนบำท 
สำเหตุท่ีเงินสดเพิ่มจำกสิน้ปี 2559 เน่ืองจำกได้รับเงินจำกจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ และลกูหนีอ่ื้น 
ในกำรประกอบธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำง กำรรับเงินค่ำจ้ำงจะเป็นไปตำมงวดงำนท่ีระบุในสญัญำ บริษัทจะได้รับคำ่จ้ำง

ในแตล่ะงวด บริษัทจะต้องท ำกำรสง่มอบงวดงำนให้เจ้ำของโครงกำรหรือตวัแทนตรวจรับมอบงำน เม่ือเจ้ำของโครงกำรรับมอบ
งำนแล้ว บริษัทจึงจะสำมำรถส่งใบแจ้งหนีไ้ปยังเจ้ำของโครงกำรเพ่ือขอรับเงินค่ำงวดงำน โดยปกติบริษัทจะก ำหนดให้เจ้ำของ
โครงกำรต้องช ำระคำ่จ้ำงในแต่ละงวดภำยใน 30 วนั หรือ 45 วนั นับจำกวนัท่ีเจ้ำของโครงกำรหรือตวัแทนตรวจรับงำนท่ีวำ่จ้ำง
ในแตล่ะงวด 

บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ  243.00 ล้ำนบำท 
248.98 ล้ำนบำท และ 285.18 ล้ำนบำท มีรำยละเอียดดงันี  ้

รายการลูกหนีก้ารค้า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2560 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 187.54 168.76 191.76 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 5.55 5.55 5.55 
รวมลูกหนีก้ารค้า-สุทธ ิ 181.99 163.21 186.21 
ลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 61.01 85.77 98.97 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-สุทธ ิ 243.00 248.98 285.18 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิเท่ำกับ 181.99 ล้ำนบำท เท่ำกับ 

163.21 ล้ำนบำท และ 186.21 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น -สุทธิ เท่ำกับร้อยละ  74.89 ร้อยละ 
65.55 และร้อยละ 65.30 ตำมล ำดบั ในปี 2559  ลกูหนีก้ำรค้ำลดลงจำกปี 2558 เน่ืองจำกบริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนโครงกำร
ใหม่เพิ่มขึน้ 17 โครงกำร และสำมำรถบริหำรจดักำรเรียกเก็บคำ่จ้ำงตำมงวดงำนภำยหลงัส่งมอบงำนตำมสญัญำจ้ำงได้ดีกว่ำ
ปีก่อนหน้ำ แม้วำ่บริษัทจะก ำหนดให้ช ำระคำ่จ้ำงภำยใน 30-45 วนั ก็ตำม แตต่ำมควำมจริงบริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (ไม่
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รวมมูลค่ำงำนท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ) ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ  43 วัน เท่ำกับ 70 วัน และ 64 วัน
ตำมล ำดบั โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2559 สงูขึน้เน่ืองจำกลกูหนีก้ำรค้ำรำยหนึ่งมียอดหนีค้้ำงช ำระคอ่นข้ำงสงูเน่ืองจำก
รอกำรอนุมัติเบิกงบประมำณประจ ำปี ซึ่งค้ำงช ำระเกินเทอมเครดิต อย่ำงไรก็ตำม ลูกหนีร้ำยดังกล่ำวได้ช ำระค่ำบริกำร
เรียบร้อยแล้วในปี 2560 ส ำหรับรำยกำรลกูหนีอ่ื้น ประกอบด้วย ลกูหนีเ้งินประกันผลงำนตำมสญัญำ เงินมดัจ ำค่ำสนิค้ำ เงิน
จ่ำยลว่งหน้ำผู้ รับเหมำ คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ ลกูหนีก้รมสรรพำกร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิเท่ำกับ 186.21 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนตอ่ลกูหนีก้ำรค้ำและ
ลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ เท่ำกบัร้อยละ 65.30 มลูค่ำลกูหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้จำกเม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 เน่ืองจำกกำรติดตำมเรียก
เก็บหนีต้ำมก ำหนดเง่ือนไข และมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (ไมร่วมมลูคำ่งำนท่ีเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ) เท่ำกบั 64 วนั 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระเท่ำกั บ  
119.45 ล้ำนบำท เท่ำกบั 121.79 ล้ำนบำท และ 159.59 ล้ำนบำทคดิเป็นสดัสว่นตอ่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไปก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู เท่ำกบัร้อยละ 63.69 เท่ำกบัร้อยละ 72.17 และร้อยละ 83.22ตำมล ำดบั และมีลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก ำหนดช ำระเท่ำกับ  
68.09 ล้ำนบำท เท่ำกับ 46.97 ล้ำนบำท และ 32.17 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่นตอ่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไปก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเท่ำกบัร้อยละ 36.31 เท่ำกบัร้อยละ 27.83 และร้อยละ 16.78 ตำมล ำดบั ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่โดยเฉล่ียเกือบร้อยละ 42 
เป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ร้อยละ 100 จำกยอดลกูหนีก้ำรค้ำท่ีอำยหุนีค้งค้ำงเกินก ำหนด 1 ปี โดยจะพจิำรณำเป็นเป็นกรณีไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระเท่ำกบั 159.59 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนต่อ
ลกูหนีก้ำรค้ำทั่วไปก่อนหักค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เท่ำกับร้อยละ 83.22 และมีลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก ำหนดช ำระเท่ำกับ 32.17
ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่นต่อลกูหนีก้ำรค้ำทั่วไปก่อนหักค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เท่ำกับร้อยละ 16.78 ซึ่งแยกเป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ี
เกินก ำหนดช ำระไมเ่กิน 3 เดือน เกินก ำหนดช ำระเกิน3 เดือนแต่ไมเ่กิน 12 เดือน และเกินก ำหนดช ำระ 12 เดือน เท่ำกับร้อยละ 
64.38 ร้อยละ 0.87 และร้อยละ 34.75 ของลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกินก ำหนดช ำระทัง้หมด 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมียอดลกูหนีแ้ยกตำมอำยหุนีค้งค้ำงดงันี ้

 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหนีก้ารค้าทั่วไป 
  

 
ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 119.45  121.79  159.59 
ไมเ่กิน 3 เดือน  52.84  33.83  20.71 
3-6 เดือน 3.98  - 0.28 
มำกกว่ำ 6  - 12 เดือน  0.10  -  
เกินกว่ำ 12 เดือน 11.18  13.14  11.18 

รวม 187.54  168.76  191.76 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู/1  (5.55) (5.55) (5.55) 
รวม 181.99  163.21  186.21 

ลูกหนีก้ารค้า-บริษัทที่เก่ียวข้อง 
  

 
ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ - -  
ไมเ่กิน 3 เดือน - -  

รวม - -  

รวมลูกหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 181.99  163.21  186.21 
ลูกหนีก้ารค้า ก่อนค่าเผ่ือฯ 187.54  168.76  191.76 

ลูกหนีอ่ื้นๆ 61.01  85.77  98.97 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 243.00  248.98  285.18 
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หมำยเหต ุ: /1 - บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 100 ส ำหรับลูกหนีท้ี่มีอำยเุกินก ำหนดตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
หรือมีข้อบ่งชีว้่ำจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือลกูหนีท้ี่บริษัทได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี ร่วมกบักำรพิจำรณำฐำนะ
กำรเงินปัจจบุนัของลกูหนี ้
/2 -  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 มีลกูหนีก้ำรค้ำที่เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 1 ปี มีเพียงรำยเดียว ซึง่บริษัทฟ้องร้องเรียก
ให้ช ำระหนี ้และบริษัทชนะคดีในศำลชัน้ต้นและศำลอทุธรณ์แล้ว โดยลกูหนีร้ำยดังกล่ำว ยินยอมช ำระหนีใ้ห้แก่บริษัท
เป็นเงินจ ำนวนหนึ่งตำมค ำพิพำกษำของศำลชัน้ต้น ฝ่ำยบญัชีบริษัทจึงพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสญูไว้ในส่วนที่
เหลือที่คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำบริษัทจะชนะคดีในศำลอทุธรณ์ แต่ยงัไม่ได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำว 
ดงันัน้ บนหลักแห่งควำมระมัดระวงั ฝ่ำยบญัชีบริษัทจงึไม่กลับรำยกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสญูจ ำนวนดงักล่ำว ปัจจบุัน
ลูกหนีร้ำยดังกล่ำวยังอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ (ข้อมูลเพิ่มเติมใน หัวข้อ ข้อพิพำทจำกกำรผิด
สญัญำ) 

มลูคำ่งำนท่ีเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีรำยกำรมลูค่ำงำนเสร็จแตย่ังไมเ่รียกเก็บเท่ำกบั  89.12 

ล้ำนบำท 129.81 ล้ำนบำท และ 352.48 ล้ำนบำท โดยมลูค่ำงำนเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจะแสดงมลูค่ำสทุธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ
ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ ซึ่งค ำนวณตำมอัตรำส่วนต้นทนุของงำนให้บริกำรท่ีเกิดขึน้กบัต้นทุนทัง้หมดท่ีประมำณว่ำ
จะใช้ในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง โดยบริษัทยงัไมไ่ด้ออกใบแจ้งหนีเ้พ่ือเรียกเก็บเน่ืองจำกยงัไมถ่ึงก ำหนดเรียกช ำระตำมท่ี
ระบไุว้ในสญัญำโครงกำร 

วสัดคุงเหลือ 
 วสัดคุงเหลือ ประกอบด้วย วสัด ุอุปกรณ์ ท่ีจะน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง ซึ่งบริษัทได้สัง่ซือ้ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด และ
น ำมำจัดเก็บไว้หน้ำงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำมำใช้งำน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 
เท่ำกบั 18.52 ล้ำนบำท 33.64 ล้ำนบำท และ 46.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีมลูค่ำสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเท่ำกับ 211.14 ล้ำนบำท 
221.71 ล้ำนบำท และ 243.47 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรัพย์รวมเท่ำกบัร้อยละ 36.95 ร้อยละ 34.19  และ
ร้อยละ 23.90 ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดในแตล่ะรำยกำรท่ีส ำคญัดงันี ้

เงินฝำกประจ ำท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ำ้ประกันเท่ำกับ 35.34 ล้ำน

บำท 37.07 ล้ำนบำท และ 55.03 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งยอดเงินฝำกประจ ำนีใ้ช้จ ำน ำเป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกันวงเงินสนิเช่ือ
หนังสือค ำ้ประกันตำมสญัญำโครงกำร และค ำ้ประกนัวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 
เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ำ้ประกันใกล้เคียงกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 แม้ว่ำบริษัทจะรับงำนโครงกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมี
นัยส ำคญั แต่บริษัทก็สำมำรถส่งมอบงำน และไถ่ถอนกำรวำงประกันเงินฝำกได้หลำยโครงกำร ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2560 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำท่ีตดิภำระค ำ้ประกนัเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกกำรใช้เป็นหลกัประกนัในกำรรับงำนโครงกำรใหม ่

เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ มลูคำ่เท่ำกับ 0.64 ล้ำนบำท 

1.27 ล้ำนบำท และ 1.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กำรเปล่ียนแปลงของมลูค่ำเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำเกิดจำกผลของกำรรับรู้
มลูค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำนัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560 บริษัทมีกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ CRC-
CEC 
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ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์สทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สทุธิเท่ำกับ 159.62 ล้ำนบำท 

158.87 ล้ำนบำท และ 150.99 ล้ำนบำท ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีกำรลงทนุเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงท่ีดนิ อำคำรและสิ่ง
ปลกูสร้ำง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนกังำน รวมเพิ่มขึน้ 89.21 ล้ำนบำท และ 28.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยในปี 2560 บริษัทมีกำรลงทุนซือ้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ก่อสร้ำงเคร่ืองใช้ส ำนักงำน และยำนพำหนะ เพิ่มขึน้จ ำนวน  
24.08  ล้ำนบำท และได้จ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรก่อสร้ำง เคร่ืองใช้ส ำนกังำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 14.35 ล้ำนบำท 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 398.88 ล้ำนบำท 421.40 ล้ำนบำท 
และ 542.77 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเท่ำกบัร้อยละ 69.80 ร้อยละ 64.99 และร้อยละ 53.28 ตำมล ำดบั โดยมี
รำยกำรหนีส้นิเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ดงันี ้

หนีส้ินหมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนเท่ำกับ 347.84 ล้ำนบำท 389.09 ล้ำน
บำท และ 517.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 60.87 ร้อยละ 60.00 และร้อยละ 50.76 
ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดในแตล่ะรำยกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

 เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 บริษัทมีรำยกำรเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 เท่ำกับ 78.40 ล้ำนบำท เท่ำกับ 117.84 ล้ำนบำท และ 75.50 ล้ำนบำท ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เกิดจำกกำรใช้เงินเบกิเกินบญัชี และวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญำใช้เงินใน
เพิม่ขึน้เพ่ือใช้ในกำรสัง่ซือ้วสัด ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง ว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำ และเป็นเงินหมนุเวียนภำยในกิจกำร ทัง้นี ้ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม ปี 2558 ปี  2559 และปี 2560 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้และวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ จำกสถำบันกำรเงิน
ภำยในประเทศเท่ำกบั 241.40 ล้ำนบำท เท่ำกบั 440.20 และ 412.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีรำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นเท่ำกับ 153.72 ล้ำนบำท 
เท่ำกับ 178.56 ล้ำนบำท และ 295.61 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั แบ่งเป็นเจ้ำหนีก้ำรค้ำเท่ำกับ 105.31 ล้ำนบำท เท่ำกับ 124.55 
ล้ำนบำท และ 130.20 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีอ่ื้นเท่ำกับ 48.40 ล้ำนบำท เท่ำกับ 171.06 ล้ำนบำท และ 48.36 ล้ำนบำท 
รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยต่ำงๆ และภำษีจำกกำรให้บริกำร เจ้ำหนีก้ำรค้ำส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เจ้ำหนี ้
กำรค้ำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง และเจ้ำหนีผู้้ รับเหมำ เป็นต้น หำกพิจำรณำระยะเวลำกำรช ำระหนีแ้ก่เจ้ำหนี ้
กำรค้ำจะพบวำ่ บริษัทมีระยะเวลำกำรช ำระหนีแ้ก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำเฉล่ีย ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 35 วนั เท่ำกับ 45 
วนั และ 37 วนั ตำมล ำดบั  ซึ่งยอดเจ้ำหนีอ่ื้นท่ีเพิม่ขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกสิน้ปี 2559 คือรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

 ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้เท่ำกับ 31.90 ล้ำนบำท 

25.83 ล้ำนบำท และ 9.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ เกิดจำกกำรรับประกันโครงกำรหลงัส่งมอบงำน
งวดสุดท้ำยแก่เจ้ำของโครงกำร ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะรับประกันในช่วง 1 -2 ปี นอกเหนือจำกนีจ้ะขึน้อยู่กับเง่ือนไขกำร
รับประกนัท่ีตกลงไว้ในสญัญำรับเหมำก่อสร้ำงกบัเจ้ำของโครงกำร 
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หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนเท่ำกับ 51.03 ล้ำนบำท 32.31 ล้ำนบำท 
และ 25.66 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนตอ่สนิทรัพย์รวมเท่ำกบัร้อยละ 8.93 ร้อยละ 4.98 และร้อยละ 2.52 ตำมล ำดบั 
มีรำยละเอียดในแตล่ะรำยกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเท่ำกบั 16.22 ล้ำนบำท 
เท่ำกบั 8.13 ล้ำนบำท และ 9.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งบริษัทใช้ในกำรลงทนุซือ้เคร่ืองจักร อปุกรณ์ก่อสร้ำง และยำนพำหนะ
ส ำหรับงำนก่อสร้ำง หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินดงักลำ่วจะถกูทยอยผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ตำมเง่ือนไขของสญัญำ ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินสทุธิจำกส่วนท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 
เท่ำกบั 4.11 ล้ำนบำท เท่ำกบั 2.69 ล้ำนบำท และ 2.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 1.09 ล้ำนบำท จำกกำรท่ีบริษัท

กู้ ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือน ำไปลงทุนซือ้ท่ีดินแปลงหนึ่งในปี 2557 เพ่ือจะใช้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับขยะมลู
ฝอยในจังหวดัเชียงใหม่ และลงทุนเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนักงำน โดยหนี ้
เงินกู้ระยะยำวดงักลำ่วถกูทยอยผอ่นช ำระตำมเง่ือนไขของสญัญำเงินกู้  บริษัททยอยผอ่นช ำระคืนเงินกู้สถำบนักำรเงินครบถ้วน
แล้วในปี 2559 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 172.59 ล้ำนบำท 227.05 ล้ำน
บำท และ 476.02 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรัพย์รวมเท่ำกบัร้อยละ 30.20 ร้อยละ 35.01 และร้อยละ 46.72 ตำมล ำดบั 
มีรำยละเอียดในแตล่ะรำยกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

 ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว บำท 65.00 ล้ำนบำท 
175.00 ล้ำนบำท และ 250.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั บริษัทมีกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนในปี 2559 จ ำนวน 110.00 ล้ำนบำท ด้วย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน เพ่ือขยำยฐำนทุนจดทะเบียนในกำรเข้ำร่วมประมลูงำนท่ีมีขนำด
สัญญำต่อโครงกำรใหญ่มำกขึน้เพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอกับข้อก ำหนดของเจ้ำของโครงกำรโดยเฉพำะงำนโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำร ในระหวำ่งวนัท่ี 27 กนัยำยน 2560 ถึงวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทนุในสว่นท่ี
เสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 150 ล้ำนหุ้ น ในรำคำหุ้นละ 1.44 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 216 ล้ำนบำท 
และในวนัท่ี 2 ตลุำคม 2560 บริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกับกำร
เสนอขำยหุ้นดงักลำ่วจ ำนวย 11.00 ล้ำนบำท(สทุธิจำกภำษีเงินได้จ ำนวน 2.8 ล้ำนบำท) บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิม่ทุนช ำระ
แล้วดงักลำ่ว ตอ่กระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 2 ตลุำคม 2560 

 ก ำไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีก ำไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรเท่ำกับ 101.09 ล้ำนบำท 
40.05 ล้ำนบำท และ 82.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สิน้ปี 2558 บริษัทมีก ำไรสะสมท่ียังไม่ได้จดัสรรเพิม่ขึน้เน่ืองจำกมีก ำไรสทุธิ
เพิ่มขึน้มำกกว่ำส่วนท่ีน ำไปจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมจ ำนวน 3.05 ล้ำนบำท และน ำไปจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี
จ ำนวน 39.75 ล้ำนบำท ส ำหรับสิน้ปี 2559 บริษัทมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 42.49 ล้ำนบำท แต่ก ำ ไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรลดลง 
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เน่ืองจำกน ำไปจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เติมจ ำนวน 5.00 ล้ำนบำท และน ำไปจ่ำยเงินปันผลในระหวำ่งปีจ ำนวน 97.50 
ล้ำนบำท สิน้ปี 2560 บริษัทมีก ำไรสะสมสว่นท่ียังไมจ่ัดสรรเพิ่มขึน้จ ำนวน 44.00 ล้ำนบำท น ำไปจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
เพิ่มเติมจ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 จ ำนวน 20.75 ล้ำนบำท ซึ่ง
จะต้องรออนมุตัจิำกท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เสียก่อน 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 บริษัทมีอัตรำหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 2.31 เท่ำ 1.86 
เท่ำ และ 1.14 เท่ำ ตำมล ำดับ ส ำหรับในปี 2558 บริษัทมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เน่ืองจำกมีเงินกู้จำก
สถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ทัง้เงินกู้ ระยะสัน้และเงินกู้ ระยะยำว มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึน้ และเร่ิ มมีกำรตัง้ประมำณกำรหนีส้ิน
ระยะสัน้จำกกำรรับประกันผลงำนก่อสร้ำงโครงกำร ในขณะท่ีอัตรำส่วนดังกล่ำวในปี 2559 ลดลงเน่ืองจำกบริษัทมีหนีส้ิน
เพิ่มขึน้จ ำนวน 22.52 ล้ำนบำท แต่มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในจ ำนวนท่ีมำกกว่ำ ซึ่งมำจำกผลก ำไรสทุธิจ ำนวน 42.49 ล้ำน
บำท ถึงแม้บริษัทจะมีกำรจ่ำยเงินปันผลไปจ ำนวน 127.50 ล้ำนบำท แต่ผู้ ถือหุ้นก็น ำเงินท่ีได้รับจำกกำรปันผลกลบัมำช ำระเงิน
เพิม่ทนุจ ำนวน 110.00 ล้ำนบำท และ ปี 2560 ลดลงเน่ืองจำกบริษัทมีหนีส้นิเพิ่มขึน้จ ำนวน 121.37 ล้ำนบำท แต่มีสว่นของผู้
ถือหุ้ นเพิ่มขึน้ในจ ำนวนท่ีมำกกว่ำ จำกผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 43.91 ล้ำนบำท และมำจำกกำรเสนอขำยหุ้ นสำมญเพิ่มทุน 
204.98 ล้ำนบำท 

สภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ำกับ 360.32 ล้ำนบำท 426.74 
ล้ำนบำท และ 775.32 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีหนีส้ินหมนุเวียนเท่ำกับ 347.84 ล้ำนบำท 389.09 ล้ำนบำท และ 517.11 ล้ำน
บำท ตำมล ำดับ บริษัทจึงมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.04 เท่ำ 1.10 เท่ำ และ 1.50 เท่ำ ตำมล ำดับ กำรเพิ่มขึน้ของ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง สิน้ปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2559 เกิดจำกกำรท่ีสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึ น้มำกกว่ำหนีส้ิน
หมนุเวียน กลำ่วคือ บริษัทมีเงินสดเพิม่ขึน้ 46.94 ล้ำนบำท เงินลงทุนชัว่ครำวเพิม่ขึน้ 30.00 ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนี ้
อ่ืนเพิม่ขึน้จ ำนวน 36.20 ล้ำนบำท และวสัดคุงเหลือเพิม่ขึน้จ ำนวน 12.77 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีมลูค่ำงำนท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียก
เกบ็เพิม่ขึน้ 222.67 ล้ำนบำท สง่ผลให้สนิทรัพย์หมนุเวียนรวมเพิม่ขึน้ 348.58 ล้ำนบำท ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวียนมีกำรเพิม่ขึน้
จ ำนวน 128.02 ล้ำนบำท โดยเฉพำะกำรเพิม่ขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เงินรับลว่งหน้ำ และเจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 
สง่ผลท ำให้อัตรำส่วนสภำพคลอ่งของบริษัทเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้หำกพิจำรณำวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่ำบริษัทมีวงจรเงิน
สด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2559  9 วนั 26 วนั และ 27 วนั ตำมล ำดบั เน่ืองจำกบริษัทมีระยะเวลำเก็บ
หนีจ้ำกลกูหนีก้ำรค้ำนำนกวำ่ระยะเวลำกำรช ำระหนีเ้จ้ำหนีก้ำรค้ำ 

กระแสเงนิสด 

 ส ำหรับงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกับ 
(6.67) ล้ำนบำท 18.36 ล้ำนบำท และ (48.01) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยท่ีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนส ำหรับ
งวดปี 2560 เกิดจำกกำรก ำไรสทุธิในงวด ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นสทุธิลดลง เจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ เงินรับล่วงหน้ำจำกผู้
วำ่จ้ำงและรำยได้คำ่ก่อสร้ำงรับลว่งหน้ำเพิม่ขึน้ 
 ส ำหรับงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 
(13.08) ล้ำนบำท (17.11) ล้ำนบำท และ (55.46) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยท่ีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนส ำหรับงวด
ปี 2560 เกิดจำกกำรน ำเงินสดไปฝำกเข้ำในบัญชีเงินฝำกประจ ำติดภำระค ำ้ประกันเพิ่มขึน้เน่ืองจำกมีกำรรับกำรสนับสนุน
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วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ มีเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึน้ และมีกำรลงทุนซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้ำงใหม่
บำงสว่นเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธรุกิจ 
 ในงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมกำรจดัหำเงินเท่ำกบั (12.06) 
ล้ำนบำท 3.38 ล้ำนบำท และ 150.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงตอ่เน่ือง โดยในปี 2558 และปี 
2559 บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเท่ำกับ 9.75 ล้ำนบำท และ 127.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมกำรจัดหำเงินส ำหรับงวดปี 2560 จำกกำรน ำเงินสดไปช ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก สถำบัน
กำรเงิน และผอ่นช ำระหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน และรับช ำระคำ่หุ้นเพิม่ทนุจ ำนวน 205 ล้ำนบำท 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)  
(เดมิช่ือ“บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด”)  

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิสว่นได้เสียของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จท่ี
แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบ
กระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน  และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำย
เหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค                ควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัท  ตำม
ข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี ้ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองตำ่งๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสดุตำมดลุยพนิิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพจิำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้แสดงควำมเห็นแยกตำ่งหำกส ำหรับเร่ืองเหลำ่นี ้  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบพร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้และต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงตำมอัตรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ีแล้วเสร็จ  อัตรำส่วนของงำนก่อสร้ำงท่ีแล้วเสร็จ
ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้ปีกับต้นทุนงำนก่อสร้ำงทัง้หมดท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำร
ก่อสร้ำงตำมสญัญำ โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยกำรรับรู้รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงและต้นทนุจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง
ไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4.11 เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวนเงินท่ี
มีสำระส ำคญัเม่ือเปรียบเทียบกับรำยได้รวมของบริษัท (คิดเป็นร้อยละ  97 ของยอดรำยได้รวมของบริษัท) นอกจำกนี ้กำร
ประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงของแตล่ะโครงกำร ผู้บริหำรค ำนวณต้นทุนวสัดกุ่อสร้ำง คำ่แรง และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง 
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ท่ีต้องใช้ในงำนก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำง ดงันัน้ผู้บริหำรต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำร
ดงักลำ่วอย่ำงมำก ทัง้นีโ้ครงกำรก่อสร้ำงดงักล่ำวอำจมีกำรปรับเปล่ียนขอบเขตงำนก่อสร้ำงจ ำนวนมำกในภำยหลงั ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรปรับเปล่ียนประมำณกำรต้นทุนโครงกำรท่ีได้เคยจัดท ำไว้และส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินในกำรรับรู้
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง ดงันัน้ข้ำพเจ้ำจึงพจิำรณำวำ่กำรรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบเร่ืองกำรรับรู้รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง โดยกำรประเมินควำมเหมำะสมและทดสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเก่ียวข้องกับวิธีกำรท่ีฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรติดตำมกำรรับรู้รำยได้และพิจำรณำควำมสมเหตสุมผลของกำรประเมินขัน้
ควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง กำรประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง รวมถึงกำรทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบ
กำรควบคมุภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซือ้จ ัดจ้ำงและกำรบนัทึกต้นทุนของงำนก่อสร้ำง ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำม
สมเหตสุมผลของกำรประเมินขัน้ควำมส ำเร็จ  กำรประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง โดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำร 
วเิครำะห์เปรียบเทียบขัน้ควำมส ำเร็จท่ีค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบต้นทนุโครงกำรท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้ปีกบัประมำณกำร
ต้นทุนโครงกำรท่ีคำดวำ่จะใช้ในกำรก่อสร้ำงทัง้หมดกบัขัน้ควำมส ำเร็จท่ีประเมนิโดยผู้จัดกำรโครงกำร อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ
สญัญำรับเหมำก่อสร้ำง และวเิครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพ่ือตรวจสอบควำมผดิปกตท่ีิอำจเกิดขึน้  

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนัน้ ซึ่งคำดวำ่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้ำพเจ้ำภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีนี  ้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ตอ่ข้อมลูอ่ืน 

ควำมรับผดิชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ข้อมลูอ่ืนนัน้มีควำมขดัแย้งท่ี
มีสำระส ำคญักับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอ่ืนแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ 

เม่ือข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษัทตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้วำ่มีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะส่ือสำรเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดแูลทรำบเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม
ตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพจิำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำร
แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผดิพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินผู้บริหำรรับผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลำ่ว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินกำรตอ่เน่ืองเว้นแต่
ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลกิบริษัทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลมีหน้ำท่ีในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงิน โดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชีซึ่ง
รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์อย่ำง
สมเหตสุมผลได้วำ่รำยกำรท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวชิำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทจุริตหรือข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ควำมเส่ียงเหล่ำนัน้ และได้
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำร
แสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตใุห้เกิด
ข้อสงสยัอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ โดยให้ข้อสงัเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมลู
ในงบกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 

• ประเมนิกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตกุำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของเงินลงทุนท่ี บนัทึก
ตำมวิธีส่วนได้เสียของบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคมุดแูล และกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย ข้ำพเจ้ำ
เป็นผู้ รับผดิชอบแตเ่พียงผู้เดียวตอ่ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดแูลว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้องกับควำมเป็น
อิสระและได้ส่ือสำรกับผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดแูลเก่ียวกับควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ มีเหตผุลท่ี
บคุคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือปอ้งกันไมใ่ห้ข้ำพเจ้ำขำด
ควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทัง้หลำยท่ีส่ือสำรกับผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดแูล ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสดุในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนีไ้ว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชี เว้น
แต่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักลำ่วต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ข้ำพเจ้ำพิจำรณำ
วำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผู้มีสว่นได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 
นำยประดษิฐ  รอดลอยทกุข์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี  218 

บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั 
วนัท่ี  19  กมุภำพนัธ์  2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

           

    

บำท 

    

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตำมวธีิสว่นได้เสีย    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

สินทรัพย์ หมำยเหต ุ 2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
        

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด 6 61,254,369 

 
14,309,277 

 
61,254,369 

 
14,309,277 

 
เงินลงทนุชัว่ครำว 7 30,000,000 

 
- 

 
30,000,000 

 
- 

 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 8 285,183,936 

 
248,978,203 

 
285,183,936 

 
248,978,203 

 
รำยได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช ำระ 9 352,475,260 

 
129,809,751 

 
352,475,260 

 
129,809,751 

 
วสัดคุงเหลือ 

 
46,406,348 

 
33,640,501 

 
46,406,348 

 
33,640,501 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

775,319,913 
 

426,737,732 
 

775,319,913 
 

426,737,732 

  

     
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        

 

เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ำ้
ประกนั 10 55,032,788 

 
37,066,676 

 
55,032,788 

 
37,066,676 

 
เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 11 1,265,882 

 
1,273,010 

 
100,000 

 
100,000 

 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 13 150,985,417 

 
158,867,062 

 
150,985,417 

 
158,867,062 

 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 14 2,178,322 

 
2,066,051 

 
2,178,322 

 
2,066,051 

 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดั
บญัชี 22 6,396,694 

 
9,412,600 

 
6,396,694 

 
9,412,600 

 
ภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำย 

 
23,731,110 

 
12,571,434 

 
23,731,110 

 
12,571,434 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

 
3,883,286 

 
453,981 

 
3,883,286 

 
453,981 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

243,473,499 
 

221,710,814 
 

242,307,617 
 

220,537,804 

รวมสินทรัพย์ 
 

1,018,793,412 
 

648,448,546 
 

1,017,627,530 
 

647,275,536 

           
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

 

    

 
 
 
 

 

 
 
 
 

    



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

           

    

บำท 

    

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตำมวธีิสว่นได้เสีย    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น หมำยเหต ุ 2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

หนีส้ินหมุนเวียน 
        

 

เงินเบกิเกินบญัชีและ 
        

 

    เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 15 75,500,794 

 
117,839,450 

 
75,500,794 

 
117,839,450 

 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 16 295,607,238 

 
178,561,490 

 
295,607,238 

 
178,561,490 

 
เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

        

 

    ท่ีครบก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 17 6,464,612 

 
5,443,247 

 
6,464,612 

 
5,443,247 

 
เงินรับลว่งหน้ำจำกผู้วำ่จ้ำง 9 85,047,920 

 
32,821,749 

 
85,047,920 

 
32,821,749 

 
เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 

 
44,609,496 

 
28,596,602 

 
44,609,496 

 
28,596,602 

 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 

 
336,395 

 
- 

 
336,395 

 
- 

 
ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้ 18 9,542,500 

 
25,830,779 

 
9,542,500 

 
25,830,779 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 
 

517,108,955 
 

389,093,317 
 

517,108,955 
 

389,093,317 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
        

 

เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 17 2,856,450 
 

2,686,872 
 

2,856,450 
 

2,686,872 

 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน 19 13,788,305 

 
12,686,593 

 
13,788,305 

 
12,686,593 

 
ประมำณกำรหนีส้นิระยะยำว 18 6,615,405 

 
12,935,551 

 
6,615,405 

 
12,935,551 

 
รำยได้คำ่เช่ำรับลว่งหน้ำ 

 
2,400,000 

 
4,000,000 

 
2,400,000 

 
4,000,000 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
 

25,660,160 
 

32,309,016 
 

25,660,160 
 

32,309,016 

รวมหนีส้ิน 
 

542,769,115 
 

421,402,333 
 

542,769,115 
 

421,402,333 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

           

    

บำท 

    

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตำมวธีิสว่นได้เสีย    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ
หุ้น หมำยเหต ุ 2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

 

ทนุเรือนหุ้น  21 
       

 

     ทนุจดทะเบียน  
        

  

หุ้นสำมญั 500,000,000 หุ้น 
มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 

        

  

   (2559 : หุ้นสำมญั 
1,750,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 
100 บำท) 

 
250,000,000 

 
175,000,000 

 
250,000,000 

 
175,000,000 

 
     ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 

        

  

หุ้นสำมญั 500,000,000 หุ้น 
มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 

        

  

  (2559 : หุ้นสำมญั 
1,750,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 
100 บำท) 21 250,000,000 

 
175,000,000 

 
250,000,000 

 
175,000,000 

 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 21 129,979,341 

 
- 

 
129,979,341 

 
- 

 
ก ำไรสะสม 

        

  

จดัสรรเพ่ือทนุส ำรองตำม
กฎหมำย 20 14,000,000 

 
11,500,000 

 
14,000,000 

 
11,500,000 

  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
 

82,044,956 
 

40,546,213 
 

80,879,074 
 

39,373,203 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

476,024,297 
 

227,046,213 
 

474,858,415 
 

225,873,203 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

1,018,793,412 
 

648,448,546 
 

1,017,627,530 
 

647,275,536 

           หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

           

    

บำท 

    

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
    

    

ตำมวธีิสว่นได้เสีย 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

หมำยเหต ุ 2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 

รายได้ 
        

 

รำยได้จำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

 
1,343,619,613 

 
1,015,059,990 

 
1,343,619,613 

 
1,015,059,990 

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
23,177,311 

 
31,004,153 

 
23,177,311 

 
31,004,153 

 
รำยได้อ่ืน 

 
13,683,311 

 
14,486,376 

 
14,933,311 

 
15,086,376 

  

รวมรำยได้ 
 

1,380,480,235 
 

1,060,550,519 
 

1,381,730,235 
 

1,061,150,519 

ค่าใช้จ่าย 
        

 

ต้นทนุในกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

 
1,231,356,761 

 
917,995,964 

 
1,231,356,761 

 
917,995,964 

 
ต้นทนุจำกกำรให้บริกำร 

 
21,492,199 

 
30,091,382 

 
21,492,199 

 
30,091,382 

 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
66,013,175 

 
54,507,900 

 
66,013,175 

 
54,507,900 

  

รวมคำ่ใช้จ่ำย 
 

1,318,862,135 
 

1,002,595,246 
 

1,318,862,135 
 

1,002,595,246 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในการร่วม
ค้า 

           ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
61,618,100 

 
57,955,273 

 
62,868,100 

 
58,555,273 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุ
ในกำรร่วมค้ำ 11 1,242,872 

 
1,235,481 

 
- 

 
- 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
62,860,972 

 
59,190,754 

 
62,868,100 

 
58,555,273 

คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
 

(6,707,771) 
 

(5,543,831) 
 

(6,707,771) 
 

(5,543,831) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

 
56,153,201 

 
53,646,923 

 
56,160,329 

 
53,011,442 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 22 (12,239,403) 
 

(11,157,940) 
 

(12,239,403) 
 

(11,157,940) 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

           

    

บำท 

    

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
    

    

ตำมวธีิสว่นได้เสีย 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

หมำยเหต ุ 2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 

ก าไรส าหรับปี 
 

43,913,798 
 

42,488,983 
 

43,920,926 
 

41,853,502 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
        รำยกำรท่ีจะไมถ่กูบนัทึกใน

สว่นของก ำไรหรือขำดทนุ
ในภำยหลงั 

        ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 19 106,181 

 
(660,810) 

 
106,181 

 
(660,810) 

หกั ผลกระทบของภำษีเงิน
ได้ 

 
(21,236) 

 
132,162 

 
(21,236) 

 
132,162 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ส าหรับปี 

 
84,945 

 
(528,648) 

 
84,945 

 
(528,648) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมส าหรับปี 

 
43,998,743 

 
41,960,335 

 
44,005,871 

 
41,324,854 

           
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 23 

       

 

ก ำไรส ำหรับปี 
 

0.11 
 

0.22 
 

0.11 
 

0.22 

 

จ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วง
น ำ้หนกั (หุ้น) 

 
387,397,260 

 
194,317,000 

 
387,397,260 

 
194,317,000 

           
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
 (เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   
 บำท 

   

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตำมวธีิสว่นได้เสีย 

   
      

  
ก ำไรสะสม 

   

  

หมำยเหต ุ
  ทนุท่ีออกและช ำระ

แล้ว 

 สว่นเกิน
มลูคำ่หุ้น 

- 
 

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ำรองตำม
กฎหมำย 

 

ท่ียงัไมไ่ด้
จดัสรร 

 

องค์ประกอบ
อ่ืนของสว่น
ของผู้ถือหุ้น 

 

รวมสว่นของผู้
ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
 

65,000,000 
  

6,500,000 
 

101,085,878 
 

- 
 

172,585,878 

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 20 - - 
 

5,000,000 
 

(5,000,000) 
 

- 
 

- 

เพิม่ทนุ 21 110,000,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

110,000,000 

เงินปันผลจ่ำย 21 - - 
 

- 
 

(97,500,000) 
 

- 
 

(97,500,000) 
ก ำไรส ำหรับปี 

 
- - 

 
- 

 
42,488,983 

 
- 

 
42,488,983 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 
 

- - 
 

- 
 

(528,648) 
 

- 
 

(528,648) 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 
 

- - 
 

- 
 

41,960,335 
 

- 
 

41,960,335 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 

175,000,000 - 
 

11,500,000 
 

40,546,213 
 

- 
 

227,046,213 

                

 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

 (เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

     
 

         
   

 บำท 

   

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตำมวธีิสว่นได้เสีย 

   
     

 

 

  
ก ำไรสะสม   

  

  

หมำยเหต ุ
  ทนุท่ีออกและ
ช ำระแล้ว 

 

 
สว่นเกิน 
มลูคำ่หุ้น 

 

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ำรองตำม
กฎหมำย 

 

ท่ียงัไมไ่ด้
จดัสรร 

 

องค์ประกอบ
อ่ืนของสว่น
ของผู้ถือหุ้น 

 

รวมสว่นของ 
ผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 
 

175,000,000 
 

 - 
 

11,500,000 
 

40,546,213 
 

- 
 

227,046,213 

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 20 - 
 

 - 
 

2,500,000 
 

(2,500,000) 
 

- 
 

- 

เพิม่ทนุ 21 75,000,000 
 

 129,979,341 
 

- 
 

- 
 

- 
 

204,979,341 

ก ำไรส ำหรับปี 
 

- 
 

 - 
 

- 
 

43,913,798 
 

- 
 

43,913,798 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 
 

- 
 

 - 
 

- 
 

84,945 
 

- 
 

84,945 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 
 

- 
 

 - 
 

- 
 

43,998,743 
 

- 
 

43,998,743 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 

250,000,000 
 

 129,979,341 
 

14,000,000 
 

82,044,956 
 

- 
 

476,024,297 

      
 

          หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
        



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

 (เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

      

 
         

    

 บำท 

    

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      

 

  

ก ำไรสะสม 
    

  

หมำยเหต ุ
 

  ทนุท่ีออกและ
ช ำระแล้ว 

 

 
สว่นเกิน
มลูคำ่หุ้น 

 

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ำรองตำม
กฎหมำย 

 

ท่ียงัไมไ่ด้
จดัสรร 

 

องค์ประกอบ
อ่ืนของสว่น
ของผู้ถือหุ้น 

 

รวมสว่นของผู้
ถือหุ้น 

      

 
         ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 

  

65,000,000 
 

 - 
 

6,500,000 
 

100,548,349 
 

- 
 

172,048,349 

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 20 
 

- 
 

 - 
 

5,000,000 
 

(5,000,000) 
 

- 
 

- 

เพิม่ทนุ 21 
 

110,000,000 
 

 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

110,000,000 

เงินปันผลจ่ำย 21 
 

- 
 

 - 
 

- 
 

(97,500,000) 
 

- 
 

(97,500,000) 

ก ำไรส ำหรับปี 
  

- 
 

 - 
 

- 
 

41,853,502 
 

- 
 

41,853,502 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 
  

- 
 

 - 
 

- 
 

(528,648) 
 

- 
 

(528,648) 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 
  

- 
 

 - 
 

- 
 

41,324,854 
 

- 
 

41,324,854 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
  

175,000,000 
 

 - 
 

11,500,000 
 

39,373,203 
 

- 
 

225,873,203 

      

 

         



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) 
 (เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ำกัด”) 
 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

      
 

         

    

 บาท 

    

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

 

  

ก าไรสะสม 
    

  

หมายเหต ุ
 

  ทนุท่ีออกและ
ช าระแล้ว 

 

 
สว่นเกิน
มลูคา่หุ้น 

 

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย 

 

ท่ียงัไมไ่ด้
จดัสรร 

 

องค์ประกอบ
อ่ืนของสว่น
ของผู้ถือหุ้น 

 

รวมสว่นของผู้
ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
  

175,000,000 
 

 - 
 

11,500,000 
 

39,373,203 
 

- 
 

225,873,203 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 20 
 

- 
 

 - 
 

2,500,000 
 

(2,500,000) 
 

- 
 

- 

เพิม่ทนุ 21 
 

75,000,000 
 

 129,979,341 
 

- 
 

- 
 

- 
 

204,979,341 

ก าไรส าหรับปี 
  

- 
 

 - 
 

- 
 

43,920,926 
 

- 
 

43,920,926 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
  

- 
 

   
 

- 
 

84,945 
 

- 
 

84,945 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
  

- 
 

 - 
 

- 
 

44,005,871 
 

- 
 

44,005,871 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  

250,000,000 
 

 129,979,341 
 

14,000,000 
 

80,879,074 
 

- 
 

474,858,415 

      
 

         
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

          



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

          

   

บำท 

   

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
    

   

ตำมวธีิสว่นได้เสีย 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
       ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 56,153,201 

 
53,646,923 

 
56,160,329 

 
53,011,442 

รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสทุธิ
ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

      

 

คำ่เส่ือมรำคำ                     17,605,125 
 

18,660,625 
 

17,605,125 
 

18,660,625 

 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 637,140 

 
411,812 

 
637,140 

 
411,812 

 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ (3,481,042) 

 
(6,233,316) 

 
(3,481,042) 

 
(6,233,316) 

 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 

 
(1,565) 

 
- 

 
(1,565) 

 
ดอกเบีย้รับ (408,731) 

 
(270,260) 

 
(408,731) 

 
(270,260) 

 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ (1,242,872) 

 
(1,235,481) 

 
- 

 
- 

 
ประมำณกำรหนีส้นิเพิม่ขึน้ 2,238,722 

 
11,949,156 

 
2,238,722 

 
11,949,156 

 
ผลประโยชน์พนกังำน 1,207,893 

 
1,104,765 

 
1,207,893 

 
1,104,765 

 
เงินสว่นแบง่ก ำไรท่ีได้จำกกิจกำรร่วมค้ำ - 

 
- 

 
(1,250,000) 

 
(600,000) 

 
คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 6,707,771 

 
5,543,831 

 
6,707,771 

 
5,543,831 

  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์ 

       

  

และหนีส้นิด ำเนินงำน 79,417,207 
 

83,576,490 
 

79,417,207 
 

83,576,490 

สนิทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้) 
       

 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (31,087,314) 
 

1,456,898 
 

(31,087,314) 
 

1,456,898 

 
รำยได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช ำระ (222,665,509) 

 
(40,692,743) 

 
(222,665,509) 

 
(40,692,743) 

 
วสัดคุงเหลือ (12,765,847) 

 
(15,123,651) 

 
(12,765,847) 

 
(15,123,651) 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 248,250 

 
(178,381) 

 
248,250 

 
(178,381) 

หนีส้นิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
       

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 117,117,169 
 

23,055,842 
 

117,117,169 
 

23,055,842 

 
เงินรับลว่งหน้ำจำกผู้วำ่จ้ำง 52,226,171 

 
27,816,392 

 
52,226,171 

 
27,816,392 

 
เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 16,012,894 

 
5,594,609 

 
16,012,894 

 
5,594,609 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

          

   

บำท 

   

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
    

   

ตำมวธีิสว่นได้เสีย 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 

 
ประมำณกำรหนีส้นิ (24,847,147) 

 
(41,080,351) 

 
(24,847,147) 

 
(41,080,351) 

 
รำยได้คำ่เช่ำรับลว่งหน้ำ (1,600,000) 

 
5,600,000 

 
(1,600,000) 

 
5,600,000 

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (27,944,126) 
 

50,025,105 
 

(27,944,126) 
 

50,025,105 

 
จ่ำยภำษีเงินได้ (20,068,014) 

 
(31,667,831) 

 
(20,068,014) 

 
(31,667,831) 

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรม
ด ำเนินงำน (48,012,140) 

 
18,357,274 

 
(48,012,140) 

 
18,357,274 

          กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
       

 

เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ำ้ประกนั
เพิม่ขึน้ (17,966,112) 

 
(1,726,796) 

 
(17,966,112) 

 
(1,726,796) 

 
เงินลงทนุชัว่ครำวเพิม่ขึน้ (30,000,000) 

 
- 

 
(30,000,000) 

 
- 

 
ดอกเบีย้รับ 408,731 

 
270,260 

 
408,731 

 
270,260 

 
เงินสดจ่ำยซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  

       

 

(ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 1) (17,442,809) 
 

(24,516,392) 
 

(17,442,809) 
 

(24,516,392) 

 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดนิและ
อปุกรณ์ 

       

 

 (ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 2) 9,038,587 
 

9,430,375 
 

9,038,587 
 

9,430,375 

 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - 

 
1,570 

 
- 

 
1,570 

 
เงินสดจ่ำยซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (749,411) 

 
(1,171,896) 

 
(749,411) 

 
(1,171,896) 

 
เงินสว่นแบง่ก ำไรท่ีได้จำกกิจกำรร่วมค้ำ 1,250,000 

 
600,000 

 
1,250,000 

 
600,000 

 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ             (55,461,014) 

 
(17,112,879) 

 
(55,461,014) 

 
(17,112,879) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
       

 

จ่ำยดอกเบีย้ (6,779,192) 
 

(5,357,469) 
 

(6,779,192) 
 

(5,357,469) 

 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

       

 

จำกสถำบนักำรเงินเพิม่ขึน้(ลดลง) (42,338,656) 
 

39,440,322 
 

(42,338,656) 
 

39,440,322 

 

เงินสดจ่ำยคืนเจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน (5,443,247) 

 
(12,107,079) 

 
(5,443,247) 

 
(12,107,079) 



 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 2560          

เอกสำรแนบ 1 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ“บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด”) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   

บำท 

   

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
    

   

ตำมวธีิสว่นได้เสีย 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 

 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำว - 

 
(1,094,985) 

 
- 

 
(1,094,985) 

 
เงินรับคำ่หุ้นสำมญัเพิม่ทนุสทุธิ 204,979,341 

 
110,000,000 

 
204,979,341 

 
110,000,000 

 
เงินสดจ่ำยเงินปันผล - 

 
(127,500,000) 

 
- 

 
(127,500,000) 

 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน         150,418,246 

 
3,380,789 

 
150,418,246 

 
3,380,789 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึน้ 46,945,092 

 
4,625,184 

 
46,945,092 

 
4,625,184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 14,309,277 
 

9,684,093 
 

14,309,277 
 

9,684,093 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 61,254,369 
 

14,309,277 
 

61,254,369 
 

14,309,277 

          ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
       4. รำยละเอียดท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ท่ีได้มำในระหว่ำงปี 

  

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ท่ีได้มำใน
ระหวำ่งปี (24,076,999) 

 
(28,535,705) 

 
(24,076,999) 

 
(28,535,705) 

  

เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
เพิม่ขึน้ 6,634,190 

 
4,019,313 

 
6,634,190 

 
4,019,313 

  

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อำคำรและ
อปุกรณ์ (17,442,809) 

 
(24,516,392) 

 
(17,442,809) 

 
(24,516,392) 

          5. จ ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ใน
ระหวำ่งปี 

       

  

จ ำหน่ำยท่ีดนิและอปุกรณ์ 17,834,561 
 

16,860,860 
 

17,834,561 
 

16,860,860 

  

ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดนิและ
อปุกรณ์เพิม่ขึน้ (8,795,974) 

 
(7,430,485) 

 
(8,795,974) 

 
(7,430,485) 

  

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดนิและ
อปุกรณ์ 9,038,587 

 
9,430,375 

 
9,038,587 

 
9,430,375 

          หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด (มหาชน) (เดมิช่ือ “บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
และให้บริกำรจดัเก็บขยะมลูฝอย สิง่ปฏิกูลต่ำงๆ และท ำลำยก ำจัดขยะปฏิกูล  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ได้แก่ตระกูลจิรพพิฒัน์ บริ ษัท
ตัง้อยู่เลขท่ี 164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตำมมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2560 มีมตอินมุตัิให้แปรสภำพบริษัท เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั โดย
มีมตใิห้ใช้ช่ือจดทะเบียนของบริษัททัง้ในภำษำไทยและภำษำองักฤษ ภำยหลงัจำกกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เป็น 
“บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)” และ “Chiangmai Rimdoi Public Company Limited” ตำมล ำดับ บริษัทได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนเม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2560 

ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2560 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

2.1  งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) 

 การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องอันจะมีผลตอ่ตวัเลขของสนิทรัพย์และหนีส้นิรวมทัง้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์และ
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีในงบการเงิน และข้อมลูรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าว ตวั
เลขท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากตวัเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จดัท าตวัเลขประมาณการขึน้จากความเข้าใจ
ในเหตกุารณ์และสิง่ท่ีได้กระท าไปในปัจจบุนัอย่างดีท่ีสดุแล้ว   

 งบการเงินได้จัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  เว้นแต่จะได้เปิดเผย
เป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 บริษัทมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหวา่งบริษัทและผู้ ร่วมด าเนินงานอ่ืน (Other 
joint operators) บริษัทรับรู้สว่นแบง่ในสนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้และค่าใช้จ่ายแตล่ะรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตาม
สว่นของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน สว่นได้เสียในการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธรุกิจ ประเทศ ด าเนินงานร่วมกนั 

กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - อาร์.เค.เจ. รับเหมาก่อสร้าง ไทย ร้อยละ 60 

เพ่ือความสะดวกของผู้ ใช้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงได้มีการแปลงบการเงิน
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  ้
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม ่ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มี

เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การ

ตีความและการให้แนวปฏิบตัทิางการบญัชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินี ้

ไมมี่ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัท  
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับ

การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ

การเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตั ิ  

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัตอ่ไปนี ้

4.1  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู            
ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกัน” 
ภายใต้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 4.2  ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วเิคราะห์อายหุนี ้

4.3 รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ  

รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดแุละคา่แรงงาน ค่างานผู้ รับเหมาช่วง คา่บริการและคา่ใช้จ่าย
อ่ืน รวมทัง้ก าไรหรือขาดทนุสทุธิท่ีได้ค านวณขึน้หกัด้วยจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าแล้ว 

สญัญาท่ีมีมลูค่าของงานเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าจะแสดงไว้ภายใต้สนิทรัพย์หมนุเวียน ส่วนสญัญาท่ีมี
การเรียกเก็บเงินลกูค้ามากกวา่มลูคา่งานจะแสดงไว้เป็น “รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า” ภายใต้หนีส้นิหมนุเวียน 
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4.4 วัสดุคงเหลือ  

วสัดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ 
ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 

4.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทึกบญัชีโดยใช้วธีิราคาทนุ สว่นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียใช้วธีิสว่นได้เสีย  

4.6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นท่ีดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทนุเดมิ หกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสม 
คา่เส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์ ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี  ้

 จ านวนปี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 20 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5  
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5-10 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสดุทุกสิน้รอบ          ปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

เม่ือมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์  บริษัทจะบนัทึกตดัราคาทนุและคา่เส่ือมราคาสะสมของสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี
และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์เหลา่นัน้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนซึ่งค านวณจากมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จ าหน่ายสนิทรัพย์นัน้แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ากบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขึน้ ต้นทุนของการปรับปรุง
ให้ดีขึน้อย่างส าคญัจะถูกรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมลูค่าสงูเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ท่ีมีไว้ตัง้แต่
ต้น เม่ือได้มาซึ่งสนิทรัพย์ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่
ของสนิทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  
ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดขึน้จากราคาตามบญัชีและได้รวมอยู่ในการค านวณก าไรจาก
การด าเนินงาน 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเจาะจงท่ีซือ้มาบนัทึกเป็นสินทรัพย์เม่ือต้นทุนใน
การได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงท่ีน ามาใช้งานได้ตามประสงค์        ตดั จ าหน่ายวธีิ
เส้นตรงตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ 5 ปี 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
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บริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสนิทรัพย์เม่ือมีข้อบง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือ เม่ือมลูค่า
ตามบญัชีของสนิทรัพย์เกินกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นัน้แล้วแต่
ราคาใดจะสงูกวา่) โดยท่ีการประเมินจะพจิารณาสินทรัพย์แตล่ะรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์เกินกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืน บริษัทได้รับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนๆ  โดย
บนัทึกเป็นรายได้อ่ืนเม่ือมีข้อบ่งชีว้า่รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ี
ลดลง 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว – กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่ำ 

สญัญาเช่าสนิทรัพย์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่า หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตม่ลูค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ินและ
คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบีย้คงท่ีตอ่หนีส้นิคงค้างอยู่โดยพจิารณาแยกแตล่ะสญัญา  ภาระผกูพนัตามสญัญา
เช่าหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้นิระยะยาว  

สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิด
คา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ท่ีเช่า  
สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่าจะ
จัดเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (สทุธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า)   
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

4.10  ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงำน 
บริษัทรับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษัท    เงินท่ีบริษัท
จ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่า          เงิน
ชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษัทค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน    โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้ท าการประเมินภาระผกูพันดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.11 กำรรับรู้รำยได้และต้นทุน 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

บริษัทบนัทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ อัตราสว่นของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ
ค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีคาดวา่จะใช้
ในการก่อสร้างตามสญัญา รายได้ท่ีรับรู้แล้วแตย่ังไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ท่ียังไม่ได้เรียก
ช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย  ค่าวสัด ุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไป
และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทถือเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในปีท่ีเกิดขึน้ 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมในอนาคตตามสญัญาไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนค่าก่อสร้างและจะแสดง
เป็น “งานระหวา่งก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รายได้จากการให้บริการแก่ลกูค้ารับรู้เม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว  

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

 บริษัทรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืนตามเกณฑ์สทิธิท่ีจะได้รับและภาระท่ีจะต้องจ่าย 
4.12  ภำษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 
บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษัทรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มลูคา่ตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอตอ่การน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้ นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ถือหุ้น3 

4.13  ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักในระหว่างปี 

4.14  เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหนีอ่ื้น ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย หนีส้ินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะ
ส าหรับรายการแตล่ะรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง บริษัทไมไ่ด้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน เพ่ือลดความ
เส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

4.15  ประมำณกำรหนีส้ิน 

บริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินเม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผกูพันดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับ
คืนบนัทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเม่ือได้จ่ายช าระประมาณการหนีส้ินไป
แล้ว 

4.16 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมตฐิานท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไมต่รงกบัผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจ
เป็นเหตใุห้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า มีดงันี ้

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทใช้หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลกูหนีป้ระกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนีเ้ป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญโดยมีการก าหนดช่ วงอายุลูกหนีแ้ละสถานภาพของลูกหนีไ้ว้เป็น
เกณฑ์ในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท่ี้มีอายหุนีค้้างช าระ 

กำรร่วมกำรงำน 

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพจิารณาจากสิทธิและภาระผกูพนัของบริษัทท่ี
เกิดจากการร่วมการงานนัน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าจ านวน 1 
แห่งท่ีเป็นการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ ร่วมด าเนินงานอ่ืน 
(Other joint operators) ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นัน้ และรวมถึงการพิจารณาการตัด
จ าหน่ายสนิทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 

ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง 

บริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแตล่ะโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและ
มลูคา่วสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในโครงการดงักลา่ว รวมถึงคา่แรง คา่โสหุ้ย ท่ีต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบ
กบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บริษัทจะท าการทบทวน
ประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอ และทุกคราวท่ีต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น
สาระส าคญั 
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ส ำรองเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริง ประกอบกับ
การเปล่ียนแปลงของราคาวสัดกุ่อสร้าง คา่แรง และสภาวะการณ์ปัจจบุนั 

 สัญญำเช่ำ  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพนิิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สนิทรัพย์ท่ีเช่ำดงักลำ่วแล้วหรือไม ่

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
ขำดทุนนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึน้โดยใช้วธีิคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซึ่งต้องอำศยัข้อสมมติฐำนตำ่งๆในกำรประมำณกำร
นัน้ เช่น อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นต้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทมีหนีส้นิท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดลุยพนิิจในกำรประเมนิผลของคดี
ท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึน้จึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนีส้ินดังกล่ำว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

4.17 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคมุบริษัท ถูกควบคมุโดยบริษัทไม่วำ่ จะ
เป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจกำรท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกนีบุ้คคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล
ซึ่งถือหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับบริษัท ผู้ บริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือ พนักงำนของบริษัท ตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลเหลำ่นัน้ 

ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนือ้หำของ
ควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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5.  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้

 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

กิจการร่วมค้า  
กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย - ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว  ร่วมค้ำโดยบริษัทร้อยละ 5 และกรรมกำรร่วมกนั 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน   

 บริษัท ซีอำร์ซี  เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั  ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั 
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นบริษัท  

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ราคาธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่ เก่ียวข้องกัน : 

คำ่เช่ำรับ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสญัญำ 

รำยได้คำ่บริหำรจดักำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสญัญำในอตัรำร้อยละ 3 
ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่มของยอดเงินท่ีได้รับจำกกำร

ท ำงำน  

เงินกู้ ยืม อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 7.50-10.25  ตอ่ปี                          

จ ำหน่ำยสนิทรัพย์ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
5.2   ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ยอดคงเหลือกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  มีดงันี ้
 บำท 
 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสียและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

ลูกหนีอ่ื้น   

   กิจกำรร่วมค้ำ 302,593 295,213 

ลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายทรัพย์สิน-กิจการที่เก่ียวข้องกัน   

ลกูหนีอ่ื้น         11,032,667  - 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,677,555 - 

รวม 14,710,222 - 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่ครบก าหนดช าระในหน่ึงปี   

กิจกำรร่วมค้ำ 1,600,000 1,600,000 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า   

กิจกำรร่วมค้ำ 2,400,000 4,000,000 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการร่วมค้า   
เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี - 5,000,000 
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ลดลงระหว่ำงปี - (5,000,000) 

รวม - - 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน   
เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 2,000,000 - 

ลดลงระหว่ำงปี (2,000,000) - 

รวม - - 

5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่ เก่ียวข้องกัน 
รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยระหวำ่งบริษัทกบับคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  และ 2559 มีดงันี ้

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำม     
วธีิสว่นได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
กิจกำรร่วมค้ำ 3,341,095 3,268,823 3,341,095 3,268,823 

เงนิส่วนแบ่งก าไร     
กิจกำรร่วมค้ำ - - 1,250,000 600,000 

ค่าเช่ารับ     
กิจกำรร่วมค้ำ 1,996,000 1,993,000 1,996,000 1,993,000 

จ าหน่ายสินทรัพย์     
 กิจกำรร่วมค้ำ - 1,177,279 - 1,177,279 

     กจิกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 17,674,280 - 17,674,280 - 

รวม 17,674,280 1,177,279 17,674,280 1,177,279 

ดอกเบีย้จ่าย     
กิจกำรร่วมค้ำ - 29,795 - 29,795 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 4,914 - 4,914 - 

รวม 4,914 29,795 4,914 29,795 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย             
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,242,233 11,653,061 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 604,492 619,896 

รวม 13,846,725 12,272,957 

6.   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 บำท 
 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย             

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

เงินสด 179,196 162,311 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 40,738,439 13,997,993 
เงินฝำกออมทรัพย์ 336,734 148,973 

เงินฝำกประจ ำไมเ่กิน 3 เดือน 20,000,000 - 

            รวม 61,254,369 14,309,277 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินมีอัตรำดอกเบีย้ร้อยละ 0.25-0.85 ตอ่ปี (2559 : ร้อยละ 0.375 ตอ่ปี) 

7.  เงนิลงทุนชั่วคราว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินลงทนุชัว่ครำวเป็นเงินฝำกประจ ำ 6 เดือนและ 12 เดือนจ ำนวน 30.0 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 0.85-1.00 ตอ่ปี 

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย             
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 191,764,451 168,759,401 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,552,563) (5,552,563) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ – สทุธิ 186,211,888 163,206,838 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำนตำมสญัญำ 37,172,703 39,962,802 

เงินมดัจ ำคำ่สนิค้ำ 17,991,036 20,049,508 
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เงินจ่ำยลว่งหน้ำผู้ รับเหมำช่วง 302,201 588,030 

คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 2,073,454 2,930,518 

ภำษีซือ้รอใบก ำกบัภำษี 27,691,157 13,490,152 

ลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ5.2) 11,335,260 295,213 

ลกูหนีอ่ื้นๆ 2,406,237 8,455,142 

รวม 285,183,936 248,978,203 

ลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แยกตำมอำยหุนีท่ี้ค้ำงช ำระได้ดงันี ้
   บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย             
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ลกูหนีก้ำรค้ำ – บริษัทอ่ืน   
     ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 159,589,161 121,788,218 
     เกินก ำหนดช ำระ    
        น้อยกวำ่  3 เดือน 20,716,647 33,828,107 
        3 – 6 เดือน 281,891 - 
        มำกกวำ่ 12 เดือน  11,176,752 13,143,076 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 191,764,451 168,759,401 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,552,563) (5,552,563) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ – สทุธิ 186,211,888 163,206,838 

9. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ / เงนิรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 
 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย             
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ   

มลูคำ่งำนตำมสญัญำ 3,637,615,993 3,417,446,571 

กำรรับรู้รำยได้ตำมอตัรำสว่นของงำนท่ีท ำเสร็จ 2,740,821,991 2,189,442,293 

หกั มลูคำ่งำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (2,388,346,731) (2,059,632,542) 

รำยได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช ำระ 352,475,260 129,809,751 
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 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย             
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 
ลูกหนีเ้งนิประกันผลงานตามสัญญา 37,172,703 39,962,802 

   
เงนิรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 85,047,920 32,821,749 
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10.  เงนิฝากประจ าที่ตดิภาระค า้ประกัน 

ยอดคงเหลือดงักลำ่วเป็นบญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งได้น ำไปวำงไว้กบัธนำคำรเพ่ือค ำ้ประกนักำรออกหนงัสือค ำ้ประกนัธนำคำรส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรประมลูงำน กำรออกหนงัสือค ำ้ประกนั
อ่ืนจำกธนำคำร กำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดติของบริษัท และค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหต ุ15) 

11.   เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำนีเ้ป็นเงินลงทนุในกิจกำรซึ่งบริษัทและบริษัทอ่ืนควบคมุร่วมกนัมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  บำท 

  สดัสว่น งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนั ลกัษณะธรุกิจ 
เงินลงทนุ                     
(ร้อยละ) 

มลูคำ่ตำมบญัชี 
ตำมวธีิสว่นได้เสีย 

มลูคำ่ตำมบญัชี 
ตำมวธีิรำคำทนุ เงินสว่นแบง่ก ำไร 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย - ซีอำร์ซี  
เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว  

บริกำรจดัเก็บขยะ      
มลูฝอย 

 
5 1,265,882 1,273,010 100,000 100,000 1,250,000 600,000 

กิจกำรร่วมค้ำ ซีอำร์ซี แอนด์ วีเออำร์เอส รับเหมำก่อสร้ำง 50 - - - - - - 

   1,265,882 1,273,010 100,000 100,000 1,250,000 600,000 

 
ในเดือนมกรำคม 2560 บริษัทได้ท ำสญัญำกิจกำรร่วมค้ำในนำม กิจกำรร่วมค้ำ ซีอำร์ซี แอนด์ วีเออำร์เอส โดยบริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน) ลงทนุร้อยละ 50 และบริษัท วีเอ
อำร์เอส จ ำกดั ลงทนุร้อยละ 50  เพ่ือด ำเนินธรุกิจรับเหมำงำนก่อสร้ำง และในเดือนตลุำคม 2560 กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเลกิกิจกำร  
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ส่วนแบ่งก าไร 
ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทรับรู้ส่วนแบง่ก ำไรจำกกำรลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินท่ีแสดง
เงินลงทนุตำมวธีิสว่นได้เสียดงันี ้

 บำท 

 2560 2559 

กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย - ซีอำร์ซี  เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว 1,242,872 1,235,481 

ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปของกิจกำรท่ีควบคมุร่วมกนัท่ีมีนยัส ำคญัมีดงันี ้
 บำท 

 
กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย - 
ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2560   2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
สนิทรัพย์หมนุเวียน 20,854,716 23,677,664 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 51,520,775 63,570,875 

รวมสนิทรัพย์ 72,375,491 87,248,539 

หนีส้นิหมนุเวียน 22,573,448 21,782,239 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 24,484,408 40,006,106 

รวมหนีส้นิ 47,057,856 61,788,345 

สนิทรัพย์สทุธิ 25,317,635 25,460,194 

 
 บำท 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

งบก าไรขาดทุน   
รำยได้รวม 111,371,175 108,990,641 
คำ่ใช้จ่ำยรวม  86,513,734 84,281,015 

ก ำไรส ำหรับปี 24,857,441 24,709,626 
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12. การร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 บริษัทได้ท ำสัญญำกิจกำรร่วมค้ำในนำม กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่ริมดอย - อำร์.เค.เจ. โดยบริษัท 
เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) ลงทุนร้อยละ 60 และบริษัท อำร์.เค.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ลงทุนร้อยละ 40  ซึ่งเป็นกำรร่วมกำรงำน
ประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั กิจกำรร่วมค้ำประมลูงำนก่อสร้ำงได้ในเดือน เมษำยน 2559  

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะของบริษัทและส่วนของกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั คือ กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย - 

อำร์.เค.เจ. ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.2 ซึ่งแสดงรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัตอ่ไปนี ้
 บำท 

 

                                                                                                                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวำคม 

2559 

 เฉพำะบริษัท 
กำรร่วม       
กำรงำน 

ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

งบกำรเงิน    
เฉพำะกิจกำร 

สรุปรายการฐานะการเงนิ       
สนิทรัพย์หมนุเวียน 766,516,776 90,344,137 (81,541,000) 775,319,913 426,737,732 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 241,788,969 518,648 - 242,307,617 220,537,804 

หนีส้นิหมนุเวียน  512,096,919 86,553,036 (81,541,000) 517,108,955 389,093,317 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 25,660,160 - - 25,660,160 32,309,016 

ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 76,569,325 4,309,749 - 80,879,074 39,373,203 
 

 บำท 
 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 

 
เฉพำะบริษัท 

กำรร่วมกำร
งำน 

ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน  
เฉพำะกิจกำร 

สรุปรายการก าไรขาดทุน      

รำยได้รวม 1,378,472,958 84,975,924 (81,718,647) 1,381,730,235 1,061,150,519 

คำ่ใช้จ่ำยรวม (1,319,793,105) (80,787,677) 81,718,647 (1,318,862,135) (1,002,595,246) 
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
และคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 58,679,853 4,188,247 - 62,868,100 58,555,273 

คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (6,707,771) - - (6,707,771) (5,543,831) 

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้  51,972,082 4,188,247 - 56,160,329 53,011,442 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (11,389,024) (850,379) - (12,239,403) (11,157,940) 

ก ำไรส ำหรับปี 40,583,058 3,337,868 - 43,920,926 41,853,502 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 84,945 - - 84,945 (528,648) 
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม
ส ำหรับปี 40,668,003 3,337,868 - 44,005,871 41,324,854 
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13.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บำท 

 ท่ีดนิ 
อำคำรและ      
สิง่ปลกูสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่และ
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559       
   รำคำทนุ 93,542,803 4,047,914 161,466,798 7,512,467 5,895,323 272,465,305 

   หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม  - (533,519) (103,317,833) (4,597,592) (4,396,835) (112,845,779) 

   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิ 93,542,803 3,514,395 58,148,965 2,914,875 1,498,488 159,619,526 

รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559       
   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิยกมำ 93,542,803 3,514,395 58,148,965 2,914,875 1,498,488 159,619,526 
   บวก ซือ้สนิทรัพย์ 2,191,973 758,255 22,776,287 2,809,190 - 28,535,705 
   หกั   จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ (814,853) - (9,638,375) (174,312) (4) (10,627,544) 
           คำ่เส่ือมรำคำ - (230,298) (17,129,455) (1,076,940) (223,932) (18,660,625) 

   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิยกไป 94,919,923 4,042,352 54,157,422 4,472,813 1,274,552 158,867,062 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559       
   รำคำทนุ 94,919,923 4,806,169 134,873,759 8,564,354 4,969,910 248,134,115 
   หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม - (763,817) (80,716,337) (4,091,541) (3,695,358) (89,267,053) 

   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิ 94,919,923 4,042,352 54,157,422 4,472,813 1,274,552 158,867,062 
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 บำท 

 ท่ีดนิ 
อำคำรและ      
สิง่ปลกูสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่และ
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ รวม 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       
   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิยกมำ 94,919,923 4,042,352 54,157,422 4,472,813 1,274,552 158,867,062 
   บวก ซือ้สนิทรัพย์ - - 19,899,998 1,743,281 2,433,720 24,076,999 
   หกั   จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - - (14,243,335) (96,024) (14,160) (14,353,519) 
           คำ่เส่ือมรำคำ  (240,144) (15,626,244) (1,369,946) (368,791) (17,605,125) 

   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิยกไป 94,919,923 3,802,208 44,187,841 4,750,124 3,325,321 150,985,417 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       
   รำคำทนุ 94,919,923 4,806,169 91,987,715 9,677,966 7,231,502 208,623,275 
   หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม - (1,003,961) (47,799,874) (4,927,842) (3,906,181) (57,637,858) 

   มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธ ิ 94,919,923 3,802,208 44,187,841 4,750,124 3,325,321 150,985,417 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 17.9 ล้ำนบำท (2559 : 21.5  ล้ำนบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัทมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีจ ำนวน 95.8 ล้ำนบำท (2559  :  95.9 ล้ำนบำท) ได้ถกูจดจ ำนองไว้เป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (หมำยเหต ุ15) 
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14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิสว่นได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

  มลูคำ่ตำมบญัชีของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

 บำท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   
รำคำทนุ 2,735,118 1,571,623 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (669,067) (265,651) 

มลูคำ่ตำมบญัชี  2,066,051 1,305,972 

รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
มลูคำ่ตำมบญัชีต้นปี 2,066,051 1,305,972 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 749,411 1,171,896 
จ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ - (5) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (637,140) (411,812) 

มลูคำ่ตำมบญัชีสิน้ปี 2,178,322 2,066,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำทนุ 3,484,529 2,735,118 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,306,207) (669,067) 

มลูคำ่ตำมบญัชี  2,178,322 2,066,051 
 
15.  เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

  บำท 

 
อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) ตอ่ปี 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

เงินเบกิเกินบญัชี MOR MOR,MOR-0.65 794 4,618,334 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้  MOR-1, MLR , MLR-

1.5 
MOR-0.5, MLR-

1.5 75,500,000 113,221,116 

รวม   75,500,794 117,839,450 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้และวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จำกสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่งเป็น
จ ำนวนเงิน 412.5 ล้ำนบำท (2559 : 439.7  ล้ำนบำท) ค ำ้ประกันโดยเงินฝำกประจ ำตำมหมำยเหต ุ10 ท่ีดนิ อำคำรและสิง่ปลกู
สร้ำง ตำมหมำยเหตุ 13กรรมกำรบริษัทบำงท่ำน และบำงส่วนค ำ้ประกันโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินค่ำงำนก่อสร้ำง
โครงกำร 
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16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  124,547,967 130,203,903 
เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร 2,319,255 982,478 
ภำษีขำยรอเรียกเก็บ 13,405,994 12,568,551 
คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย               150,981,481 30,051,783 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยค้ำงจ่ำย 2,710,077 3,058,319 
เจ้ำหนีอ่ื้น  42,464 96,456 

รำยได้คำ่เช่ำรับลว่งหน้ำท่ีครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี 1,600,000 1,600,000 

รวม 295,607,238 178,561,490 

 
17. เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

   
เจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 10,366,525 9,050,157 
หกั ภำษีซือ้ยงัไมถ่ึงก ำหนด (678,184) (592,066) 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัชี  (367,279) (327,972) 

รวม 9,321,062 8,130,119 
หกั สว่นท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (6,464,612) (5,443,247) 

เจ้ำหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน – สทุธ ิ   
      จำกสว่นท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2,856,450 2,686,872 

บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจักรและยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปี 
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18.  ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกันโครงการ 
งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิสว่นได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เป็นดงันี ้

 บำท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 38,766,330 67,897,525 
เพิม่ขึน้ในระหว่ำงปี 2,238,722 11,949,156 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้จริงในระหวำ่งปี (24,847,147) (41,080,351) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 16,157,905 38,766,330 

   
หมนุเวียน  9,542,500 25,830,779 
ไมห่มนุเวียน  6,615,405 12,935,551 

 รวม 16,157,905 38,766,330 

 บริษัทรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับกำรเรียกร้องจำกกำรรับประกันโครงกำรท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกรับเหมำก่อสร้ำง
โครงกำร โดยพจิำรณำจำกปริมำณกำรซ่อมแซมในอดีต บริษัทคำดวำ่รำยจ่ำยเหลำ่นีส้่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในรอบปีบญัชีถดัไป
และรำยจ่ำยทัง้หมดจะเกิดขึน้ภำยในห้ำปีนบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทจ่ำยคำ่ชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัตคิุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนกังำนตำมสทิธิและอำยงุำน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวพนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 12,686,593 10,921,018 
สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ   
ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 854,728 709,333 
ดอกเบีย้จำกภำระผกูพนั 353,165 395,432 

  สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน   
      กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน   
    ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (106,181) 660,810 

ภำระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 13,788,305 12,686,593 
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ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนีใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวำคม     
ต้นทนุจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 402,508 332,207 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 805,385 772,558 

รวม 1,207,893 1,104,765 

บริษัทคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.6 ล้ำนบำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบริษัท 18 ปี 

ข้อสมมตฐิานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน 
 ปี 2560 ปี 2559 

อตัรำคดิลด ร้อยละ 3.04 ตอ่ปี ร้อยละ 2.6 ตอ่ปี 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 8.97 ร้อยละ 9.40 
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน ผนัแปรตำมอำยพุนกังำน ร้อยละ 0 - 19 ผนัแปรตำมอำยพุนกังำน ร้อยละ 0 - 16 
อตัรำมรณะ อตัรำตำมตำรำงมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑ์ตำมเพศชำยและหญิง 
อตัรำตำมตำรำงมรณะไทยปี 2551 แยก

เกณฑ์ตำมเพศชำยและหญิง 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนท่ีเก่ียวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภัยท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้เป็น
จ ำนวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
ผลกระทบตอ่ประมำณกำรหนีส้นิไมห่มนุเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย                                 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

 เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

อตัรำคดิลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (587,458) 634,529 (591,224) 639,108 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 582,556 (546,437) 585,021 (548,680) 
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (494,491) 542,154 (488,105) 535,126 

แม้ว่ำกำรวิเครำะห์นีไ้ม่ได้ค ำนึงถึงกำรกระจำยตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคำดหวงัภำยใต้โครงกำรดงักล่ำว แต่ได้
แสดงประมำณกำรควำมอ่อนไหวของข้อสมมตฐิำนตำ่งๆ 
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20. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ภำยใต้บทบญัญัติตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี
สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทุนส ำรองนี ้
จะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 บริษัทส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.5 ล้ำนบำท 

ภำยใต้บทบญัญัตขิองมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยต้องจดัสรรทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลก ำไรซึ่งบริษัทท ำมำหำได้ทุกครำวท่ีจ่ำยเงินปันผลจนกวำ่ทนุส ำรอง
นัน้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปหักกับ
ขำดทนุสะสมและไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้  ในปี 2559 บริษัทส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 5 ล้ำนบำท 

21. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายปันผล 

 ทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว สว่นเกินมลูคำ่
หุ้น  จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 
 (มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท) 

 

1,750,000 175,000,000 1,750,000 175,000,000 - 

วนัท่ี 10 เมษำยน 2560     

เปล่ียนแปลงมลูค่ำหุ้นจำกมลูคำ่     
100 บำทเป็นมลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 350,000,000 175,000,000 350,000,000 175,000,000 - 
ออกหุ้นเพิม่ทนุ  
(มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท) 150,000,000 75,000,000 - - - 
วนัท่ี 2 ตลุำคม 2560    
- เรียกช ำระคำ่หุ้น - - 150,000,000 75,000,000 129,979,341 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
(มลูคำ่หุ้นละ 0.50บำท) 500,000,000 250,000,000 500,000,000 250,000,000 129,979,341 
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 ทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว สว่นเกินมลูคำ่
หุ้น  จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม 2559     
(มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท) 650,000 65,000,000 650,000 65,000,000 - 

วนัท่ี 16 กนัยำยน 2559   เพิม่ทนุจดทะเบียน (มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท)    
และเรียกช ำระค่ำหุ้น  
มลูคำ่หุ้นละ 25 บำท 1,100,000 110,000,000 1,100,000 27,500,000 - 
วนัท่ี 5 ตลุำคม 2559        
- เรียกช ำระคำ่หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 25 บำท - - 1,100,000 27,500,000 - 

วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2559  
- เรียกช ำระคำ่หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 25 บำท - - 

1,100,000 
 
 
 
 
 
 

27,500,000 - 
วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2559 
- เรียกช ำระคำ่หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 25 บำท - - 1,100,000 27,500,000 - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  
(มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท) 1,750,000 175,000,000 1,750,000 175,000,000 - 

 
เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ำยในระหวำ่งปี 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

 บำท 

 อนมุตัโิดย เงินปันผลจ่ำย ปันผลจ่ำยตอ่หุ้น 

เงินปันผลระหวำ่งกำลจ่ำยจำกก ำไรสะสม      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

ท่ีประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นเม่ือ 
วนัท่ี 6 กนัยำยน 2559 97,500,000 150.00 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2560 ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น มีมตดิงันี ้

- อนุมตัิเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้ นท่ีตรำไว้ของบริษัทจำกหุ้ นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท (ทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 
175,000,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญั 1,750,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมญั 350,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 
0.50 บำท)  

- อนมุตักิำรเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ ำนวน 75,000,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 175,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 250,000,000 บำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 500,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวกับ
กระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2560 

- อนุมตัิกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัใหมต่อ่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initail Public Offering) 

ในระหว่ำงวันท่ี 27 กันยำยน 2560 ถึงวันท่ี 29 กันยำยน 2560 บริษัทได้เสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะเสนอขำยแก่
ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 150 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.44 บำท คดิเป็นเงินจ ำนวน 216 ล้ำนบำท และในวนัท่ี 2 ตลุำคม 2560 บริษัท
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ได้รับช ำระเงินคำ่หุ้นเพิ่มทนุดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน คำ่ใช้จ่ำยทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวจ ำนวน 11.0 ล้ำนบำท 
(สทุธิจำกภำษีเงินได้จ ำนวน      2.8 ล้ำนบำท) บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแล้วดงักล่ำว ต่อกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 2 
ตลุำคม 2560 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช ำระแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 250 ล้ำนบำท (หุ้ นสำมัญ จ ำนวน 
500,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช ำระแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 175 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั จ ำนวน 1,750,000 
หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท)  

22. ภาษีเงนิได้ 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน   

      ภำษีเงินได้ส ำหรับปี 6,489,568 6,477,508 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี   
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีซึ่งเกิดผลแตกตำ่งชัว่ครำว  
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว 2,994,670 4,680,432 

ผลกระทบตอ่ภำษีเงินได้จำกคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิม่ทนุ (หมำยเหต ุ21) 2,755,165 - 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 12,239,403 11,157,940 

จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
และ 2559  สรุปได้ดงันี ้

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2560 2559 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัก ำไร(ขำดทนุ)   

     จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 21,236 (132,162) 

 
รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคณูของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้
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 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วน
ได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2560 2559 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล 56,153,201 53,646,923 56,160,329 53,011,442 
อตัรำภำษีเงินได้นิตบิุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคลคณู
อตัรำภำษี 11,230,640 10,729,384 11,232,066 10,602,288 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
คำ่ใช้จ่ำยต้องห้ำม 2,860,863 1,988,489 2,860,863 1,988,489 

คำ่ใช้จ่ำยท่ีมีสิทธิหกัได้เพิม่ขึน้ (201,511) (227,030) (201,511) (227,030) 

รำยได้ท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ - - (125,000) (60,000) 

รำยได้ท่ีให้ถือเป็นรำยได้ทำงภำษี 125,000 60,000 - - 

  สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ (248,574) (247,096) - - 

อ่ืนๆ (4,521,685) (5,826,239) (4,521,685) (5,826,239) 

ภำษีเงินได้ของปัจจบุนั 9,244,733 6,477,508 9,244,733 6,477,508 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีซึ่งเกิดผลแตกตำ่ง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่ง
ชัว่ครำว 2,994,670 4,680,432 2,994,670 4,680,432 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุ
เบด็เสร็จ 12,239,403 11,157,940 12,239,403 11,157,940 

สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ประกอบด้วยรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้
 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย   
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
ลกูหนีก้ำรค้ำ 1,110,512 1,110,512 
เจ้ำหนีภ้ำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 37,515 75,506 
ประมำณกำรหนีส้นิจำกกำรรับประกนัโครงกำร 3,231,581 7,753,266 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,757,661 2,537,318 

รวมสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 7,137,269 11,476,602 

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

      ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ (740,575) (2,064,002) 
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 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย   
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี – สุทธ ิ 6,396,694 9,412,600 

23.  ก าไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของ
หุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีและได้ปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตำมสดัสว่นท่ีเปล่ียนไป
ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้จำกมลูค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นมลูค่ำหุ้นละ 0.50 บำท  ตำม
มติท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทเม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2560 (ตำมหมำยเหต ุ21) โดยถือเสมือนวำ่กำรแตกหุ้นได้
เกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

24.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัมีดงันี ้

 บำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย   
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2560 2559 

วสัดกุ่อสร้ำงและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไปและคำ่งำนผู้ รับเหมำ 1,143,974,037 840,688,851 
เงินเดือนและคำ่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 89,029,627 82,393,912 
คำ่เส่ือมรำคำ 17,605,125 18,660,625 
คำ่ซ่อมแซมและคำ่บ ำรุงรักษำ 4,718,245 4,635,229 

25.   ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอนีส้อดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผู้ มีอ ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำร

ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับสว่นงำนและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยรำยงำนภำยในท่ีผู้บริหำรใช้ แบ่งส่วนด ำเนินงำนตำมกำรประกอบธุรกิจคือธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง และธรุกิจบริกำรจัดเก็บและท ำลำยขยะมลูฝอย ซึ่งสิน้สดุสญัญำวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 โดยบริษัทมีส่วนงำนทำง
ภมูศิำสตร์เดียว  

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในส ำหรับผู้บ ริหำร ส ำหรับปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  มีดงัตอ่ไปนี ้

 ล้ำนบำท 

 

สว่นงำนก่อสร้ำง 

สว่นงำนให้บริกำร
จดัเก็บและก ำจดัขยะ

มลูฝอย 

                  
รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รำยได้ 1,343.6 1,015.1 23.2 31.0 1,366.8 1,046.1 
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 ล้ำนบำท 

 

สว่นงำนก่อสร้ำง 

สว่นงำนให้บริกำร
จดัเก็บและก ำจดัขยะ

มลูฝอย 

                  
รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบีย้จ่ำย 6.7 5.1 0.05 0.4 6.7 5.5 
  คำ่เส่ือมรำคำ 12.0 10.7 5.6 8.0 17.6 18.7 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 105.5 92.0 1.7 0.5 107.2 92.5 
รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยท่ีไมไ่ด้ปันสว่น :       
รำยได้อ่ืน     13.7 14.5 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ    1.2 1.2 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร     (66.0) (54.5) 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้     (12.2) (11.2) 

ก ำไรส ำหรับปี     43.9 42.5 

สนิทรัพย์ถำวรท่ีใช้ในส่วนงำน 80.9 66.7 - 45.1 80.9 111.8 

สนิทรัพย์ถำวรสว่นกลำง     127.7 136.3 

สนิทรัพย์ถำวรรวม – รำคำทนุ     208.6 248.1 

คำ่เส่ือมรำคำสะสม     (57.6) (89.3) 

สนิทรัพย์ถำวร     151.0 158.8 

สนิทรัพย์ส่วนกลำง     867.8 489.6 

สนิทรัพย์รวม     1,018.8 648.4 

รำยได้ทัง้หมดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  มำจำกลกูค้ำรำยใหญ่ จ ำนวน 3 
รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของยอดรวมรำยได้  (ปี 2559 : จ ำนวน 4 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของยอดรวม
รำยได้) 

26.   กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนกังำนของบริษัทได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 ในวนัท่ี 15 สิงหำคม 2558 โดยบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2-6 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเม่ือพนักงำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัท  ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทรับรู้เงินสมทบ
ดงักลำ่วเป็นคำ่ใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน 1.4 ล้ำนบำท  (ปี 2559 : จ ำนวนเงิน 1.2 ล้ำนบำท) 

27.   ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ 

 27.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
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 บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพืน้ท่ีในอำคำรส ำนักงำน ท่ีดิน และสญัญำบริกำร อำยุของ
สญัญำมีระยะเวลำ 1 ถึง 10 ปี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนดงักลำ่ว ดงันี ้

 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2560 2559 

จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 0.5 0.7 
มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1.6 4.2 

  
27.2 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีหนังสือค ำ้ประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภำระ
ผกูพนัทำงปฏิบตัติำมปกตธิรุกิจของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

  ประกนักำรก่อสร้ำง กำรประมลูงำนก่อสร้ำง   
   กำรย่ืนซองประกวดรำคำและกำรช ำระหนี ้ 165.5 187.8 

   ประกนักำรช ำระคืนเงินรับลว่งหน้ำและ   
   เงินประกนัผลงำน 190.4 96.7 
ประกนัอ่ืน ๆ 7.3 8.0 

 363.2 292.5 

27.3 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดจากการค า้ประกันเงนิกู้ยืม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัจำกกำรค ำ้ประกันเงินกู้ ยืม และหนังสือค ำ้ประกันท่ี

ออก โดยธนำคำรของกิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหมริ่มดอย - อำร์.เค.เจ. จ ำนวน 35.4 ล้ำนบำท 

28. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อ
กำรเก็งก ำไรหรือกำรค้ำ 
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28.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องหรือควำมเส่ียงในกำรระดมทุน คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษัทจะเผชิญกับควำมยุ่งยำกในกำร
ระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลำต่อกำรปฏิบตัิตำมภำระผูกพันท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง
อำจเกิดจำกกำรท่ีกิจกำรไมส่ำมำรถขำยสนิทรัพย์ทำงกำรเงินได้ทนัเวลำด้วยรำคำท่ีใกล้เคียงกับมลูค่ำยตุธิรรม 

28.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ท่ีส ำคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้ เจ้ำหนีต้ำมสญัญำกำรเงิน สินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินสว่นใหญ่มีอัตรำดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตำมอตัรำตลำด หรือมี
อัตรำดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน บริษัทมิได้ใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพ่ือป้องกันควำมเส่ียง
ดงักลำ่ว 

28.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลกูหนีค้่ำก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสญัญำก่อสร้ำงส่วนใหญ่
ของบริษัทจะท ำกับหน่วยงำนภำครัฐและลกูค้ำท่ีมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ดงันัน้บริษัทจึงไมค่ำดวำ่จะได้รับควำมเสียหำย
ท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สนิเช่ือกบัลกูหนีเ้หลำ่นี ้นอกเหนือจำกสว่นท่ีได้ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้ว 

28.4 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

รำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน อนัได้แก่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำ มลูคำ่งำนท่ี
เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำนและลกูหนีอ่ื้น เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เจ้ำหนีอ่ื้น  เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำนและภำษีเงินได้
และคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยมีมลูคำ่ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 

29.  การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของบริษัทคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำร
ด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำรงธรุกิจอย่ำงตอ่เน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิสว่นได้เสียแสดงอตัรำสว่นหนีส้นิต่อทนุเป็น 1.14 : 1 (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร : อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเป็น 1.14 : 1) 

30.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 มีมตดิงันี ้

-  อนมุตัจิ่ำยปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 500,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.0415 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงิน 20.75 ล้ำนบำท โดย
จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 
ทัง้นี ้มตดิงักลำ่วจะน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เพ่ือพจิำรณำอนมุตัติอ่ไป 

31.  การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบกำรเงินนีไ้ด้รับกำรอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2561 
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