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วิสัยทัศน์
เป็ นบริษัทที่มีการจัดการอย่ างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่ างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ
มีการบริหารงานที่ดตี ามมาตรฐานสากล
มีการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าและสังคม

คุณค่ า (Values)
พันธมิตรทางกลยุทธ์ ด้านก่ อสร้ างที่มีประสิทธิภาพ
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01
สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2562 เป็ นปี ที่บริ ษัทครบรอบ 29 ปี ของการก่อตัง้
และจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2563 ที่ จ ะถึ ง นี ้ จากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงมหภาคของโลกอย่างรวดเร็ วมากในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมาทาให้ เกิ ดผลต่อการดาเนินธุรกิ จในหลายด้ าน หลาย
ธุรกิจเกิดขึ ้นใหม่อย่างรวดเร็ วและเติบโตได้ สวยงาม ในขณะที่
อีกหลายธุรกิจต้ องล้ มเลิกกิจการไปอย่างไม่นา่ จะเป็ นไปได้ ทงที
ั้ ่
เป็ นธุรกิจที่ก่อตังมาหลายทศวรรษก็
้
ตาม
กระแสของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งมั่น คงและยั่ง ยื น
กลายมาเป็ นประเด็นสาคัญที่เริ่ มกล่าวถึงในวงกว้ างมากขึ ้น ไม่
เว้ นแม้ แต่บริ ษัทเชียงใหม่ริมดอยหรื อ CRD
เราเริ่ มรับกระแสและเรี ยนรู้ ศาสตร์ แห่งการสร้ างธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนอย่างเป็ นระบบ เราเริ่ มตระหนักถึงความสาคัญของ
การวางแผน การบริ หารจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ ้น
เพื่อให้ การดาเนินงานสอดคล้ องไปกับทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าขององค์กรไปยังผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วง
โซ่คุณค่าที่สาคัญของเรานันคื
้ อ ลูกค้ า คู่ค้า และพนักงานของ
บริ ษัท ที่เปรี ยบเสมือนดัง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะขับเคลือ่ น
บริ ษัทให้ เติบโตไปด้ วยกันในอนาคตภายใต้ มิติการพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
ในปี 2562 เราเริ่ มกิจกรรมด้ านความยัง่ ยื นในหลาย
กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการพัฒนาด้ านความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากรขององค์กรในทุกภาคส่วน เพราะเรา
มองเห็ น ว่า ทรั พ ยากรที่ สาคัญ ที่ สุด ที่ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท เกิ ด การ
เติบโตได้ อย่างมัน่ คงนันคื
้ อทรัพยากรคน ซึ่งบุคลากรที่ มีความรู้
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ความสามารถจะเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็ จของ
ดาเนินธุรกิจ
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทยังเน้ นด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนชุ ม ชนต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ทางานอย่างยิ่ง เราให้ ความสาคัญในการลดการเกิดอุบตั ิเหตุใน
การทางาน การลดการเกิดขยะจากการดาเนินงาน นันหมายถึ
้
ง
การลดความสูญเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และนาไปสู่
ผลลัพ ธ์ คื อ การลดต้ นทุ น ในการด าเนิ น งานซึ่ ง จะท าให้ ผล
ประกอบการของบริ ษัทดีขึ ้นในทันที
นอกจากนีใ้ นปี 2562 นีเ้ อง บริ ษัท ได้ ทาการขอการ
รั บรองมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 และมาตรฐาน
ด้ านความปลอดภัยในการทางาน ISO 45001 นอกเหนือจาก
มาตรฐานด้ านคุณภาพ 9001-2015 เพื่อให้ บริ ษัทมีแนวทางใน
การดาเนินงานให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
ประธานกรรมการบริษัท

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
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02
คณะกรรมการบริษัท
ประวัตคิ ณะกรรมการบริษัท
นายเทิดศักดิ์ โกไศยกานนท์
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
• ปริ ญญาโท สาขา Soil and Water Engineering,

ประสบการณ์ การทางาน

Cranfield Institute of Technology, England
• ประกาศนียบัตร สาขาการระบายน ้าทังแบบบนผิ
้
วดินและใต้ ดิน,
Institute of Land Reclamation and Improvement, Netherlands
ปี 2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2553 - 2557
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี 2548 - 2559
กรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
2 ปี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3/4 ครัง้ (75%)
2561
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้ (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
0.04% (200,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)

5

รายงานประจาปี (56-2)

นายประวัติ สิริภัทโรดม
อายุ 69 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2559 – ปั จจุบนั
รองกรรมการบริ ษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2545 - 2553
รองผู้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
2 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้ (100%)
2561
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4/4 ครัง้ (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้ (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
0.04% (200,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม
• ปริ ญญาโท Eastern New Mexico Univ. USA
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. ยูบสิ (เอเชีย)
ปี 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
ปี 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ.ไอร่ าแคปปิ ตอล
ปี 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)
ปี 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.สานักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
2 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4 บริ ษัท
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
1 บริ ษัท
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้ (100%)
2561
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4/4 ครัง้ (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
0.04% (200,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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รายงานประจาปี (56-2)

นายพงษ์ อินทร์ รักอริยะธรรม
อายุ 67 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์
อบรม
(ภูมิศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ การทางาน

• ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริ ญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยปอลซาบาติเยร์ ประเทศฝรั่งเศส
ปี 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2554 – 2560
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชัน่
ปี 2517 – 2554
อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2519 – 2554
หนึง่ ในคณะทางาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4/4 ครัง้ (100%)
2561
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้ (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
0.02% (100,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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รายงานประจาปี (56-2)

นางนฤมล กิมภากรณ์
อายุ 48 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
คุณวุฒการศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม
• ปริ ญญาโท University of Wollongong, Australia

ประสบการณ์ การทางาน

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อื่น
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
2561

• ปริ ญญาเอก สาขาการจัดการ Adamson University, Philippines
• ปริ ญญาเอกดุษฎีบณ
ั ฑิต Asian Institute of Technology, Bangkok
ปี 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2555 – ปั จจุบนั
อาจารย์ภาควิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อานวยการฝ่ ายติดตามและประเมินผลการวิจยั สานักงานกองทุน
ปี 2557 – 2559
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
2 ปี
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(-ไม่มี- หุ้น)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4/4 ครัง้ (100%)
4/4 ครัง้ (100%)
1/1 ครัง้ (100%)

สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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รายงานประจาปี (56-2)

นายสุรพล ศรีวีระสกุล
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
คุณวุฒการศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรม
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
บมจ.ธนาคารทิสโก้ สาขาเชียงใหม่
ปี 2558 – 2559
ผู้อานวยการ
บมจ.ธนาคารทิสโก้ สาขาเชียงใหม่
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
2 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4/4 ครัง้ (100%)
2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
3.50% (17,500,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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รายงานประจาปี (56-2)

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร

คุณวุฒการศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
• ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2533 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2527 – 2534
วิศวกรโยธาและวิศวกรแหล่งน ้า
บจก.ทีม คอนซัลติ ้ง เอ็นจิเนียร์
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
28 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4/4 ครัง้ (100%)
2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
32.27% (161,350,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน กรรมการผู้จดั การ
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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รายงานประจาปี (56-2)

นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริ ษัท
รองกรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริ หาร
คุณวุฒการศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อบรม
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2540 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
21 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3/4 ครัง้ (75%)
2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้ (100%)
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
10.50% (52,500,000 หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รองกรรมการผู้จดั การสายงานอานวยการ
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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นายพัฒนา สุวรรณสายะ
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริ ษัท
รองกรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริ หาร
คุณวุฒการศึกษา/ประวัตกิ าร • ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2554 – 2560
ทางานที่ปรึกษาและออกแบบอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
1 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทอันอาจทาให้ เกิด ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3/4 ครัง้ (75%)
2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมเนื่องจากติด

ภารกิจ
สัดส่ วนหุ้นที่ถือ ณ 31
(-ไม่มี- หุ้น)
ธันวาคม 2561
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รองกรรมการผู้จดั การสายงานวิศวกรรม
2. ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดบิ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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03
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์
สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประวัติ
สิริภทั โรดม
กรรมการตรวจสอบ
3. นางนฤมล
กิมภากรณ์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้ าน มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความอิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที่
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ประชุมรวม 4 ครัง้ กับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยไม่มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม ซึง่
ผลการประชุมได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ทังนี
้ ้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2561 ที่ผ่านการสอบทานและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต
ก่อ นนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท และเปิ ดเผยต่อ ผู้ถือ หุ้นและสาธารณชน โดยมี การหารื อ กับ ผู้สอบบัญ ชี และได้ น า
ความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นสาคัญมาปรับปรุ งเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี และเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงินอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน รวมทัง้ ได้ เพิ่มความระมัดระวังในส่วนของเรื่ องสาคัญจากการสอบบัญชี
หรื อ KEY Audit Matters ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. สอบทานการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท รวมทัง้ เสนอแนะให้ มีร ะบบการควบคุมภายในและการ
ควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างเพียงพอ
4. พิจารณาให้ คาแนะนา และให้ ความเห็นชอบแผนตรวจสอบประจาปี ที่เสนอโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ/หรื อ ผู้เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Outsource)
5. สอบทานผลการปฏิบตั งิ านและข้ อเสนอแนะของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ/หรื อ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(Outsource)
6. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญ ชีในการทาหน้ าที่ช่วงปี ที่ผ่านมา และให้ ข้อเสนอแนะในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี พร้ อม
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้ มีการจัดทางบการเงินของบริ ษัทซึ่งสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ เป็ น ที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ โดย
ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้ องอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ เสนอชื่อ ผู้ส อบ
บัญชีรับอนุญาต บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 1,220,000
บาทต่อปี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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04
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม
2. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
3. นายประวัติ
สิริภทั โรดม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี ข อบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ จดั ประชุมรวม 1 ครัง้ ซึง่ ผลการประชุมได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัททุกครัง้ ทังนี
้ ้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท และนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ นาชื่ อ เสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้นหรื อ น าเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาแต่งตัง้
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้
3. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จดั การ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ฯิ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

นายพงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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05
ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
2559

2560

2561

648,448,546

1,018,793,412

906,851,854

หนี ้สิน

421,402,333

542,769,115

421,175,611

ส่วนของผู้ถือหุ้น

227,046,213

476,024,297

485,676,243

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

227,046,213

476,024,297

485,676,243

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์

งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย

1,046,064,143

1,366,796,924 1,251,000,705

1,002,595,246

1,318,862,135 1,223,276,992

กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

59,190,754
19,072,437

62,860,972
18,242,265

44,175,274
15,798,626

กาไรสุทธิสาหรับปี

42,488,983

43,913,798

30,017,581

1,750,000

500,000,000

500,000,000

129.74
43.73

0.95
0.11

0.97
0.06

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสาหรับปี (%)

55.714
264.56%

0.041
50.09%

0.030/1
54.47%/1

อัตรากาไรสาหรับปี ตอ่ รายได้ จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

4.06%
21.26%

3.21%
12.49%

2.40%
6.24%

6.97%
1.86

5.27%
1.14

3.12%
0.87

N/A
2.95

18.00
5.24

12.79
5.94

อัตราส่ วนทางการเงิน
จานวนหุ้นที่ออก (ล้ านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกาไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กระแสเงินสดที่ได้ จากการดาเนินงาน (EBITDA) (เท่า)

หมายเหตุ /1คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ ท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่ออนุมัตกิ ารจ่ ายปั นผลประจาปี 2561 ในอัตรา 0.03 บาทต่ อหุ้น
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ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริ ษัทจะใช้ การว่าจ้ างผู้รับเหมาที่
มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ ามารับจ้ างทางาน ซึง่ จะอยู่
ภายใต้ การควบคุมคุณ ภาพงานโดยวิศ วกร และทีมงานของ
บริ ษั ท ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ อย่ า ง
ใกล้ ชิด ซึง่ บริ ษัทสามารถเข้ ารับงานได้ โดยตรง ซึง่ บริ ษัทจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก
(Main Contractor) หรื อเข้ ารั บ งานในนามกิ จ การร่ วมค้ า
(“Joint Venture”) ซึง่ บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของ
โครงการตามสัดส่วนการร่ วมลงทุน หรื อในนามกิจการค้ าร่ วม
(“Joint Operation”) ซึ่ง บริ ษั ท จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า
เจ้ า ของโครงการตามส่ ว นงานที่ ท า โดย Joint Venture หรื อ
Joint Operation บริ ษั ท จะร่ ว มลงทุน กับ บุค คลภายนอกตาม
ความเหมาะสม

06
การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“CRD”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้ วยทุนจด
ทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้ านบาท โดยนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และกลุ่ม
เพื่ อ นวิศวกร สถาปนิก และนักธุร กิจชาวเชี ยงใหม่ เพื่ อ ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง โดยเริ่ มต้ นจากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ าง
บ้ านจัดสรรให้ กับบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรับเหมาก่อสร้ างอาคารสิ่งปลูกสร้ าง
ประเภทต่าง ๆ ให้ กับลูกค้ าหน่วยงานราชการและเอกชนในเวลา
ต่อมา
บริ ษัทมีสานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้ างคลาน
ต าบลช้ า งคลาน อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ 50100
บริ ษัทมีรูปแบบการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ าง 2 ประเภท ได้ แก่
1. รั บเหมาก่ อสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างทั่วไป ได้ แก่ การ

ปั จจุบันบริ ษัทมี การร่ วมลงทุนกับบุคคลภายนอกที่ ไ ม่ มี
ความเกี่ ยวข้ อ งใด ๆ กับผู้ถือ หุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ
บริ ษัท เพื่อเข้ ารับงานและให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างงานระบบ
สาธารณูปโภค ได้ แก่
กิ จ การร่ วมค้ าเชี ย งใหม่ ริ ม ดอย – อาร์ . เค. เจ.
(“กิจการร่ วมค้ า CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็ นการจัดตังขึ
้ น้ ระหว่าง

ใ ห้ บริ การ รั บเ หม าก่ อ ส ร้ าง ง านวิ ศ วกร ร ม โยธ า ง าน
สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกค้ า

บริ ษัทกับบริ ษัท อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“R.K.J.”) โดย

ก าหนด ซึ่ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในนามบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ในส่ ว นของงาน

บริ ษัทลงทุนร้ อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้ อยละ 40 เพื่อการ

ระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E)

เข้ าประมูลงานก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย ให้ กับ

อาทิ ระบบไฟฟ้ า และการสื่ อ สาร ระบบประปา และระบบ

เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และได้ รั บคัดเลื อกใน

สุ ข าภิ บ าล เป็ นต้ น บริ ษั ท จะใช้ การว่ า จ้ างผู้ รั บ เหมาที่ มี

เดือนเมษายน 2559

ประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ ามารับจ้ างทางาน ซึง่ จะอยู่
ภายใต้ การควบคุมคุณ ภาพงานโดยวิศ วกร และทีมงานของ
บริ ษั ท ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ อย่ า ง
ใกล้ ชิ ด ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ยัง คงเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า เจ้ าของ
โครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor)
2. รั บ เหมาก่ อสร้ างงานระบบสาธารณู ป โภค ได้ แก่ การ
ให้ บริ การรั บเหมาก่อสร้ างและติดตังระบบรวบรวมและบ
้
าบัด
น า้ เสี ย ระบบประปา งานก่ อ สร้ างสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสูง (Sub
Station) งานปรับปรุ งระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็ นสายเคเบิ ้ลใต้ ดิน
งานก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า พลัง งานน า้ ขนาดเล็ ก และระบบงาน
ชลประทาน งานก่ อ สร้ างอาคารโรงไฟฟ้ า และระบบส่ ง น า้
โครงการไฟฟ้ า พลัง น า้ งานติด ตัง้ และทดสอบเครื่ อ งก าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานนา้ พร้ อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ลูกค้ ากาหนด โดย
บริ ษัทรั บผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา สาหรั บงานระบบ
อื่น อาทิ ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
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07
โครงสร้ างกลุ่มบริษัท และความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

นายสุรพล ศรี วีระสกุล

3.50%

นายกนก ศรี กนก

14.98%

10.50%
10.50%

3.50%

นายวิเชียร ศรี มนุ ินทร์ นิมิต

4.99%

บจก.อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.CEC
60.00%

กิจการร่วมค้ า CRC-RKJ

5.00%

39.76%
37.65%

15.00%

นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล

40.00%

กลุม่ จิรพิพฒ
ั น์

20.00%

นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์
10.00%

95.00%

กิจการร่วมค้ า CRC-CEC

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี บริ ษัทได้ ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรให้ เข้ าสู่ระบบสากล ตังแต่
้ การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กร การพัฒนากระบวนการทางาน กา รพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึง่ เป็ นการรับรองระบบประสิทธิภาพการทางานของบริ ษัท ซึง่
มาตรฐานนี ้เป็ นหนึง่ ในปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ และการสร้ างความพึงพอใจแก่คคู่ ้ าของบริ ษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
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08
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ปี

รายละเอียด

2538
2542
2550
2552

•
•
•
•
•
•
•
•

2553

•

2554

•

2557

•

2533
2535
2537

•

•
•
•

ก่อตังบริ
้ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (“CRC”) ด้ วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้ านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ าน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50.00 ล้ าน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 65.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริ ษัทและห้ างหุ้นส่วนจากัดศิลป์ โยธา (“ศิลป์ โยธา”) ได้ จดั ตังกิ
้ จการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์ โยธา (“กิจการร่ วมค้ า
CRC-ศิลป์ โยธา”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 50 และศิลป์ โยธาลงทุนร้ อยละ 50 เพื่อการเข้ าประมูลงานก่อสร้ างโรงบาบัด
น ้าใต้ ดนิ จากบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ บริ เวณทางขึ ้นทุง่ บัวตอง เหมืองแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
มูลค่าโครงการ 76.50 ล้ านบาท แล้ วเสร็ จเมื่อปี 2554
บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บรองระบบบริ ห ารงานคุณ ภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ภายใต้ ก ารรั บ รองของ BUREAU
VERITAS Certification (Thailand) LTD
บริ ษัท และบริ ษัท เอ็ม.อาร์ .วี.วิศวกรรม จากัด (“MRV”) ได้ จดั ตังกิ
้ จการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อาร์ .วี (“กิจการร่ วม
ค้ า CRC-MRV“) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้ อยละ 50 เพื่อการเข้ าประมูลงานก่อสร้ างพร้ อมติดตัง้
สวิตซ์เกียร์ ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า ระยะที่ 8 มูลค่าโครงการ 11.79 ล้ านบาท แล้ วเสร็ จเมื่อปี 2556
บริ ษัทเปลี่ยนรอบการจัดทาบัญชีจากรอบบัญชีมิถุนายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็ น มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2557 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทได้ ร่วมจัดตังบริ
้ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด (“CEC”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท มีสานักงาน
ตังอยู
้ ่เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุ้นโดยบุคคลเกี่ยวข้ องของ
กรรมการท่านหนึง่ เพื่อเข้ าประมูลงานให้ บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ทังนี
้ ้ เพื่อแยกธุรกิจให้ บริ การ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ ชดั เจน
ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่ อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มี มติอ นุมัติให้ จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ
34.188 บาท จานวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 22.22 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทได้ จ่ายเงินจานวนดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคม 2557
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2557 เมื่ อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มี มติอ นุมัติให้ จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ
69.231 บาท จานวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 45.00 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทได้ จ่ายเงินจานวนดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนธันวาคม 2557
บริ ษัทและ CEC จัดตังกิ
้ จการร่ วมค้ าภายใต้ ชื่อกิจการร่ วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRCCEC”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้ อยละ 95 เพื่อการเข้ าประมูล และให้ บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรี วิชัย จังหวัด เชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 568.50 ล้ านบาท ซึ่ง
สัญญาจะสิ ้นสุดในเดือนมิถนุ ายน 2563
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ปี
2558

•

•
•
•
•

2559

•
•

•
•
•
2560

•
•
•
•
•

2561

รายละเอียด
เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ ชดั เจน เพื่อให้ บริ ษัท
สามารถมุ่งเน้ นและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ บริ การส่วนงานรับเหมาก่อสร้ างซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทได้ อย่าง
เต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ จึงขายเงินลงทุนใน CEC ทัง้
จานวนให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และจัดประเภทเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC ใหม่ เป็ นเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้ า
จดทะเบียนเลิ ก ประกอบกิ จ การและคื นเงิ นลงทุน ในกิ จ การร่ วมค้ า CRC-ศิลป์ โยธา และกิจการร่ วมค้ า CRC-MRV
ภายหลังส่งมอบงานแล้ วเสร็ จ
จดทะเบียนยกเลิกสานักงานสาขา 1 เนื่องจากขายสิทธิการเช่า และอาคารทังหมดให้
้
กบั CEC
ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มี มติอ นุมัติให้ จ่ายเงิ น ปั นผล ในอัตราหุ้น ละ
15 บาท จานวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9.75 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทได้ จ่ายเงินจานวนดังกล่าวเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกรกฎาคม 2558
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 46.15
บาท จานวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิ น้ ประมาณ 30.00 ล้ านบาท ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น และบริ ษัทได้ จ่ายเงินจานวน
ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกันยายน 2559
บริ ษัทได้ รั บมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ฉบับปรั บปรุ งจาก ISO 9001:2008) จาก BUREAU VERITAS Certification
(Thailand) LTD
บริ ษัท และบริ ษัท อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“R.K.J.”) ได้ จดั ตังกิ
้ จการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์ . เค. เจ. (“CRCR.K.J.”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้ อยละ 40 เพื่อการเข้ าประมูลงานก่อสร้ างระบบรวบรวมและ
บาบัดน ้าเสีย ให้ กบั เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการรวม 364.77 ล้ านบาท โครงการจะแล้ วเสร็ จใน
ปี 2561
บริ ษัทขยายพื ้นที่สานักงานใหญ่โดยการซื ้ออาคารเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ ไขที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เป็ นเลขที่ 164/3436 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 150 บาท
จานวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 97.50 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทได้ ทยอยจ่ายเงินปั นผลจานวนดังกล่าว
จนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนพฤศจิกายน 2559
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 175.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
แปรสภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 250.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 150.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั ง้ แรก (Initial Public Offering : IPO)
เปลี่ยน Logo และ ชื่อย่อบริ ษัท จาก CRC เป็ น CRD
เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CRD”

• บริ ษัทขยายการรับงานโครงการก่อสร้ างโรงแรมและรี สอร์ ทไปยังภาคใต้ (เกาะสมุย)
• บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างเตรี ยมข้ อมูลเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
• บริ ษัทมีผลงานก่อสร้ างโครงการเพื่อส่งเสริ มด้ านนวัตกรรม เช่น โครงการเทคโนโลยีบริ หารจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ต้นแบบระบบผลิตก๊ าซไบโอมีเทน (CBG)
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กลยุทธ์ การดาเนินงาน

งานโครงการก่อสร้ างภาคเอกชนโดยเฉพาะงานอาคาร
บริ ษัทต้ องการขึ ้นเป็ นบริ ษัทชันน
้ าด้ านการก่อสร้ างที่มีการจัดการ
คุณภาพงานก่อสร้ างที่ดี ในราคาที่เหมาะสม บริ ษัทมีเป้าหมายที่
จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดงานก่อสร้ างภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือ

• รั กษาฐานลูกค้ าเดิม ควบคู่ไปกับการสร้ างฐานลูกค้ าใหม่
ด้ วยการส่ งมอบงานที่ มี คุณ ภาพ ได้ มาตรฐาน ในเวลาที่
กาหนด
• พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ ได้ มาตรฐานสากล

การขยายงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
CLMV ในระยะยาวบริ ษัทมี แ ผนที่ จะขยายธุร กิ จไปยัง ประเทศ
ต่าง ๆ เหล่านี ้ แต่ก่อนการตัดสินใจลงทุน บริ ษัทจาเป็ นต้ องศึกษา
ข้ อ มูล ทุก ๆ ด้ านอย่างถ่อ งแท้ และรอบคอบ โดยในระยะสัน้ นี ้
บริ ษัทมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ เหล่านี ้ เพื่อศึกษา
ข้ อ มูลพื น้ ฐานและหาพันธมิตรทางการค้ าที่เหมาะสมก่อ นการ
พิจารณาลงทุนในโอกาสต่อไป

• พัฒ นา และเสริ ม สร้ างศัก ยภาพบุคลากรภายในองค์กร
ผู้รับเหมา และแรงงานให้ ได้ มาตรฐาน
• ใส่ใจลูกค้ า ด้ วยการส่งมอบบริ การที่ดี และรวดเร็ ว

เป้ าหมายธุรกิจระยะยาว
เป้าหมายธุรกิจหลักของบริ ษัทยังคงเป็ นงานรั บเหมา
ก่อสร้ างโครงการทังภาครั
้
ฐและเอกชน ประเภทงานอาคารและ
งานสาธารณูปโภค บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการรั บงานและ
ขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ โดยเน้ นพื น้ ที่ที่มีการ
ก่อสร้ างอย่างต่อเนื่องและคู่แข่งขันไม่มากนัก เช่น เกาะสมุยและ
จังหวัดภูเก็ต เป็ นต้ น

บริ ษัทขอยืนยันปรั ชญาในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คือ การยึดถื อ ผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึน้ ในระยะยาวเป็ นส าคัญ
เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

งานด้ านการก่อ สร้ างระบบสาธารณูปโภค บริ ษัทจะ
ขยายขอบเขตและความหลากหลายของงานให้ มากขึ ้น เช่น งาน
ก่ อ สร้ างโครงจัดการขยะแบบครบวงจร, การจัด หาและติดตัง้
เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า พลัง น า้ ขนาดเล็ ก , งานสายส่ ง
ไฟฟ้าแรงสูงรวมทังงานสถานี
้
ไฟฟ้าย่อย
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09
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างอาคารสิ่งปลูกสร้ างทัว่ ไปประเภทต่าง ๆ
และการรั บเหมาก่อสร้ างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ ากาหนด โดยบริ ษัทให้ บริ การตังแต่
้ การ วางแผนงาน ควบคุมดูแล
กระบวนการทางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยบริ ษัทจะว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ ในแต่ละด้ านเข้ ามารั บจ้ างทางาน เช่น งาน
โครงสร้ างอาคาร งานสถาปัตยกรรม เป็ นต้ น ในส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) บริ ษัทจะใช้ การ
ว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ ในแต่ละระบบงานเข้ ามารั บจ้ างทางาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้ การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และ
ทีมงานของบริ ษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ งานการก่อสร้ างเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสัญญา
และสามารถส่งมอบงานได้ ภายในกาหนดตามสัญญาในแต่ละงวดจนกระทัง่ สามารถส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้ างให้ กบั เจ้ าของโครงการ
ได้ ภายในกาหนดของสัญญา รวมทังด
้ าเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เป็ นข้ อผูกพันตามสัญญาให้ เรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
ลูกค้ าเจ้ าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การจัดเก็บและกาจัดขยะ
มูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ บริ ษัทจะไม่ทาธุรกิจให้ บริ การเกี่ ยวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้ นโครงการที่ยังผูกพันอยู่ในปั จจุบันจานวน
1 สัญญา กล่าวคือเมื่อครบสัญญาดังกล่าว บริ ษั ทก็จะไม่มีรายได้ จากธุรกิจประเภทนี ้อีกต่อไป อีกทัง้ บริ ษัทมีมติอนุมตั ิในหลักการที่จะ
จาหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้ งานทังหมด
้
รวมทังจะท
้ าสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่ใช้ ประก อบ
ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที่บริ ษัททากับเจ้ าของที่ดินให้ แก่บริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จากัด (“CEC”)
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการดาเนินงานรวม เท่ากับ 1,366.80 ล้ านบาท และ 1,251.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
รายได้ จากการให้ บริ การรั บเหมาก่อสร้ างเท่ากับ 1,343.62 ล้ านบาท และ 1,251.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการ
ดาเนินงานรวมเท่ากับร้ อยละ 98.30 และร้ อยละ100.00 ตามลาดับ และมีรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2560 เท่ากับ 23.18 ล้ านบาท
โดยในปี 2561 ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากสัญญาให้ บริ การจัดเก็บขยะสิ ้นสุดตังแต่
้ เดือน กันยายน 2560

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท

โครงสร้ างรายได้

รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การ/1
รายได้ รวม
/2
รายได้ อื่น
รวมรายได้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
งวดปี 2559
งวดปี 2560
งวดปี 2561
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,015.06
95.71%
1,343.62
97.33%
1,251.00
98.82%
31.00
2.92%
23.18
1.68%
1,046.06
98.63%
1,366.80
99.01%
1,251.00
98.82%
14.49
1.37%
13.68
0.99%
15.00
1.18%
1,060.55
100.00%
1,380.48
100.00%
1,266.00
100.00%

ที่มา : ข้ อมูลจากบริ ษัท
หมายเหตุ : /1 รายได้ จากการให้ บริ การ หมายถึง รายได้ จากการให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึง่ ดาเนินการในนามบริ ษัท
/2
รายได้ อื่น หมายถึง รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ คา่ เช่า และรายได้ ดอกเบี ้ยรับ
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ลักษณะงานบริการ
1. การให้ บริการรั บเหมาก่ อสร้ าง
การให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) การรับเหมาก่อสร้ างอาคารสิ่งปลูกสร้ างทัว่ ไป และ
(2) การรับเหมาก่อสร้ างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ ากาหนด ซึง่ ลูกค้ าของบริ ษัทมีทงหน่
ั ้ วยงานราชการและภาคเอกชน
โดยบริ ษัทจะว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้ านเข้ ามารับจ้ างทางาน เช่น งานโครงสร้ างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร์ งานระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร งานแต่ละลักษณะที่มีการว่าจ้ างผู้รับเหมามาช่วยทางาน
จะอยู่ภายใต้ การควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริ ษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ าควบคุมการ
ทางานอย่างใกล้ ชิดกับเจ้ าของโครงการ หรื อตัวแทนเจ้ าของโครงการเพื่อกาหนดแผนงานก่อสร้ างให้ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
ภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้ างเหมาได้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก
(Main Contractor)
สาหรับรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างที่บริ ษัทดาเนินการอยู่ สามารถแยกประเภทรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างใน
ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ได้ ดงั นี ้

ตารางการรับรู้รายได้ แยกตามประเภท
ประเภทรายได้

ปี 2559
ล้ านบาท ล้ านบาท

ปี 2560
ล้ านบาท สัดส่ วน

ปี 2561
ล้ านบาท สัดส่ วน

รายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง
• กลุ่มอาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง
• กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค
รายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง

969.43

95.50%

1,092.10

81.28%

925.36

73.97%

45.63

4.95%

251.52

18.72%

325.64

26.03%

1,015.06

100.00%

1,343.62

100.00%

1,251.00 100.00%

1.1 งานรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างทัว่ ไป
บริ ษัทให้ บริ การรั บเหมาก่อสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างทัว่ ไป รวมถึงงานปรับปรุ งอาคารจากผู้ว่าจ้ าง ซึง่ มีหลายประเภท
อาทิ อาคารสานักงาน อาคารเรี ยน อาคารที่พกั อาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้ องผ่าตัด ห้ องปลอดเชื ้อ โรงแรม เป็ นต้ น โดยบริ ษัท
ให้ บริ การรับเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกค้ ากาหนด ทังนี
้ ้ ในส่วนของงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการสื่ อสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เป็ นต้ น บริ ษัทจะใช้ การว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ ามารับจ้ างทางาน ซึง่ จะอยู่ ภายใต้ การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ
บริ ษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ ชิด ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการในฐานะ
ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor)

1.2 งานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
บริ ษัทให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ ากาหนด อาทิ งานก่อสร้ างและติดตังระบบรวบรวม
้
และบาบัดนา้ เสีย งานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานปรั บปรุ งระบบจาหน่ายไฟฟ้า งานก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ ขนาดเล็กและ
ระบบงานชลประทาน งานก่อสร้ างอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่งน ้า งานติดตังและทดสอบเครื
้
่ องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานน ้าพร้ อมอุปกรณ์
เป็ นต้ น โดยบริ ษัทรั บผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา ส่วนงานระบบอื่น อาทิ ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริ ษัทจะใช้ การว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ ามารับจ้ างทางาน ซึง่ จะอยู่ภายใต้
การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริ ษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ บริ ษัทสามารถ
เข้ ารับงานได้ โดยตรง ซึง่ บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) หรื อเข้ ารับงานใน
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นามกิจการร่ วมค้ า (“Joint Venture”) ซึ่งบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการตามสัดส่วนการร่ วมลงทุน หรื อในนาม
กิจการค้ าร่ วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการตามส่วนงานที่ทา โดย Joint Venture หรื อ
Joint Operation บริ ษัทจะร่ วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทุกครัง้ ที่บริ ษัทจะพิจารณาเข้ าร่ วมลงทุนในกิจการร่ วม
ค้ าใด ๆ จะเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ขิ องบริ ษัท
ปัจจุบนั บริ ษัทมีการรับเหมางานระบบสาธารณูปโภคจานวน 1 โครงการ ในนามกิจการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์ .เค.เจ.
(“กิจการร่ วมค้ า CRC-R.K.J.”) ซึง่ เป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษัท อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (“R.K.J.”) ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องใด ๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเข้ าประมูลงานให้ บริ การก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย ให้ กบั
เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2559

2. รายได้ อื่น ๆ
ปัจจุบนั บริ ษัทมีรายได้ อื่น ๆ จากงานจัดเก็บขยะมูลฝอยจานวน 1 สัญญา เป็ นสัญญาในนามกิจการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย-ซี
อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่ วมค้ า CRC-CEC”) จานวน 1 สัญญา โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้ อยละ 95
ซึง่ เป็ นสัญญารับจ้ างให้ บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรี วิชยั จังหวัดเชียงใหม่
สัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดเดือนมิถนุ ายน 2563 โดยเหตุที่ CEC เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นบางราย
ร่ วมกัน ดังนัน้ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการนาบริ ษัท
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะไม่ทาธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกในอนาคต ยกเว้ น 1 โครงการ
ตามที่กล่าวข้ างต้ นที่บริ ษัทยังคงผูกพันตามสัญญา ซึง่ เมื่อครบกาหนดสัญญาดังกล่าว บริ ษัทจะไม่มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวอีกต่อไป
ทังนี
้ ้ ภายหลังสัญญาสิ ้นสุดลง บริ ษัทจะจาหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้ งานทังหมด
้
รวมทัง้
จะทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่ใช้ ประกอบธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจนครบกาหนดอายุสัญญาเช่าที่บริ ษัททากับเจ้ าของที่ดิน
ให้ แก่บริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด (“CEC”)

ประเภทรายได้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ

ปี 2559
ล้ านบาท สัดส่ วน/1
31.00
31.00

2.96%
2.96%

ปี 2560
ล้ านบาท สัดส่ วน/1
23.18
23.18

1.70%
1.70%

หมายเหตุ : /1 คานวณสัดส่วนรายได้ จากฐานรายได้ รวมจากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายได้ อื่น)
/2 ในปี 2561 ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากได้ สญ
ั ญาได้ สิ ้นสุดในเดือนกันยายน 2560

24
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ล้ านบาท สัดส่ วน
-

-
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• กลยุทธ์ ช่องทางการจัดหางาน (Place)

การตลาดและการแข่ งขัน
กลยุทธ์ การตลาด

บริ ษัทมีช่องทางจัดหางาน แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้ แก่ 1.) การ
เข้ าร่ ว มประมูล งาน และ 2.) การเจรจาโดยตรงกั บ เจ้ าของ
โครงการ ซึ่ง มี คุณ สมบัติเ บื อ้ งต้ น ตามแนวทางการพิจ ารณาที่
บริ ษัทกาหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระค่าจ้ าง
นอกจากนัน้ บริ ษัทยังใช้ กลยุทธ์ในการลงทะเบียนเป็ นผู้รับเหมา
เพื่ อ ให้ บริ ษัท มี ร ายชื่ อ ที่ผ่ า นคุณ สมบัติเ บือ้ งต้ นของหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่ อ ให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการส่ง
จดหมายแจ้ งให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมประมูลหรื อเสนอราคางานรับเหมา
ก่ อ สร้ างเมื่ อ มี โ ครงการใหม่ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม หากเป็ น
ลักษณะงานก่อสร้ างที่บริ ษัทไม่เคยมีผลงานมาก่อน หรื อโครงการ
มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่บริ ษัทจะเข้ าเป็ นผู้รับเหมาหลักรายเดียวได้
บริ ษัทจะพิจารณารู ปแบบการเข้ ารั บงานในนามกิจการร่ วมค้ า
(“Joint Venture”) หรื อกิจการค้ าร่ วม (“Joint Operation”) ซึง่ จะ
ร่ วมมือกับผู้มีประสบการณ์ หรื อ มี ผลงานอ้ างอิงในอดีต ในการ
ดาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ ค่มู ืออานาจดาเนินการของบริ ษัท
ดังนัน้ ที่ผ่านมาบริ ษัทจึงมีงานต่อเนื่องจากการแนะนางานจาก
ลูกค้ าทังที
้ ่เป็ นเจ้ าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก หรื อผู้รับเหมาช่วง

• กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษัทเน้ นให้ ความสาคัญกับคุณภาพงานก่อสร้ าง และการ
ส่งมอบงานให้ ทนั ตามกาหนดเวลา เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น และ
ความไว้ วางใจต่อลูกค้ า ด้ วยการจัดให้ มีการจัดฝึ กอบรมความรู้
ด้ านวิ ศ วกรรมและความรู้ ด้ า นความปลอดภัย เกี่ ย วกั บ งาน
ก่ อ สร้ างเป็ นประจ าทุ ก ปี ให้ แก่ บุ ค ลากร ส่ ว นการคั ด เลื อ ก
ผู้รั บ เหมาที่ จ ะมารั บ งานบางส่ ว นของโครงการที่ บ ริ ษั ท ได้ ท า
สัญญารั บจ้ างมา บริ ษัทจะเลือกสรรผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์
และมีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทกาหนด รวมถึงการจัดอบรมเพื่อให้
ความรู้ และแนะนาเทคนิคการก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมา รวมถึงการ
ทา workshop ก่อนเริ่ มงาน เพื่อให้ ผ้ ูรับเหมาทราบถึงมาตรฐาน
การทางานของบริ ษัท รวมไปถึงมาตรฐานในการตรวจรับงานของ
บริ ษัท เพื่อสร้ างความเข้ าใจ และลดความเสี่ยงจากงานก่อสร้ างที่
ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ส่งวิศวกร และทีมงานของ
บริ ษัทที่มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ เข้ าควบคุม
การทางานอย่างใกล้ ชิด

• กลยุทธ์ การกาหนดราคา (Price)
บริ ษั ท มี น โยบายการก าหนดราคาโดยอ้ างอิ ง ตามมูล ค่ า
ประมาณการต้ นทุนงานก่อสร้ าง บวกด้ วยกาไรส่วนเพิ่ม (Cost
Plus Margin) บริ ษั ท ได้ ให้ ความส าคัญ กั บ การประมาณการ
ต้ น ทุน โครงการ โดยเฉพาะการถอดแบบโดยจะมี ก ารว่ า จ้ าง
วิศ วกรของบริ ษั ท นอกช่ ว งเวลาท าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบใน
โครงการที่จะเข้ าเสนอราคาหรื อ เข้ าประมูล หรื อ ผู้ชานาญการ
ภายนอกกรณีเร่ งด่วน (ฝ่ ายประเมินราคาพิจารณาว่าจ้ างวิศวกร
ของบริ ษัทในการประเมินถอด BOQ เป็ นอันดับแรก) อย่างน้ อย 2
ราย พร้ อมเปรี ยบเทียบกับราคากลาง (กรณีงานราชการ) เพื่อหา
ปริ มาณงานที่เหมาะสมที่สดุ กรณีวศิ วกรหรื อผู้ชานาญการ 2 ราย
ถอด BOQ มีปริ มาณต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ฝ่ ายประเมินราคา
จะดาเนินการสอบถามรายละเอียดจากผู้ถอดแบบทัง้ 2 รายเพื่อ
ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง ควบคู่กับ ความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ ข องฝ่ ายประเมิ น ราคาประกอบการตัด สิ น ใจ
หลั ง จากนั น้ ฝ่ ายจั ด ซื อ้ จั ด จ้ างจะท าการสื บ ราคาวั ส ดุ แ ละ
ค่ า แรงงานเหมาเพื่ อ ใช้ ประกอบการท าประมาณการต้ นทุ น
โครงการที่เหมาะสมต่อไป

• ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษัทดาเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
โดยการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกในสมาคมผู้รั บเหมาก่อ สร้ างเพื่อ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ความต้ องการในกลุ่ ม สมาชิ ก การ
ประชาสัมพันธ์ องค์กรผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ การร่ วมออกงาน
จัดนิทรรศการในวาระที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการส่ง
บุคลากรไปเป็ นวิทยากรพิเศษให้ ความรู้ ด้ านงานก่อ สร้ างแก่
หน่วยงานราชการหรื อสถาบันการศึกษา รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ก่อสร้ างเข้ ามาศึกษาดูงานและร่ วมฝึ กงานกับบริ ษั ทเป็ นประจา
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ทุกปี รวมถึงการจัดอบรมเพื่อให้ ความรู้ และแนะนาเทคนิคการ
ก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ จากเจ้ าของโครงการมายังบริ ษัทโดยตรงเพื่ อ ให้ เ สนอ
ราคาบริ การรับเหมาก่อสร้ างโครงการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการไม่ ได้ รับชาระ
ค่าบริ การ บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ นของลูกค้ าก่อน
รับงานทุกครัง้ อาทิ ฐานะทางการเงิน ประวัติความเป็ นมาของ
กิจการและ/หรื อผู้บริ หารโครงการ มูลค่าและระยะเวลาก่อสร้ าง
ของโครงการ ความน่าเชื่อถือของเจ้ าของโครงการ ประวัติการ
ชาระเงิน (กรณี เป็ นลูกค้ าที่เคยใช้ บริ การ) ทุนชาระแล้ ว ภาวะ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เป็ นต้ น ซึ่งจะเป็ นไปตามนโยบาย
การรับงานของบริ ษัท

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่
กลุ่มลูกค้ าหน่ ว ยงานราชการ และกลุ่มลูกค้ าภาคเอกชน โดย
บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ นของเจ้ าของโครงการตาม
แนวทางที่ บ ริ ษั ท ก าหนด ซึ่ง ฝ่ ายประมาณราคาจะด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติทุกครัง้ ก่อนที่จะเข้ าร่ วมประมูลหรื อก่อ นรั บ
งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้ รับการชาระค่าจ้ างจาก
ลู ก ค้ าเจ้ าของโครงการ ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท จะประเมิ น
ศักยภาพของบริ ษัท ควบคู่กับการประเมินศักยภาพของเจ้ าของ
โครงการ โดยบริ ษัทจะพิจารณาความพร้ อมของบุคลากรและ
ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ โอกาสทางธุรกิจ และอัตรากาไร เป็ นต้ น
เพื่ อ ป้อ งกันความเสี่ ยงในเรื่ องของคุณภาพงานก่อ สร้ างที่ไม่ได้
มาตรฐาน การส่งมอบงานล่าช้ า และการขาดทุนจากการดาเนิน
โครงการที่อาจเกิดขึ ้นภายหลังรับงาน
หากพิจารณาแยกประเภทกลุ่มลูกค้ า สามารถอธิบาย
ลักษณะของลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

1. ลูกค้ าหน่ วยงานราชการ
ที่ผ่านมาบริ ษัทจะหางานจากลูกค้ า ที่เป็ นหน่วยงานราชการ
ผ่านระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงานราชการต่าง ๆ (Thai
Government Procurement) ซึ่ ง ผู้ รั บ เ ห ม า ที่ มี สิ ท ธิ์ ข อ ซื ้อ
รายละเอี ย ดเอกสารการประมูล และเข้ าร่ ว มประมูล งานกับ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการกาหนดคุณสมบัติเบือ้ งต้ น
อาทิ ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมา มูลค่า
ผลงานย้ อนหลัง 5 ปี ที่ผ่านมา การให้ บริ การหลังส่งมอบงาน ชัน้
ทะเบียนของผู้รับจ้ างเหมา เป็ นต้ น โดยหน่วยงานราชการที่เคย
เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ได้ แก่ มหาวิทยาลัย การประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) การไฟฟ้ า ส่ ว นภูมิ ภ าค (กฟภ.) เทศบาลจัง หวัด และ
เทศบาลอาเภอในจังหวัดต่าง ๆ เป็ นต้ น

2. ลูกค้ าภาคเอกชน
ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รั บงานจากลูกค้ าภาคเอกชนส่วนใหญ่
เกิดจากเจ้ าของโครงการเชิญ เข้ าร่ วมประมูลงาน ซึ่งเจ้ าของ
โครงการจะพิจารณาจากชื่อเสียง ผลงานในอดีต ประสบการณ์
ท างาน และสถานะทางการเงิ น ที่ มั่น คงของผู้รั บ เหมา ทัง้ นี ้
บริ ษัทจะเจรจาโดยตรงกับเจ้ าของโครงการ หรื อเกิดจากการ
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ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในงวดปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างแยกตามกลุ่ม
ลูกค้ า ดังนี ้
กลุ่มลูกค้ า
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รวม

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
764.17
75.28%
1,137.43
84.65%
588.20
47.02%
250.89
24.72%
206.19
15.35%
662.80
52.98%
1,015.06
100.00%
1,343.62
100.00%
1,251.00
100.00%

โดยที่ธุร กิจรั บเหมาก่อ สร้ างมักจะมี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับความไม่แ น่นอนด้ านความต่อ เนื่ อ งของรายได้ ซึ่งขึน้ อยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการลงทุนในช่วงเวลานัน้ ที่ผ่านมา บริ ษัทจึงไม่มีนโยบายในการกาหนดสัดส่วนรายได้ รับเหมา
ก่อสร้ างระหว่างหน่วยงานราชการและงานภาคเอกชน ในงวดปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีสัดส่วนรายได้ จากการรั บ งาน
รับเหมาก่อสร้ างหน่วยงานราชการ ต่อสัดส่วนรายได้ จากภาคเอกชน ร้ อยละ 75.28 ต่อร้ อยละ 24.72 ร้ อยละ 84.65 ต่อร้ อยละ 15.35
และร้ อยละ 47.02 ต่อร้ อยละ 52.98 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้รับเหมาที่สามารถขอซื ้อรายละเอียดเอกสารประมูล และเข้ าร่ วม
ประมูลงาน โดยมีรายละเอียดตามตาราง

หน่ วยงาน
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
กรมทรัพยากรน ้า

รายการจดทะเบียนผู้รับเหมา
รายการจดทะเบียน
ออกให้ วนั ที่
ผู้รับเหมาอาคาร ชัน้ 1
26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้รับเหมางานทาง ชัน้ 1
24 เมษายน 2560
ผู้รับเหมางานไฟฟ้า ชัน้ 2
24 เมษายน 2560
ผู้ค้ากลุ่มงานจ้ างระบบประปา, 13 มีนาคม 2560
สุขภัณฑ์ และบาบัดน ้าเสีย
งานอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและพัฒนา
19 กรกฎาคม 2560
แหล่งน ้า ชัน้ 2

วันหมดอายุ

วงเงินก่ อสร้ าง

25 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2563
16 กุมภาพันธ์ 2563
12 มีนาคม 2565

ไม่จากัดวงเงิน
ไม่จากัดวงเงิน
15 ล้ านบาท
ไม่จากัดวงเงิน

18 กรกฎาคม 2563

< 100 ล้ านบาท

หมายเหตุ : บริ ษัทมีแผนจะต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับเหมากับทุกหน่วยงานเจ้ าของโครงการไปตลอดอย่างต่อเนื่อง
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อนึ่ง รู ปแบบการรับเหมาก่อสร้ างของบริ ษัท นอกเหนือจาก
การขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของเจ้ าของโครงการ ยังสามารถแบ่ง
รู ปแบบการให้ บริ การ ออกเป็ น 2 รู ป แบบ คือ
• รั บเหมาก่อสร้ างแบบเหมาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
แรงงาน จนจบโครงการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การหางานรั บเหมา การตรวจสอบสถานะผู้ว่าจ้ าง และ
การประมูลงาน
การหางานรั บเหมา

• รั บ เหมาก่ อ สร้ างบางส่ ว นงาน อาทิ จั ด หาวั ส ดุ
ก่ อ สร้ างบางส่ ว น และเหมาค่ า แรง หรื อ รั บ เหมา
ค่าแรงอย่างเดียว

ในการหางานรั บ เหมาก่ อ สร้ างของบริ ษั ท สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ช่องทาง คือ 1.ผ่านระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างหน่วยงาน
ราชการ (Thai Government Procurement) และ 2.ผ่านนิตยสาร
ศู น ย์ ร วมข่ า วช่ า ง การได้ งานรั บ เหมาทัง้ 2 ช่ อ งทางที่ ก ล่ า ว
สามารถแบ่งออกตามวิธีการได้ อีก 2 วิธี คือ 1.) การประมูลงาน
หรื อ 2.) การเจรจาโดยตรงกับเจ้ าของโครงการ

การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในโครงการ

ฝ่ ายจัดซื ้อดาเนินการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ หลักที่ใช้ ใน
โครงการตามยี่ห้อ รุ่ น ลักษณะ ปริ มาณ และประมาณราคาที่ระบุ
1. การประมูลงาน (Competitive Bidding)
อยู่ใน BOQ หรื อ คุณ ภาพใกล้ เคียง อาทิ เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์
• เจ้ าของโครงการจะประกาศหาผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ าง ทราย สุขภัณฑ์ อิฐ เสาเข็มและไม้ แบบ เป็ นต้ น กับผู้จดั จาหน่าย
โครงการที่มีการออกแบบโครงการแล้ วเสร็ จผ่านเว็บไซต์ระบบการ ที่ อ ยู่ ใ นทะเบี ย นคู่ ค้ า (Vendor List) ของบริ ษั ท เท่ า นั น้ ตาม
จั ด ซื ้อ จั ด จ้ า ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ( Thai Government นโยบายการจัดหา และการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่บริ ษัทกาหนดขึ ้น อาทิ มี
Procurement) วิธีนีเ้ ป็ นวิธีการที่หน่วยงานราชการใช้ ปฏิบตั ิ ซึ่ง สินค้ าต้ องการเพียงพอ ราคาและเงื่อนไขการชาระเงิน การบริ การ
ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ างที่ มี คุณ สมบัติ เ บื อ้ งต้ น ตาม TOR (Term of ของพนักงาน การจัดส่งตรงต่อเวลา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่มี
Reference) ที่เจ้ าของโครงการกาหนด อาทิ ได้ รับการจดทะเบียน การทาสัญญาซื ้อขายวัสดุ อุปกรณ์ กับผู้จัดจาหน่ายรายใดราย
ผู้รับเหมา เคยมีผลงานประเภทเดียวกับที่เจ้ าของโครงการกาลัง หนึ่งเป็ นพิเศษ แต่จะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์แก่
เปิ ดประมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด มี มูลค่างานรวมตามที่ บริ ษัท เพื่อเปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสินใจสัง่ ซื ้อ โดยลักษณะการ
เจ้ าของโครงการกาหนดไว้ มีผลงานที่ผ่านมาตามสัญญาเดียว /1 สั่งซื ้อจะมีลักษณะเป็ นการสัง่ ซื ้อเพื่อใช้ งานเป็ นรายโครงการ (ผู้
เป็ นไปตามข้ อกาหนด เป็ นต้ น
จัดจาหน่ายจะดาเนินการจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ ดงั กล่าวไปยัง
/1
หมายเหตุ ผลงานที่ผ่านมาตามสัญญาเดียว คือ ผลงานที่ผ้ รู ับจ้ างได้
หน้ างานโดยตรง) และนาวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ งานแบบมาก่อ นใช้
ทางานแล้ วเสร็ จตามสัญญาที่ได้ มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรี ยบร้ อยแล้ ว
ก่อน (First in First out) ซึ่งการพิจารณาสัง่ ซื ้อวัสดุ และอุปกรณ์
ต้ องเป็ นผลงานที่บริ ษัทเป็ นผู้รับจ้ างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการเป็ นผู้
มี 2 รู ปแบบ คือ 1.ให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างแบบเหมาจัดหาวัสดุ
รับจ้ างช่วง โดยมูลค่างานใน 1 สัญญาต้ องไม่น้อยกว่าที่เจ้ าของโครงการกาหนด
อุปกรณ์ และแรงงาน 2.ให้ บริ การรั บเหมาก่อสร้ างบางส่วนงาน
ไม่สามารถนามูลค่างานจากสัญญาอื่นมารวมได้ ถึงแม้ จะเป็ นงานประเภท
อาทิ จัดหาวัสดุก่อสร้ างบางส่วน และเหมาค่าแรง หรื อรั บเหมา
เดียวกันและรับจ้ างจากหน่วยงานราชการดังกล่าวก็ตาม
• เจ้ าของโครงการจะเชิญบริ ษัท และผู้รับเหมาก่อสร้ าง ค่าแรงอย่างเดียว ในการสัง่ ซื ้อตามที่กล่าวก่อนการสัง่ ซื ้อทุกครั ง้
รายอื่ น ๆ เข้ าร่ วมประมู ล งานก่ อ สร้ าง ในการคั ด เลื อ ก บริ ษัทจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากเจ้ าของโครงการและ/หรื อ ผู้ที่
ผู้รั บ เหมาก่ อ สร้ าง เจ้ า ของโครงการจะพิ จ ารณาจากชื่ อ เสี ย ง ได้ รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทมี นโยบายการกระจายการสั่งซือ้ สินค้ าจากผู้จัด
ผลงานในอดีต ประสบการณ์ ทางาน และสถานะทางการเงินที่
จาหน่ายมากกว่า 1 ราย และจะมีการเปรี ยบเทียบราคากับผู้จัด
มัน่ คงของผู้รับเหมาก่อสร้ างแต่ละราย
จาหน่ายรายอื่นก่อนพิจารณาสัง่ ซื ้อทุกครัง้ ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคย
2. ก า ร เ จ ร จ า โ ด ย ต ร ง กั บ เ จ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ประสบปัญหาการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ในการก่อสร้ างแต่อย่าง
(Negotiation Deal) ปกติ เ จ้ าของโครงการหน่ ว ยงาน ใด
เอกชนมักจะใช้ กับงานที่มีมูลค่างานไม่สูงนัก ซึ่งเจ้ าของ
โครงการจะเลือกใช้ บริ การกับผู้รับเหมาที่ค้ นุ เคย
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การจัดหาผู้รับเหมามาร่ วมทางานในโครงการ

ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทยังไม่เคยประสบปัญหาผู้รับเหมา
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามกรอบเวลาที่กาหนด

เพื่อช่วยลดภาระในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร
และแรงงาน และช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถบริ ห ารจัด การต้ นทุน
โครงการได้ อ ย่างมี ประสิทธิ ภ าพ บริ ษัทจึงไม่มีนโยบายในการ
ว่าจ้ างแรงงานทางตรงทังหมด
้
แต่จะเป็ นการว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มี
ประสบการณ์ มาช่วยทางาน โดยคัดเลือกจากผู้รับเหมาที่อ ยู่ใน
ทะเบียนคู่ค้า (Vendor List) ของบริ ษัทในการดาเนินการก่อสร้ าง
ตัง้ แต่ ง านฐานราก งานโครงสร้ าง งานระบบ ไปจนถึ ง งาน
สถาปั ตยกรรม โดยผู้รั บเหมาจะเป็ นผู้รั บผิด ชอบในการจัด หา
แรงงานและวัส ดุ อุป กรณ์ ใ นบางส่ ว นงานที่ ไ ด้ รั บ ว่ า จ้ าง หรื อ
รั บผิดชอบเฉพาะจัดหาแรงงาน ซึ่งจะเป็ นไปตามข้ อตกลงในรู ป
ของสัญญาว่าจ้ างระหว่างบริ ษัทกับผู้รับเหมา ซึง่ จะระบุลกั ษณะ
และรายละเอียดของงาน ระยะเวลางาน มูลค่างาน ข้ อกาหนดใน
การท างาน เงื่ อ นไขการช าระ และก าหนดการแล้ ว เสร็ จ อย่าง
ชัดเจน
ทังนี
้ ้ การคัดเลือกผู้รับเหมาจะเป็ นไปตามนโยบายการจัด
จ้ างที่ บ ริ ษั ท ก าหนด อาทิ ความพร้ อมของจ านวนแรงงาน
คุณภาพแรงงาน การให้ ความร่ วมมือ ความถูกต้ องของงาน ความ
รวดเร็ วของงาน ประสบการณ์ ทางานร่ วมกัน คุณภาพของงาน
และการบริ การภายหลังการส่งมอบงาน เป็ นต้ น โดยวิธีการสั่ง
จ้ างผู้รับเหมา สามารถแบ่งออก เป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณีที่เป็ นการจ้ างผู้รับเหมาที่จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง และ
บริ ษัทเป็ นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ เหล็ก คอนกรี ต อิฐ
มวลเบา ปูนซีเมนต์ ปั น้ จัน่ รถแบคโฮ รถเครน รถตัก รถบด
ดิน เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นส่วนวิศวกรรมโยธาและงาน
สถาปัตย์ เช่น งานฐานราก งานโครงสร้ าง
2. กรณี ที่เป็ นการจ้ างผู้รับเหมาที่จ้างเหมาทังค่
้ าแรง และค่า
วัสดุ อุปกรณ์ อาทิ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา
ระบบสุขาภิบาล เป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น ส่วนของงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E)
ที่ผ่านมาบริ ษัทมีนโยบายกระจายการว่าจ้ างผู้รับเหมาใน
แต่ ล ะกลุ่ ม งานมากกว่ า 1 ราย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ งานกระจุ ก อยู่ กับ
ผู้รั บเหมาในกลุ่มงานนัน้ ๆ รายใดรายหนึ่ง เพื่ อ ให้ สามารถส่ง
มอบงานที่มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานให้ กบั บริ ษัทในเวลาที่กาหนด
บริ ษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้รับเหมารายได้ ร ายหนึ่งเกินกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมารวม ทังนี
้ ้ การว่าจ้ างผู้รับเหมาแต่
ละราย บริ ษั ท จะพิ จ ารณาในเรื่ องของผลงานในอดี ต ก่ อ น
พิจารณาว่า จ้ างทุกครั ง้ นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณาเรื่ อ งราคา
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สรุ ปผลงานรับเหมาก่ อสร้ างอาคารทั่วไปในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2559 – ปี 2561)
2559

2560
ความคืบหน้ าโครงการ
เสร็จแล้ ว ยังไม่ เสร็จ

ประเภทอาคารทั่วไป
เสร็จแล้ ว
1.คอนโดมิเนียม หอพัก อาคารพาณิชย์ ที่พกั อาศัย
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
2.อาคารเรียน ศูนย์การเรียนรู้
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
3.โรงแรม
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
4.ห้ างสรรพสินค้ า
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
/1
5.อื่น ๆ
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
รวม
จานวนโครงการ
มูลค่ าที่รับรู้ รายได้ (ล้ านบาท)

ยังไม่ เสร็จ

2561
เสร็จแล้ ว

ยังไม่ เสร็จ

5
173.13

4
109.45

6
249.11

1
25.70

2
46.50

2
29.23

3
130.43

4
331.29

2
201.32

3
364.35

2
96.31

2
141.76

0
-

2
64.22

3
101.61

1
38.87

2
29.40

5
237.21

1
29.27

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

8
44.90

2
86.74

5
79.92

3
31.22

5
14.15

7
330.08

17
377.73

12
591.70

16
631.96

8
460.14

11
186.36

16
739.00

หมายเหตุ : /1 – อื่น ๆ อาทิ อาคารบาบัดน ้าเสีย อาคารที่จอดรถ อาคารโรงไฟฟ้า งานซุ้มประตูปอ้ มยาม งานถนนและภูมิทศั น์ อาคารโรงงาน สะพานเชื่อม
อาคารควบคุมระบบปรับอากาศ เป็ นต้ น

งานรับเหมาก่ อสร้ างระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2559 – ปี 2561)
2559

2560
ความคืบหน้ าโครงการ
เสร็จแล้ ว ยังไม่ เสร็จ

ประเภทอาคารทั่วไป
เสร็จแล้ ว
1.งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
2.ระบบไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็กและงาน
ชลประทาน
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
3.งานระบบบาบัดน ้าเสียและประปา
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)
4.งานเพื่อส่งเสริมด้ านนวัตกรรม
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้ านบาท)

ยังไม่ เสร็จ

2561
เสร็จแล้ ว

ยังไม่ เสร็จ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
84.89

-

2
115.61

-

1
45.63

2
3.84

2
94.94

-

3
180.63

-

-

1
67.85

-

-

1
29.4
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2559

2560
ความคืบหน้ าโครงการ
เสร็จแล้ ว ยังไม่ เสร็จ

ประเภทอาคารทั่วไป
เสร็จแล้ ว
รวม
จานวนโครงการ
มูลค่ าที่รับรู้ รายได้ (ล้ านบาท)

ยังไม่ เสร็จ
-

1
45.63

3
71.69

2561
เสร็จแล้ ว

4
179.83

ยังไม่ เสร็จ
-

6
325.64

สรุ ปผลงานรั บเหมาก่ อสร้ างระบบสาธารณูปโภคในอดีต/1,/2
กลุ่มงานระบบไฟฟ้ าแรงสูงและสถานีไฟฟ้ าย่ อย
ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

1. สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลาพูน 3, วังทอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานีไฟฟ้าย่อย

มูลค่ าตามสัญญา
(ล้ านบาท)
205.39

2. ก่อสร้ างพร้ อมติดตัง้ สวิตช์เกียร์ ระบบ 115kV
(เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่
3. อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งนา้ และติดตัง้ เครื่ อง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า พร้ อมส่ ว นประกอบอื่ น ๆ
(โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า แม่สะงา)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานีไฟฟ้าย่อย

11.80

2554

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

ไฟฟ้าพลังน ้า และ
สถานีไฟฟ้าย่อย

86.99

2556

ปี ที่ดาเนินการ
2543

กลุ่มงานระบบไฟฟ้ าพลังงานน้าขนาดเล็กและงานชลประทาน
1. โครงการไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็กแม่ปาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลักษณะ
โครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้า

2. โครงการไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็ก น ้าหมัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟ้าพลังน ้า

75.00

2550

3. โครงการไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็ก น ้าสาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟ้าพลังน ้า

155.92

2552

ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

มูลค่ าตามสัญญา
ปี ที่ดาเนินการ
(ล้ านบาท)
55.50
2538

กลุ่มงานระบบบาบัดน้าเสีย และประปา
ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

1. ออกแบบและก่อสร้ างระบบรวบรวม และบาบัดน ้า

กระทรวงสาธารณะสุข

ระบบบาบัดน ้าเสีย

มูลค่ าตาม
สัญญา (ล้ าน
บาท)
119.00

ระบบบาบัดน ้าเสีย

69.90

2546

3. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวม และบาบัดน ้าเสีย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
เทศบาลนครปฐม

ระบบบาบัดน ้าเสีย

69.90

2546

4. โรงกรองนา้ และถังตกตะกอน พร้ อมวางท่อ เมน

เทศบาลพิษณุโลก

ระบบประปา

25.00

2546

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต

ระบบบาบัดน ้าเสีย

76.50

2552

การประปาส่วนภูมิภาค

ระบบประปา

53.95

2556

ปี ที่ดาเนินการ
2541

เสีย โรงพยาบาลชุมชน
2.

ระบบบาบัดน ้าเสียรวม ระยะที่ 1

ประปา
5. ก่อสร้ างโรงบาบัดน ้าใต้ ดิน จากบ่อเหมืองแม่เมาะ
6. Grit Chamber และติดตังเครื
้ ่องสูบน ้า
หมายเหตุ :

– ผลงานรับเหมาในอดีตสาหรับงานก่อสร้ างแต่ละประเภท บริ ษัทไม่ได้ รับงานอย่างต่อเนื่อง แต่บริ ษัทมีผลงานที่จะสามารถเข้ าร่ วมเสนอราคา
หรื อร่ วมประมูลงานดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไข
/2
– การรับเหมาก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภค บริ ษัทรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา สาหรับงานระบบอื่น บริ ษัทจะใช้ การว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มี
ประสบการณ์ ในแต่ละระบบงานเข้ ามารับจ้ างทางาน ซึง่ จะอยู่ภายใต้ การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริ ษัทที่มีความรู้

/1
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ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ บริ ษัทสามารถเข้ ารับงานได้ โดยตรง ซึง่ บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าเจ้ าของโครงการ
ในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมรอบบริ เวณรับเหมาก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั จิ ากกรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม อย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนบริ เวณข้ างเคียง โดยมีการควบคุม และดูแลจากวิศวกรประจา
โครงการ อาทิ การล้ อมรัว้ รอบพื ้นที่โครงการเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ าบริ เวณก่อสร้ าง เพื่อความปลอดภัย การจัดทาสแลนกันฝุ่ น
ครอบสิ่งปลูกสร้ างเพื่อป้องกันฝุ่ น เสียง และวัสดุตกหล่น ดูแลความสะอาดล้ อรถบรรทุกวัสดุ อุปกรณ์ทกุ ครัง้ ก่อนออกจากหน่วยง าน
เพื่อป้องกันเศษดิน และหินตกหล่นบนถนน ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ เป็ นต้ น วัสดุอุปกรณ์ทกุ ชิ ้นจะมีการดูแลอย่างสม่าเสมอจาก
ทีมวิศวกรหน้ างานของบริ ษัท
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งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีงานรับเหมาก่อสร้ างที่ยงั ไม่ส่งมอบ จานวน 23 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานในส่วนที่ยงั ไม่รับรู้ รายได้ รวม 997.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ

ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

รายละเอียดโครงการรับเหมาก่อสร้ างที่ลงนามสัญญาแล้ ว
1. งานระบบรวบรวมและบาบัด กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย
-อาร์ .เค.เจ
น ้าเสีย ปากเกร็ด
2. งานติดตังและทดสอบเครื
้
่อง
กาเนิดไฟฟ้าพลังน ้าพร้ อม

น ้า กฟภ.แม่ตืน
4. กลุม่ อาคารอเนกประสงค์และ

รายได้ ท่ ี
รั บรู้ สะสม
(ล้ านบาท)

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.62

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.63

193.46

6 เม.ย.2559 – 12 ต.ค.2561

99.85%

193.16

0.30

100%

-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน

ติดตังและ
้
ทดสอบเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า

13.39

2 มี.ค.2561 – 27 ธ.ค.2561

77.80%

10.42

2.97

100%

-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน

อาคาร
โรงไฟฟ้า

211.21

26 มี.ค.2560 - 16 มี.ค.2562

90.00%

190.09

21.13

100%

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาคาร
อเนกประสงค์

119.45

20 มี.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562

92.50%

110.50

8.96

100%

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ถนนและภูมิ
ทัศน์

85.21

1 ส.ค.2560 – 23 ต.ค. 2561

99.82%

85.06

0.15

100%

-

โรงแรม

208.45

31 ส.ค. 2560 - 31 มี.ค.2562

92.00%

191.77

16.68

100%

-

อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
5. งานถนนและภูมิทศั น์กลุม่

ระยะเวลาสัญญา

ความ
คืบหน้ า
(%)

ระบบบาบัด
น ้าเสีย

อุปกรณ์
3. งานอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่ง

ลักษณะ
โครงการ

มูลค่ า
โครงการ
ตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)

อาคารเรียนรวม และกลุม่
อาคารพักนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์
6. งานโรงแรมดิเอ็มเพรสส่วน

บริษัท ช้ างคลานเวย์ จากัด

ขยาย
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ชื่อโครงการ

7. งานระบบบาบัดน ้าเสียระยะ

เจ้ าของโครงการ

เทศบาลเมืองป่ าตอง

ที่ 4 เทศบาลเมืองป่ าตอง
8. งานก่อสร้ าง Hongsa Power

ลักษณะ
โครงการ
ระบบบาบัด
น ้าเสีย

มูลค่ า
โครงการ
ตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)
114.58

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.62

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.63

0.11

100%

-

ระยะเวลาสัญญา

ความ
คืบหน้ า
(%)

รายได้ ท่ ี
รั บรู้ สะสม
(ล้ านบาท)

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

1 ต.ค.2560 – 29 มิ.ย. 2562

99.91%

114.47

Hongsa Power Company
Limited

อาคาร
โรงไฟฟ้า

90.27

30 พ.ย. 2561 – 29 ม.ค. 2562

98.52%

88.94

1.33

100%

-

บริษัท เดอะไนน์ (ไทยแลนด์)
จากัด

งาน
คอนโดมิเนียม

59.34

7 ก.พ. 2561 - 22 เม.ย. 2562

46.30%

27.48

31.87

100%

-

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
เชียงใหม่ จากัด

งานอาคาร
และโรงงาน

183.68

15 มี.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562

92.40%

169.71

13.97

100%

-

สะพานเชื่อม

5.14 18 เม.ย. 2561 – 31 ม.ค. 2562

20.08%

1.03

4.11

100%

-

สนามบิน

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
เชียงใหม่ จากัด

12. HYATT REGENCY KOH

บริษัท สมุย วิพรรธน์ จากัด

โรงแรม

Visitor Center Building
9. งานอาคารคอนโดมิเนียม
โครงการ THE NINE
(THAILAND)
10. งานครัวการบินกรุงเทพ
เชียงใหม่
11. งานสะพานเชื่อมต่อกับ

327.41

2 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

23.44%

76.74

250.67

100%

-

49.23

7 พ.ค. 2561 - 6 ต.ค. 2561

59.72%

29.40

19.83

100%

-

104.85

15 มิ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562

47.31%

49.60

55.25

100%

-

SAMUI
13. งานก่อสร้ างต้ นแบบระบบ
ผลิตก๊ าซไบ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงาน สาธารณูปโภค
นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โอมีเทนอัด (CBG)
14. งานโครงสร้ าง สถาปั ตย์

โรงเรียนนานาชาติเกรซ

อาคารเรียน

โรงเรียนนานาชาติเกรซ
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ชื่อโครงการ

15. งานอาคารควบคุมระบบ

เจ้ าของโครงการ

มูลค่ า
โครงการ
ตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)
5.64

โรงแรม

ลักษณะ
โครงการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาธารณูปโภค

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.62

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.63

0.04

100%

-

1.75

5.44

100%

-

ระยะเวลาสัญญา

ความ
คืบหน้ า
(%)

รายได้ ท่ ี
รั บรู้ สะสม
(ล้ านบาท)

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

30 มิ.ย. 2561 – 6 ธ.ค. 2561

99.28%

5.60

7.19

20 ส.ค. 2561 – 15 ก.พ. 2562

24.34%

ปรับอากาศ อาคารอเนกทัศน์
มสธ.
16. งานต่อเติมอาคาร Prime

บริษัท ไพร์ มสแควร์ จากัด

17. งานร่องระบายน ้า Drop

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย เหมืองแม่เมาะ

งานระบายน ้า

6.78

1 ต.ค. 2561- 28 ก.พ. 2562

34.96%

2.37

4.41

100%

-

โรงแรม

52.06

29 ก.ย. 2561 – 14 ก.ย. 2562

8.13%

4.23

47.82

100%

-

เหล็ก 5 ชัน้ โรงแรมรติลานนา

บริษัท ริเวอร์ ไซต์ สปา รีสอร์ ท
จากัด

19. Construction of 4 Blocks

Hotel Forte Co., Ltd.

โรงแรม

178.07

15 พ.ย. 2561 – 14 พ.ย. 2562

1.88%

3.35

174.73

80%

100%

โรงเรียนนานาชาติเกรซ

งานระบบ

43.93

1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562

43.93%

6.55

37.38

100%

-

บริษัท เดอะ แพลทินมั สมุย
จากัด

โรงแรมและ
รีสอร์ ท

296.26

1 พ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563

0.00%

-

296.26

60%

100%

3.53 27 พ.ย. 2561 – 26 เม.ย. 2562

0.00%

-

3.53

100%

-

60.00%

0.72

0.48

100%

-

Structure กฟผ. เหมืองแม่เมาะ
18. งานอาคารคอนกรีตเสริม

4 Story Hotel
20. งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล
ระบบปรับ อากาศ โรงเรียน
นานาชาติเกรซ
21. งาน Holiday Inn Express
and Resort, Samui
22. งานปรับระดับสายพาน แม่
เมาะ จ.ลาปาง

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย

23. FEEL WITH NIMMAN

Hotel Forte Co., Ltd.

เทพื ้นคอนกรีต
ออกแบบ

1.20

75 วัน

ที่มา : ข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
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บริ ษัทมีงานบริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 1 สัญญา เป็ นสัญญาในนามกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC จานวน 1 สัญญา มีมลู ค่างานคงเหลือ 167.91 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทร่ วม
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่ วมค้ า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดโครงการบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
ผู้ว่าจ้ าง/ผู้รับบริ การ

ผู้รับจ้ าง

1. แขวงเม็งราย, แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ,
แขวงศรีวิชยั จังหวัดเชียงใหม่

CRC-CEC/1

มูลค่ าตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)
531.31

ปี ที่
ดาเนินการ

วันสิน้ สุด
สัญญา

2558 - 2563

มิถนุ ายน 2563

หมายเหตุ : /1 – บริษัทลงทุนในกิจการร่วมค้ า CRC-CEC ร้ อยละ 5 และจะรับรู้รายได้ สว่ นแบ่งในกาไรตามสัดส่วนเงินลงทุน
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รายได้ ท่ ี
รั บรู้สะสม
(ล้ านบาท)
363.40

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)
167.91

% งานที่คาดว่ า
จะแล้ วเสร็จ
ณ 31 ธ.ค.62
89.35%

% งานที่คาดว่ า
จะแล้ วเสร็จ
ณ 31 ธ.ค.63
100.00%
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1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

10
ปั จจัยความสี่ยง

เ นื่ อ ง จ า ก ธุ ร กิ จ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ การเติบโตหรื อการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท อีกทัง้
ยัง มี ค วามเสี่ ย งจากการแข่ ง ขัน ภายในกลุ่ม ผู้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
รั บเหมาก่อสร้ างที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริ ษัทได้ ทังหมดนี
้
จ้ ึงเป็ นสาเหตุที่บริ ษัทต้ องคานึงถึง ความ
เสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ภาวะการแข่งขันของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้ าง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีความเข้ าใจในลักษณะของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ างเป็ นอย่างดี ตลอดจนในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้
ขยายฐานลูกค้ าไปยังภูมิภ าคอื่ นโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็ น
โครงการก่ อ สร้ างโรงแรมและรี ส อร์ ท ที่ เ กาะสมุย จัง หวัด
สุร าษฎร์ ธานี และงานก่อ สร้ างระบบบาบัดนา้ เสี ยเทศบาล
ป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยยังคงครองฐานลูกค้ าในภาคเหนือ
ทัง้ งานภาครั ฐและเอกชน กอปรกับบริ ษัทสามารถเข้ า ร่ ว ม
ประมูลงานหรื อรั บงานได้ ทงงานหน่
ั้
วยงานราชการและงาน
ภาคเอกชนได้ ในการรับงานจากทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนทา
ให้ บริ ษัทสามารถลดทอนความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจลงได้
อาทิ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ภาคเอกชนลดการลงทุ นลง
ในขณะที่ ภ าครั ฐ ยัง คงต้ อ งมี ก ารเบิก จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ หรื อทาการลงทุนต่อเนื่องตามแผนงานของ
ภาครัฐ ทาให้ บริ ษัทยังสามารถรักษาระดับรายได้ ให้ เติบโตได้

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงว่าเป็ นปั จจัย ที่ จะ
ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทฯผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดให้
นากระบวนการบริ หารความเสี่ยงมาใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการ
บริ หารจัดการปัจจัยเสี่ยงให้ เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทได้ ดาเนินการอย่าง
เป็ น ระบบ โดยคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง ภายใต้ ก าร
ก ากับ ดูแ ลของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งท าหน้ าที่
ติด ตามประเมิ น ความเสี่ ย งประเภทต่า ง ๆ ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงานความ
เสี่ ย งด้ านการเงิ น และความเสี่ ย งด้ านการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงทบทวนความเสี่ยงเดิมที่อาจมี
การเปลี่ ย นแปลงและระบุ ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ใหม่ โ ดย
พิ จ ารณาทัง้ ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอก อัน อาจจะ
เกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังก
้ าหนดมาตรการในการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงที่สอดคล้ องกับสถานการณ์และแนวทางการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ เพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่บริ ษั ทฯ
ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการดาเนินการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
การบริ หารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงในปี 2561 พบว่ามี
รายการความเสี่ ย งที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่อ บริ ษั ท
ดังต่อไปนี ้

2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครั ฐ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่จะเกิดขึ ้นในปี 2562
จะมีความชัดเจนขึน้ ภายหลังมี การเลือ กตัง้ ซึ่งน่าจะมี เรื่ อ ง
ของการลงทุนโครงการใหม่ๆตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ รับ
การเลือกตังเข้
้ ามา ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริ ษัทรั บเหมาทังขนาด
้
ใหญ่ จ นถึ ง ขนาดเล็ ก อย่ า งไรก็ ดี ปั ญ หาการขาดแคล น
แรงงาน ค่าแรงงานก่อสร้ างที่อาจเพิ่มขึ ้น น่าจะเป็ นผลตามมา
บริ ษั ท ได้ เตรี ยมการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาเหล่ า นี โ้ ดยการหา
ช่องทางเพิ่มแรงงานต่างด้ าวที่ถูกกฎหมายจากพันธมิตรด้ าน
แรงงานของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ พ อเพี ย งกับ ความต้ อ งการตาม
ปริ มาณงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นในปี 2562 นี ้
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3) ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ความไม่ ต่ อเนื่ อ งของ
รายได้ จากการรั บเหมาก่ อสร้ าง

กิจการของบริ ษัท เนื่ องจากบริ ษัทต้ องมีภาระในการชาระเงิน
ค่าดาเนินการก่อสร้ างออกไปก่อนล่วงหน้ า
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านนีเ้ ป็ นอย่างดี จึงได้ หา
แนวทางป้องกันโดยการพิจารณาเลือกลูกค้ าก่อนเข้ าประมูล
งานหรื อ ก่อ นเข้ ารั บงาน เมื่ อ รั บงานหรื อ ประมูลงานได้ แล้ ว
บริ ษัทจะให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามสัญญางานอย่าง
เคร่ งครั ด เพื่อให้ สามารถมั่นใจว่าได้ ว่าบริ ษัทจะสามารถส่ง
มอบงานที่มีคณ
ุ ภาพ ตามกรอบเวลาที่กาหนดให้ แก่ลูกค้ าได้
เพื่อลดปั ญหาข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการชาระเงินค่างวดงานหรื อ
ค่ า จ้ างของลู ก ค้ า รวมทัง้ ความเสี่ ย งจากการตกเป็ น ผู้ผิ ด
สัญญา

เนื่ อ งจากรายได้ หลักของบริ ษั ทมาจากรายได้ ง านตาม
สัญญา ซึง่ เกิดจากการเข้ ารับงานก่อสร้ างจนกระทัง่ สิ ้นสุดเมื่อ
งานสาเร็ จและส่งมอบให้ แก่ลูกค้ า การดาเนินงานในลักษณะ
นี ท้ าให้ บริ ษัทมี ความเสี่ ยงจากความไม่ ต่อ เนื่ อ งของรายได้
เนื่องจากเมื่อการให้ บริ การตามสัญญาเสร็ จสมบูรณ์ และส่ง
มอบงานเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่บริ ษัทยังไม่มีงานใหม่เข้ ามารองรับ
ในขณะที่ บ ริ ษั ท ยัง คงต้ อ งรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ อาทิ
ค่าจ้ างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทังหมดนี
้
้เป็ นผลให้ บริ ษัทได้ รับ
ความเสี่ ย งในส่ ว นของภาระค่า ใช้ จ่ า ยซึ่ง ไม่ ส อดคล้ องกับ
รายได้ ที่ จ ะได้ รั บ ซึ่ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของ
รายได้ เ ป็ น อย่ า งดี บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ารท าแผนงบประมาณ
ประจาปี โดยมีการตังเป้
้ ารายได้ และโครงการที่จะเข้ าประมูล
งานล่วงหน้ า เพื่ อ ให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงสามารถนาข้ อ มูล ไป
วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ งานหรื อ ติ ด ต่ อ ประมู ล งาน
โครงการใหม่ ให้ สอดคล้ อ งกับโครงการที่ จะทยอยจบและ
สร้ างความต่อเนื่องของรายได้ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัท
เชื่ อ ว่าการที่บริ ษัทสามารถเข้ ารั บประมูลงานที่หลากหลาย
อาทิ งานโครงการก่ อ สร้ างประเภทอาคาร งานก่ อ สร้ าง
โครงการบาบัดน ้าเสีย เป็ นต้ น การบริ หารการรับงานที่มีขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กพร้ อมกันในแต่ละช่วงเวลา
การเข้ ารั บงานในหลากหลายพื น้ ที่ กลยุทธ์ เหล่านี ้ สามารถ
ช่ ว ยบริ ษั ท ลดความเสี่ ย งจากความไม่ ต่อ เนื่ อ งของรายได้
กอปรกับ บริ ษั ท ใช้ กลยุ ท ธ์ ก ารว่ า จ้ างผู้ รั บ เหมาที่ มี ค วาม
เชี่ ยวชาญเฉพาะในแต่ละโครงการ เป็ นผลให้ บริ ษัทไม่ต้อง
แบกรับภาระค่าจ้ างแรงงานในช่วงที่ไม่มีงาน

5) ความเสี่ยงต่ อความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมข้ างเคียง
การดาเนินงานก่อสร้ างโครงการ หากมีความผิดพลาดซึง่
ส่งผลกระทบต่อ บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบใน
ด้ านของอันตรายจากความผิดพลาดในการก่อสร้ างที่ ทาให้
เกิดความเสียหายทังด้
้ านชี วิตและทรั พย์สิน หรื อผลกระทบ
จากการดาเนินงานต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ มลภาวะทางเสียง ฝุ่ น
ควันฟุ้งกระจายจากการก่อสร้ าง การทรุ ดตัวของพืน้ อาคาร
ข้ างเคียง ทังหมดนี
้
้ อาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทถูกดาเนินคดีในชัน้
ศาลได้ ใ นกรณี ที่ ถู ก เรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายเป็ น จ านวนมาก
นอกจากนีค้ วามเสี่ยงดังกล่าวยังอาจนามาซึ่ง การเสื่อ มเสี ย
ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริ ษัทอีกด้ วย
บริ ษัทจึงตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยมา
เป็ นอันดับแรกๆ โดยได้ มีการฝึ กอบรมพนักงานตังแต่
้ ร ะดับ
ผู้บ ริ ห ารจนถึง ระดับ คนงานให้ เ ข้ าใจและใส่ ใ จด้ า นความ
ปลอดภัยของการดาเนินงานในทุกประเภทความปลอดภัย
อาทิ การจัดบุคลากรเข้ าอบรมด้ า นความปลอดภัยในการ
ทางานของกรมสวัสดิการทุกระดับ การส่งเจ้ าหน้ าที่ ค วาม
ปลอดภัยระดับวิชาชี พไปให้ ความรู้ ด้ านความปลอดภัย แก่
คนงานก่อ นเริ่ มงาน (Morning Talk) การรณรงค์ให้ คนงาน
บันทึกกิจกรรมด้ านความปลอดภัยในสมุดบันทึกความดี การ
จัด ให้ มี ก ารคัด เลื อ กคนงานที่ ท างานด้ ว ยความระมัดระวัง
ปลอดภัยในแต่ละเดือ น (Safety Men and Safety Women)
เป็ น ต้ น ซึ่ง บริ ษั ท เชื่ อ มั่น ว่ า หากพนัก งานและคนงานของ
บริ ษัทเข้ าใจถึงการป้อ งกันและใส่ใจความปลอดภัยในการ
ด าเนิ น งานก็ จ ะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ บุ ค คลภายนอกได้
ส าหรั บ ผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นมลภาวะฝุ่ นควัน ฟุ้ ง
กระจายนัน้ บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติความ

4) ความเสี่ ย งจากเจ้ า ของโครงการช าระเงิ น
ล่ าช้ า หรือชาระเงินไม่ ได้
เนื่องจากธุรกิจรั บเหมาก่อสร้ างจะสามารถเรี ยกเก็บเงิน
ค่าจ้ างตามสัญ ญาได้ ก็ต่อ เมื่ อ การดาเนินงานก่อ สร้ างตาม
สัญญาได้ บรรลุขนั ้ ความสาเร็ จ ทาให้ บริ ษัทต้ องดาเนิ นการ
ก่อสร้ างและแบกรับต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ก่อนที่จะสามารถ
เรี ยกเก็บค่างวดงานและได้ รับเงินจากเจ้ าของโครงการ ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีลูกหนีก้ ารค้ าและมูลค่างานเสร็ จที่ยังไม่เรี ยกเก็บ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 410.80 ล้ านบาท หากได้ รับ
ชาระเงินค่าจ้ างล่าช้ าก็จะส่งผลกระทบต่อ กระแสเงินสดใน
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ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการจัดการเรื่ องมลภาวะทางเสียง โดย
การหลีกเลี่ยงการทางานในช่วงนอกเวลางาน หากมีกรณี ที่
ต้ องมีการดาเนินงานที่อาจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน บริ ษัท
ก็ จ ะท าการแจ้ ง ให้ บุค คลในชุม ชนทราบก่ อ นล่ ว งหน้ า ผ่ าน
ตัวแทนชุมชนที่ บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ เ ป็ นสื่ อ กลางในการ
สื่อสารทาความเข้ าใจ
ในปี 2562 บริ ษัทได้ เตรี ยมการเพื่อที่จะพัฒนาตามหลัก
มาตรฐานการรั บ รอง ISO 14001 และ ISO 45001 เพื่ อ ให้
กระบวนการท างานของบริ ษั ท มี ม าตรฐานในการดู แ ล
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยในการทางาน
ทัง้ ของพนักงานและชุมชนข้ างเคียง โดยที่บริ ษัทคาดว่าจะ
ได้ รับการรับรองดังกล่าวภายในปี 2562
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11
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สนิ ถาวรหลักที่บริษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ประเภททรัพย์ สิน

การใช้ ประโยชน์

1. ที่ดิน
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ต.เหมืองแก้ ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 14 ตารางวา
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 8234 ต.ริ มใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-2-02 ไร่
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 31061 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 1-2-00 ไร่
4) นส.3 ก. เลขที่ 1524 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่รวม 1-3-19 ไร่
5) โฉนดที่ดินเลขที่ 43258 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 1-1-17.7 ไร่
6) โฉนดที่ดินเลขที่ 44117 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 1-1-57 ไร่
7) โฉนดที่ดินเลขที่ 2034 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 2-0-3.9 ไร่
8) โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 ต.เหมืองแก้ ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 12-3-48 ไร่
9) โฉนดที่ดินเลขที่ 44542 ต.ช้ างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 18 ตารางวา
10) โฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ต.ช้ างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 18 ตารางวา
11) โฉนดที่ดินเลขที่ 2722,8478,8479,9549 และ 12310 ต.ช้ างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ เนือ้ ที่รวม 7-0-37 ไร่
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
5. ยานพาหนะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

วงเงินจานอง
(ล้ านบาท)

94.92
ทางเข้ า – ออกที่ดิน
ที่ดินเปล่า
ที่พกั คนงาน/1
ที่ดินเปล่า
ที่พกั คนงาน/1
ที่พกั คนงาน/1
ที่พกั คนงาน/1
ที่ดินเปล่า
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ที่พกั คนงาน/1 / โกดังเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ าง
อาคารสานักงานใหญ่
ใช้ ที่สานักงาน
ใช้ ที่สานักงาน
ใช้ ที่สานักงาน

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

รวมมูลค่ า-สุทธิ
หมายเหตุ : /1 - ที่พกั คนงานส่วนใหญ่เป็ นที่พกั คนงานที่บริ ษัทจ้ างเหมาแรงงานจากผู้รับเหมาสาหรับการเข้ าทางานในโครงการที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงที่ดนิ ดังกล่าว
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3.56
50.41
5.16
5.34
159.39

- ไม่มี จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน

- ไม่มี 12.00
12.00
6.47
19.78
1.67
6.43
5.79
5.35
50.00
163.00

จานองเป็ นหลักประกัน
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

55.35
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -
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ทรัพย์ สินไม่ มตี ัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมี สินทรั พย์ ไม่มีตัวตน จานวน 1.50 ล้ านบาท ซึ่งได้ แ ก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า/บริ การกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภาพเครื่องหมายการค้ า กรรมสิทธิ์
ประเภทสินค้ า / บริการ
เลขทะเบียน วันหมดอายุ
บริ ษัท
181123869 30 พ.ค. 2570
จาพวกที่ 36
1. ซื ้อขาย/ให้ เช่า/พัฒนา/ประเมินราคา
อสังหาริ มทรัพย์
2. ที่ปรึกษา/จัดการ/ตัวแทน/ส่งเสริ ม/ให้
คาปรึกษาแนะนา ด้ านอสังหาริ มทรัพย์
จาพวกที่ 37
1. รับเหมาก่อสร้ าง ที่อยู่อาศัย/อาคาร
2. ก่อสร้ าง สถานที่อานวยความสะดวก
ภายในอาคาร/งานโยธา/สถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับที่จอด
ยานพาหนะ/ระบบสาธารณูปโภค/ระบบ
บาบัดน ้าเสีย/ระบบป้องกันมลภาวะ
สิ่งแวดล้ อม/สถานีพลังงาน
3. จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้ าง
4. ควบคุมการก่อสร้ างระบบ
สาธารณูปโภค
5. แก้ ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
6. บารุ งรักษา ซ่อมแซม และการรื อ้ ถอน
สิ่งก่อสร้ าง
7. ปรับปรุ งอาคาร ส่วนประกอบ และ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง
8. ดูแลรักษาเกี่ยวกับสิ่งอานวยความ
สะดวกในสานักงานและอาคาร
9. ติดตัง้ ซ่อมแซม และบารุ งรักษาเครื่ อง
และระบบปรับอากาศ
10. งานปรับปรุ งภูมิสถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้ อม
จาพวกที่ 42
1. งานวิศวกรรมก่อสร้ าง
2. วางแผนงาน/ออกแบบ ทางวิศวกรรม
3. ออกแบบงานด้ านระบบสาธารณูปโภค
4. ให้ คาปรึกษา ด้ านวิศวกรรม/งานด้ าน
ระบบสาธารณูปโภค/ด้ านการป้องกัน
สิ่งแวดล้ อม/การพัฒนาสิ่งแวดล้ อม/ด้ าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
5. วางแผนงานด้ านการควบคุม
สิ่งแวดล้ อม
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สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
สัญญาเช่ าอาคาร
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
ที่ตงั ้
พื ้นที่ใช้ สอย
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ ประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เช่าอาคารจาก นางสุจิตรา บุญธรรมา
ไม่มี
เลขที่ 164/36 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอยรวม 122 ตารางเมตร
3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12,631.58 บาทต่อเดือน
เพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของบริ ษัท

สัญญาเช่ าพืน้ ที่จอดรถ
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา

: บริ ษัท เช่าพื ้นที่จอดรถจากนางสาวอรพินท์ สนองนารถ
: ไม่มี

ที่ตงั ้

: พื ้นที่จอดรถยนต์ บริ เวณด้ านหน้ าสานักงาน

เนื ้อที่ดนิ

: พื ้นที่จอดรถ 5 คัน เนื ้อที่ดนิ รวม 22.5 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่า

: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

อัตราค่าเช่า

: 5,000 บาทต่อเดือน

การใช้ ประโยชน์

: เพื่อเป็ นพื ้นที่จอดรถยนต์ บริ เวณด้ านหน้ าสานักงาน จานวน 5 คัน

สัญญาแบ่ งเช่ าช่ วงที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา

: บริ ษัท แบ่งเช่าช่วงที่ดนิ จาก นางบุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริ ฐ
: ไม่มี

ที่ตงั ้

: โฉนดที่ดนิ เลขที่ 2828 ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนื ้อที่ดนิ ที่แบ่งให้ เช่าช่วง

: ประมาณ 2,400 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่า

: 10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565

อัตราค่าเช่า

: 22 มกราคม 2556 ถึง 21 มกราคม 2559 อัตราค่าเช่า 30,000 บาทต่อเดือน
22 มกราคม 2559 ถึง 21 มกราคม 2562 อัตราค่าเช่า 33,000 บาทต่อเดือน
22 มกราคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2565 อัตราค่าเช่า 36,300 บาทต่อเดือน
22 มกราคม 2565 ถึง 21 มกราคม 2566 อัตราค่าเช่า 39,930 บาทต่อเดือน

การใช้ ประโยชน์

: เพื่อใช้ เป็ นสานักงาน โครงการงานจัดเก็บขยะในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : บริ ษัทให้ เช่าช่วงที่ดนิ ตามสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดนิ ดังกล่าวให้ แก่กิจการร่ วมค้ า CRC-CEC โดยกาหนดระยะเวลาเช่าช่วง 3 ปี ตังแต่
้ 1 ก.ค. 58 ถึง
30 มิ.ย. 61 เพื่อใช้ ในโครงการงานจัดเก็บขยะ 4 แขวง เทศบาลเชียงใหม่ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิในหลักการในการให้ CEC เช่า
ช่วงที่ดนิ ต่อจนสิ ้นสุดสิทธิการเช่าในเดือนมกราคม 2566 ตามระยะเวลาที่บริ ษัทได้ ทากับนางบุปผวรรณฯ
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สัญญากิจการร่ วมค้ า
ชื่อกิจการร่ วมค้ า
คูส่ ญ
ั ญา

: กิจการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย – ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
: บริ ษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด (นิติบุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
ร้ อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน)
วันที่ลงนาม
: 12 ธันวาคม 2557
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง : เพื่ อ เข้ าร่ ว มประมู ล งานจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยภายในเขตเทศบาล จ านวน 4 แขวง ด้ วยวิ ธี ก ารทาง
กิจการร่ วมค้ า
อิเล็กทรอนิกส์
ส าร ะ ส าคั ญ ของ : • ทังสองฝ่
้
ายจะร่ วมกันรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการเตรี ยมการประมูลนี ้ ตลอดจนการทางานให้
สัญญา
เสร็ จสิ ้นตามสัญญา โดยมีส่วนแบ่งตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายดังนี ้
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
ถือสัดส่วน 5%
บริ ษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด ถือสัดส่วน 95%
• สัญญากิจการร่ วมค้ าจะสิ ้นสุดก็ตอ่ เมื่อกิจการร่ วมค้ าได้ ดาเนินงานตามสัญญาโครงการเสร็ จสมบูรณ์ ทกุ
ประการ ตามข้ อกาหนดของเทศบาลนครเชียงใหม่
• บริ ษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด มีหน้ าที่ใ นการรั บผิดชอบในการจัดทาเอกสารประมูล
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รั บผิดชอบเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการ คือ จัดเก็บขยะ ดูแลด้ านการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยม
รวมทังการส่
้
งงวดงานตามวัตถุประสงค์ที่กิจการร่ วมค้ ากาหนดให้ จนแล้ วเสร็ จ
• บริ ษัท มีหน้ าที่ในการบริ หารโครงการพร้ อมทังสนั
้ บสนุนทางด้ านการเงิน และให้ เงินกู้เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 6.00 ล้ านบาท ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี เพื่อเป็ นค่าดาเนินการและเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเริ่ มต้ น
• กิจการร่ วมค้ าจะจ่ายค่าบริ หารโครงการให้ กบั บริ ษัท เพื่อเป็ นค่าบริ หารโครงการและค่าตอบแทนจากการ
สนับสนุนทางด้ านการเงิน ในอัตราร้ อยละ 3 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ของยอดเงินที่ได้ รับจากการทางานใน
แต่ละเดือน

ชื่อกิจการร่ วมค้ า
คูส่ ญ
ั ญา

: กิจการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์ .เค.เจ.
: บริ ษัท อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (นิตบิ คุ คลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ
บริ ษัท)
วันที่ลงนาม
: 12 พฤศจิกายน 2558
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง : เพื่อเข้ าร่ วมประมูลงานโครงการก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย (โซน 1 ศรี สมาน) ด้ วยวิธีการทาง
กิจการร่ วมค้ า
อิเล็กทรอนิกส์
สาระส าคั ญ ของ : • คู่สัญญาต่างจะเข้ ามามีส่วนร่ วมในสิทธิและความรั บผิดชอบที่เกิดขึ ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับกิจการร่ วมค้ า
สัญญา
โดยเฉพาะในผลกาไรหรื อขาดทุน การจัดหาบุคลากร หน่วยงานสนาม การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ การ
จัดหาเงินทุน และความรับผิดชอบในหนี ้สิน โดยมีสดั ส่วน ดังนี ้
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ถือสัดส่วน 60%
บริ ษัท อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ถือสัดส่วน 40%
• ผู้ร่ วมค้ าแต่ละฝ่ ายให้ สัญญาว่าจะไม่เข้ าทาการคัดเลือ กผู้มีคุณสมบัติประกวดราคา รวมถึง ดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานดังกล่าวโดยอิสระโดยแยกกันหรื อร่ วมกับบุคลลที่สาม ทังนี
้ ใ้ ห้ รวมถึง
บริ ษัทในเครื อ และ/หรื อ บริ ษัทสาขา หรื อ บริ ษัทอื่นใดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกัน
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ชื่อกิจการร่ วมค้ า

: กิจการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์ .เค.เจ.
• คู่สัญญาตกลงให้ บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ร่วมค้ าหลัก รวมตลอดถึงการเข้ าทา
สัญ ญา และรั บ เงิน ค่า งานกับ เทศบาลนครปากเกร็ ด และมี อ านาจในการเจรจาต่อ รองเรื่ อ งต่า ง ๆ
ตัดสินใจกระทาการใด ๆ ได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายอันเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
• สัญญากิจการร่ วมค้ าจะสิ ้นสุดก็ต่อเมื่อกิจการร่ วมค้ าได้ ทาการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จตามสัญญาจ้ าง และ
ได้ รับการจ่ายเงินทังหมดจากเทศบาลนครปากเกร็
้
ดและบรรดาทรัพย์สิน การเรี ยกร้ องใช้ สิทธิหรื อความ
รับผิดชอบทังปวงได้
้
รับการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องโดยคูส่ ญ
ั ญาทังหลายแล้
้
ว

บริ ษัททาประกันภัยสาหรั บอาคารสานักงานของบริ ษัท เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ าง รวมถึงยานพาหนะของ
บริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่สาคัญ สรุ ปได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
: 30-18-00027236
ประเภทกรมธรรม์
: กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
รายละเอียดภัยเพิ่ม
1. ภัยจากลมพายุ (ยกเว้ นที่อยู่อาศัย)
2. ภัยจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดหรื อคลื่นใต้ น ้าหรื อสึนามิ (ยกเว้ นที่อยู่อาศัย)
3. ภัยจากลูกเห็บ (ยกเว้ นที่อยู่อาศัย)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
: สิ่งปลูกสร้ างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50100 (อาคารเลขที่ 164/34)
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2562
ทุนประกันภัย
: 504,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์
: ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

: บริ ษัท กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
: 30-18-00059369
: กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
รายละเอียดภัยเพิ่ม
1. ภัยจากลมพายุ (ที่ไม่ใช่ภยั พิบตั )ิ
2. ภัยจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดหรื อคลื่นใต้ น ้าหรื อสึนามิ (ที่ไม่ใช่ภยั พิบตั )ิ
3. ภัยจากลูกเห็บ (ยกเว้ นที่อยู่อาศัย)
: อาคารเลขที่ 164/35 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562
: 503,160 บาท
: ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
: บริ ษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
: 12001-005-180074186
: กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
ขยายความคุ้มครอง
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คูส่ ญ
ั ญา

ระยะเวลาประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

: บริ ษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. ภัยน ้าท่วม (รวมภัยพิบตั )ิ
2. ภัยลมพายุ (รวมภัยพิบตั )ิ
3. ภัยลูกเห็บ
4. ภัยแผ่นดินไหว (รวมภัยพิบตั )ิ
5. ภัยจากการระเบิด
6. ภัยเนื่องจากน ้า (รวมภัยพิบตั )ิ
: สิ่งปลูกสร้ างบนโฉนดที่ดนิ เลขที่ 2722, 8478, 8479, 9549, 12310 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ างคลาน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
: 8.926,800 บาท
: ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:
:
:
:

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
EP002073-18NBK
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
รถเครน ปี 2015 ยี่ห้อ KATO
เลขตัวรถ : KR256-2110
เลขเครื่ องยนต์ : 6D16-804186
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562
: 4,000,000 บาท
: บริ ษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จากัด

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ENA1804-00007322
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
รถแทร็ กเตอร์ ปี 2011
เลขตัวรถ : YN12-T3613
เลขเครื่ องยนต์ : J05E TA26960
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2562
: 3,728,971 บาท
: บริ ษัท

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:
:
:
:

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
EP002694-18NBK
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
รถขุดไฮดรอลิค
เลขตัวรถ : YP09-T1643 (แขนยาว)
เลขเครื่ องยนต์ : D04FR-024049
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คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:

คูส่ ญ
ั ญา
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญา
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
3,037,383 บาท
ธนาคารยูโอบี จากัด(มหาชน)

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
EP002073-18RCM
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
รถเครน ปี 2015 ยี่ห้อ TADANO
เลขตัวรถ : TR252-1479
เลขเครื่ องยนต์ : 6D16-611246
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
: 4,280,000 บาท
: บริ ษัท
: 1. บริ ษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน 18 กรมธรรม์
2. บริ ษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน 22 กรมธรรม์
: กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 จานวน 27 กรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 จานวน 13 กรมธรรม์
: ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
: 1. บริ ษัท
2. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษัท ลิสซิง่ กสิกรไทย จากัด

หมายเหตุ : - ประกันภัยชัน้ 1 ให้ ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย และคุ้มครองต่อความสูญหายและไฟไหม้ ของตัวรถคันเอาประกันภัย
- ประกันภัยชัน้ 3 ให้ ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ของบุคคลภายนอก

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ทังนี
้ ้ กรณีมีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมเพื่อความเหมาะสมในอนาคต
บริ ษัทมีนโยบายที่จะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ าไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว เพื่อดูแลการ
บริ หารงานของบริ ษัทนันให้
้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดียงั ไม่สิ ้นสุด ซึง่ มีผลกระทบด้ านลบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า
ร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ข้ อพิพาทจากการผิดสัญญา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายไทย (โจทก์) ได้ ยื่นฟ้องบริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย
จากัด (จาเลยที่ 1) และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (จาเลยที่ 2) ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เรื่ อง สัญญา ค ้าประกัน ทุนทรัพย์ 41.00
ล้ านบาท โดยโจทก์ว่าจ้ างจาเลยที่ 1 ก่อสร้ างโรงงานแช่แข็งและห้ องเย็น และอาคารส่วนประกอบโรงงานรวมกับงานเพิ่มเติมในวงเงิน
101.21 ล้ านบาท กาหนดก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 31 มกราคม 2552 (ภายหลังขยายอายุสญ
ั ญา) และจาเลยที่ 1 ตกลงให้ โจทก์หกั
เงินค่าจ้ างเป็ นค่าประกันผลงานร้ อยละ 5 หากไม่แล้ วเสร็ จตามกาหนดเวลา และยินยอมให้ โจทก์ปรับเป็ นเงินร้ อยละ 0.1 ต่อวันของเงิน
ค่าจ้ าง โดยโจทก์ได้ รับหนังสือค ้าประกันของจาเลยที่ 2 จานวน 2.50 ล้ านบาท เพื่อค ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา โจทก์ได้ รับมอบงาน
ไปแล้ ว 15 งวด จาเลยได้ ส่งมอบงานงวดที่ 16 ถึงงวดที่ 18 แต่โจทก์ไม่ชาระค่างวดงาน เนื่องจากโจทก์ยกข้ อต่อสู้ว่าจาเลยที่ 1 ทางาน
ล่าช้ าไม่สามารถส่งมอบงานได้ แม้ โจทก์จะได้ ขยายระยะเวลาให้ ประกอบกั บงานที่โจทก์ให้ จาเลยที่ 1 แก้ ไขก็ดาเนินการยังไม่แล้ วเสร็ จ
โจทก์จงึ บอกเลิกสัญญา และให้ จาเลยที่ 1 ชาระค่าปรับหลังหักค่าประกันผลงาน เป็ นจานวนเงิน 30.59 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ
7.50 ต่อปี จนถึงวันฟ้อง เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ น้ 41.00 ล้ านบาท และให้ คิดดอกเบีย้ จากเงินต้ น 30.59 ล้ านบาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระครบถ้ วน พร้ อมกับให้ จาเลยที่ 2 รับผิดตามหนังสือค ้าประกัน เป็ นจานวนเงิน 2.50 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ต่อมาโจทก์ยื่นคาบอกกล่ าวขอถอนฟ้องจาเลยที่ 2
ก่อนจาเลยที่ 2 ยื่นคาให้ การ และศาลชันต้
้ นมีคาสัง่ อนุญาต และจาหน่ายคดีเฉพาะจาเลยที่ 2
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ศาลมีคาพิพากษายกฟ้ องโจทก์ เนื่องจากจาเลยที่ 1 ได้ ก่อสร้ างโรงงานและส่ วนประกอบ
ต่ าง ๆ ส่ งมอบให้ แก่ โจทก์ ครบถ้ วนและแก้ ไขข้ อชารุ ด บกพร่ องของงานดังกล่ าวในส่ วนที่จาเลยที่ 1 ต้ องรั บผิดชอบตามผู้
ควบคุมงานซึ่งถือเป็ นตัวแทนของโจทก์ แจ้ งให้ แก้ ไขครบถ้ วน และโจทก์ สามารถใช้ งานโรงงานและอาคารส่ วนประกอบต่ าง
ๆ ดังกล่ าวได้ ตามกาหนดเปิ ดโรงงานของโจทก์ มาจนถึงปั จจุบัน โจทก์ จึงไม่ มีสิทธิเรี ยกเอาค่ าปรั บเพราะเหตุล่าช้ าตามที่
โจทก์ ฟ้องมาได้ ต่ อมาโจทก์ ได้ ย่ นื อุทธรณ์ และจาเลยได้ ย่ นื คาแก้ อุทธรณ์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลอุทธรณ์ มีคาพิพากษายกฟ้ องโจทก์ เนื่องจากเป็ นการดาเนินกระบวนการพิจารณา
ซา้ กับคดีของศาลจังหวัดเชียงรายระหว่ างโจทก์ และจาเลย ซึ่งบริษัทได้ ย่ ืนฟ้ องบริษัทโจทก์ ต่อศาล ขอให้ ชาระค่ าก่ อสร้ าง
อาคารโรงงานแช่ แข็งและห้ องเย็นงวดที่ 16 ถึงงวดที่ 18 (งวดที่ขาดชาระ) ตามที่บริ ษัทได้ ย่ ืนฟ้ องต่ อศาลจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โจทก์ ย่ นื ฎีกา และศาลมีคาสั่งรับฎีกาของโจทก์ ณ วันที่รายงานคดีนีศ้ าลฎีกายังไม่ มีคา
พิพากษา
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าหุ้น

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0107560000176
164/34-36 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
กิจการรับเหมาก่อสร้ าง
www.cmrd.co.th
053-272429, 053-271420
053-818465
250,000,000.00 (สองร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)
250,000,000.00 (สองร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขมุ วิท 55
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-714-8842-3, 02-185-0342 โทรสาร 02-185-0225

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขมุ วิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-746-4861-3 โทรสาร 02-746-4569

ที่ปรึกษาการเงิน

บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 10 ห้ อง 1011-1012
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2264-5678 โทรสาร 0-2264-5679

นายทะเบียนหลักทรัพย์ห้ นุ สามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999
โทรสาร 02-009-999
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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว เท่ากับ 250.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท หุ้นสามัญทังหมด
้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
1.1 นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
1.2 นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
นายกนก ศรี กนก
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายวิเชียร ศรี มนุ ินทร์ นิมิต
นายสุรพล ศรี วีระสกุล
นายวิทยา เลาหเจริ ญยศ
นายปรี ชา เลาหเจริ ญยศ
นายชาญชัย วงศ์สุโชโต
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายปิ ยณัฐ สินไชย
นายพิชยั โอทยากุล
นางศิริวรรณ ยศศักดา
นายไมตรี สุนทรวรรณ
นางสาวศานติ์ศรี อินทุวณิช
น.ส.ฐิดา จาเริ ญพฤกษ์
นายเชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ
น.ส.จันทร์ จิรา สาราญบารุ ง
นายเชษฐา พูลภักดี
นางบุญมา จริ งจัง
นางธรขวัญ ยอไทย
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ยอดรวมทุนชาระแล้ ว
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว/1

จานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่ วน (%)

161,350,000
37,450,000
198,800,000
74,900,000
52,500,000
24,990,000
17,500,000
6,344,800
4,628,100
4,293,200
4,211,600
3,862,900
3,800,000
3,400,000
2,800,000
2,082,700
2,031,100
2,000,000
1,831,300
1,546,800
1,275,000
1,260,000
85,942,500
500,000,000
499,944,900
55,100

32.270%
7.490%
39.760%
14.980%
10.500%
4.998%
3.500%
1.269%
0.926%
0.859%
0.842%
0.773%
0.760%
0.680%
0.560%
0.417%
0.406%
0.400%
0.366%
0.309%
0.255%
0.252%
17.189%
100.000%
99.990%
0.010%

หมายเหตุ : /1 ข้ อจากัดการถื อหุ้นของชาวต่างชาติผ้ ถู ื อหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถื อครองหุ้นของบริ ษัท รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้น ที่ออก
และชาระแล้ ว

หลักทรั พย์ อน่ื ๆ
- ไม่มี –
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก
สารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย ซึง่ บริ ษัทจะคานึงถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
ปั จ จัย อื่น ๆ ในอนาคต และการจ่า ยเงิน ปัน ผลนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดาเนิน งานปกติข องบริ ษัทอย่า งมีน ยั สาคัญ ทั ้งนี ้ มติ
คณะกรรมการของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ขออนุมตั ิ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัท ซึง่ จะต้ องรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560 – 2561
(หน่วย : ล้ าน
บาท)

รอบผลการดาเนินงานปี
2560
2561
ปี ที่ผ่านมา
ปี ที่นาเสนอ
29.54
43.92
41.42
27.54
20.75
15.00/2
50.10
54.47

รายการ
กาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (ร้ อยละ) /1

หมายเหตุ : /1 – คานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้ วยกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
/2 – คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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15
โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย

คณะกรรมการบริ ษัท

เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร
คณะอนุกรรมการการเงิน

กรรมการผู้จดั การ
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์

รอง กจ. สายงานปฏิบตั ิการโครงการ
นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
ผู้ช่วย กจ. สายงานปฏิบตั ิการโครงการ
นายวราพันธ์ อินต๊ ะโมงค์

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

รอง กจ. สายงานวิศวกรรม
นายพัฒนา สุวรรณสายะ

รอง กจ. สายงานบัญชีและการเงิน
นางพัชริ นทร์ ธรรมถนอม

รอง กจ. สายงานอานวยการ
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

(

(

(

ผู้ช่วย กจ. สายงานวิศวกรรม
นายเอกชัย นวนนันต๊ ะ

ผู้ช่วย กจ. สายงานบัญชีและการเงิน
นางพัชริ นทร์ ธรรมถนอม (รักษาการ)

ผู้ช่วย กจ. สายงานอานวยการ
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ (รักษาการ)

(
ผอ. ฝ่ ายบัญชี
นางพลับพลึง ชัยวุฒิ
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ผอ. ฝ่ ายการเงิน
นางนิตยา นิ่มอนุสรณ์กลุ

ผอ. ฝ่ ายควบคุมภายใน และบริ หารความเสี่ยง
นางนงลักษณ์ นวนนันต๊ ะ
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ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 9 ท่าน ดังนี ้

ลาดับ
1
2

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
นายประวัติ สิริภทั โรดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
3
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ /
4
รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม
กรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
6
นายสุรพล ศรี วีระสกุล
กรรมการบริ ษัท
7
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร
8
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
กรรมการบริ ษัท / รองกรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร
9
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
กรรมการบริ ษัท / รองกรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร
โดยมีนางกาญจนา ชัยมังกร ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจและหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี ้
1. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุ มผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับตังแต่
้ วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท โดย
บริ ษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังวาระการประชุ
้
มและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าด้ วยระยะเวลา
พอสมควรและต้ องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท
3. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้ องเป็ นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติใน
เรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ รายการที่มีนยั สาคัญควรรวมถึง รายการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยที่มี
ผลกระทบสาคัญต่อบริ ษัท รายการซื อ้ หรื อขายทรั พย์สินที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้ า ทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนดนโยบายการบริ หารการเงินและการบริ หารความเสี่ยง
ของกิจการบริ ษัทเป็ นต้ น
4. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้ มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
6. จัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีข องบริ ษัทให้ มีความถูกต้ องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานใน
รอบปี ที่ผ่านมาได้ ตรงต่อความเป็ นจริ งครบถ้ วนและถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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7. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกาหนด และพิจารณาให้
ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
8. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและการ
จัด การของฝ่ ายบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผล
(Monitoring and Supervision)
9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั แิ ผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้ าร่ วมลงทุนกับผู้ประกอบการ
รายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
10. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัทได้
11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
12. บังคับใช้ นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการบริ ษัทที่เข้ าไปลงทุนกับบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม ได้ แก่
- ปฏิ บัติห น้ า ที่ ต ามขอบเขตหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบซึ่ง ได้ ก าหนดไว้ ส าหรั บ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มติเ ห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ เข้ าเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทใน
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ
- ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมให้ เป็ นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษัทฯให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
- หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน หรื อทารายการสาคัญอื่น
ใดนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ รั บ
การแต่งตังเป็
้ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่กากับดูแลให้ บริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามกลไกกากับดูแลเกี่ยวกับ
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้ มาจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน รวมทังรายการที
้
่สาคัญซึ่งบริ ษัทฯกาหนด ทังนี
้ ้ ให้
พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษัทย่อยทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ลกั ษณะและขนาดเดียวกันกับที่
บริ ษัทฯต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี
13. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ าเป็ นกรรมการ และ หรื อ ผู้บริ หารในบริ ษั ทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมตาม/
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมถึงกาหนดใช้ นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทเข้ าไป
ลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อแสดงว่าบริ ษัทมีกลไกการกากับดูแลบริ ษัทย่อยตามที่กาหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับตามที่ได้ มีการแก้ ไข
14. พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นต้ น รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย(ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลอื่นปฏิบตั ิการแทนคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องใด
การมอบหมายดัง กล่ า วต้ อ งจัด ท าเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร หรื อ บัน ทึก เป็ น มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบหมายที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
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15. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดในการปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการเห็น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็น สมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย(ถ้ ามี) เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิ
รายการธุรกิจปกติ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และอนุมตั ิไว้ แล้ ว โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กาหนดเกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
16. กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้ ส่วนเสียของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นส่วนได้ ส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจกรรมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
17. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสหรื อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม ทังที
้ ่ได้ จากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท บริ ษัท
ย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
18. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ ยวข้ อ งของกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าว มี หน้ าที่แ จ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
ความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
หลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
19. แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้ อง
บทบาทหน้ าที่ประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการ
บริ ษัทโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ใน
กรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท และแจ้ งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านัน้ ก็ได้
เพื่อให้ กรรมการบริ ษัท มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
2. ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัท
มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม
3. มีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
4. ควบคุมการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้ เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้ อมูลสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุ ปมติที่ประชุม
5. มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตนงดออกเสียงลงมติ และ
การออกจากห้ องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นต้ น
6. สื่อสารข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
7. สนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ
และตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
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8. สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทตามกฎหมาย
และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
9. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
มีที่อยู่ในประเทศไทย และมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนดไว้
2) โครงสร้ างคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
กรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”)
3) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการตรวจสอบไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ ต้ อ งมี คุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามประกาศ ทจ.39/2559 อี ก ทัง้ มี ข อบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกาหนด
4) คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนี่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัทก็ได้
5) บริ ษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จดั การ
6) กรรมการบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ได้
7) ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดีย วหรื อหลายคนเป็ นกรรมการบริ ษัทก็ได้ ในกรณีเลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการบริ ษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ค) บุคคลผู้ซงึ่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเท่าจานวนกรรมการบริ ษัทที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการบริ ษัทที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้
ผู้เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
8) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป เว้ น
แต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
คณะกรรมการบริหาร (Executive Boards)
รายชื่อคณะผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
นางพัชริ นทร์ ธรรมถนอม
นายวราพันธ์ อินต๊ ะโมงค์
นายเอกชัย นวนนันต๊ ะ

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานอานวยการ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารโครงการ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานวิศวกรรม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารโครงการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานวิศวกรรม

55

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ อง
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กลั่นกรองและกาหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการ
บริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท การกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรื อ ให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1) ให้ แนวนโยบาย แต่งตัง้ กาหนดอานาจ หน้ าที่ กากับ ดูแล ประสานงาน และกาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะทางานพิเศษ หรื อคณะ
บริ หารงานพร้ อมทังพิ
้ จารณาและอนุมตั ขิ ้ อเสนอต่าง ๆ ซึง่ เสนอโดยคณะบริ หารงานหรื อคณะทางานพิเศษ
2) อนุมตั ขิ ้ อเสนอซึง่ เสนอโดยคณะทางานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน ดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
3) ศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรับโครงการใหม่ๆ และมีอานาจพิจารณาอนุมัติเข้ าร่ วมประมูลต่าง ๆ ตลอดจนเข้ าดาเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทานิตกิ รรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
4) ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทเข้ าลงทุน หรื อเข้ าร่ วมลงทุนกับ
บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเข้ าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น
การเข้ าซื ้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบุคคลอื่นได้ ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทานิติ กรรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จ
การ โดยให้ เป็ นไปตามตารางอานาจอนุมตั ทิ ี่บงั คับใช้ อยู่ในขณะนัน้ ๆ
5) กาหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้ อบังคับ แนวนโยบายการบริ หารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อการดาเนินการใด ๆ
อันมีผลผูกพันบริ ษัท
6) ให้ คาแนะนา คาปรึกษา และกาหนดแนวนโยบายและอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ และคณะทางานพิเศษ
7) มีอานาจอนุมัติ แต่งตัง้ ว่าจ้ าง ปลด ลงโทษทางวินัย กาหนดเงินเดือน ค่าจ้ าง สวัสดิการโบนัส บาเหน็จ และผลตอบแทนอื่น ๆ
รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายและสิ่งอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานบริ ษัท ซึ่ งมีตาแหน่งตังแต่
้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายขึน้ ไป รวมถึง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การหรื อเทียบเท่า หรื อคณะทางานพิเศษต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานเฉพาะเรื่ อง
8) ดาเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9) มีอานาจแต่งตังบุ
้ คคลหรื อคณะบุคคลใด ๆ ให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบ
อานาจเพื่อให้ บุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และมีอานาจเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข ยกเลิก เพิกถอนอานาจนัน้ ๆ ได้
10) มีอานาจแต่งตังประธานที
้
่ปรึ กษา หรื อที่ปรึ กษา หรื อคณะที่ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ หารได้ ตามความเหมาะสมและมีอานาจ
กาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึ กษาหรื อที่ปรึ กษา หรื อ
คณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม
11) คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กาหนดระเบียบข้ อบังคับ
ของการประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร
12) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ประธานกรรมการบริ หารแต่งตังผู
้ ้ รักษาการณ์ เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ แทน
เป็ นคราว ๆ ไป โดยผู้รักษาการณ์มีอานาจหน้ าที่เท่ากับประธานกรรมการบริ หาร
13) พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ อานาจต่าง ๆ ในการดาเนินกิจการบริ หารงานแก่ผ้ บู ริ หารตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1) คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2) กรรมการผู้จดั การเป็ นประธานกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
3) ประธานกรรมการบริ หาร ต้ องไม่เป็ น ประธานกรรมการบริ ษัท
4) กรรมการบริ หารจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนดไว้
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
1) ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษัท
2) ตัดสินในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท รวมถึงการควบคุมการบริ หารงานใน
สายงานต่าง ๆ
3) เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสือแจ้ งใด ๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
4) มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้
มีอานาจปลดออก ให้ ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
5) มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ ษัท
7) อนุมตั แิ ละแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8) ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อกรรมการบริ ษัท
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การให้ มาจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารอยู่ในขณะทาการคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรกรรมการผู้จดั การ เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหาร 4 ลาดับแรก และผู้มีตาแหน่ งเทียบเท่ าลาดับที่ 4 ทุกราย
(รวมถึงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า)

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
นางพัชริ นทร์ ธรรมถนอม
นางพลับพลึง กิตจิ นั ทร์
นางนิตยา นิ่มอนุสรณ์กลุ

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานอานวยการ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารโครงการ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานวิศวกรรม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.
นายประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.
รศ.ดร. นฤมล กิมภากรณ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของงบการเงิน คือ นายอนันต์ สิริ แสงทักษิ ณ

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางกาญจนา ชัยมังกร
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
1) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
2) ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกัน เฉพาะที่ เ ป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่ง
คนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4) มี ห น้ า ที่ ใ นลัก ษณะเดี ย วกัน กับ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยว่า ด้ ว ยคุณ สมบัติแ ละขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ บริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่
ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ซึง่ การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริ ษัทเพื่อ
ใช้ ประกอบการพิจารณาดังกล่าวได้
6) จัดทารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือ หุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
7) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน
เรื่ องต่าง ๆ ได้ ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึง่ อาจมี
58

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อดาเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรื อการกระทาที่ต้อ ง
รายงานมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อ ฐาน ะ
การเงินผลการดาเนินงาน และได้ มีการหารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อ
ครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่า นหนึ่ งอาจรายงานสิ่งที่ พบดังกล่ า วต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้

วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้คดั เลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อมีเหตุที่
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้ จนครบวาระ และมี ผลให้ จานวนสมาชิกน้ อ ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ ครบถ้ วนภายใน 3 เดือ นนับแต่วันที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วนเพื่ อ ให้ เกิดความต่อ เนื่ อ งในการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี
ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป) และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
3) นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการตรวจสอบจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
• ครบกาหนดตามวาระ
• พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
• ลาออก
• เสียชีวติ
• คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงั ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอยู่ ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรื อ
ประธานกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบหรื อประธานกรรมการบริ ษัทจะ
นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ และเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่ง 1 คน ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน และมีความรู้ ต่อเนื่อง
เกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
3) กรรมการตรวจสอบต้ องมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
4) คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการตรวจสอบจะต้ อ งได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท และมี คุณ สมบัติต ามที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.
นายประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้
ความสามารถ และปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทอย่างเต็มที่
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องมีคณะสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
3) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5) พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จดั การ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

วาระการดารงตาแหน่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน โดยให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
(โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
ถัดไป) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ าดารง
ตาแหน่งใหม่อีกได้
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ออก
3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
4) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และต้ องเป็ นไปตามองค์ประกอบเข้ าเป็ นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
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องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎ
บัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นิยามกรรมการอิสระ
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (Independent Director)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่เคยเป็ น ข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุร กิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้า
ประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่
ต้ องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระ
หนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานบัญชี ซึง่ มี ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และ
ไม่เป็ นผู้ที่ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั
ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1
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ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี นัย กับ
กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ นอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ ณ ปัจจุบนั มีกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่าน
ซึง่ มีจานวนเกินร้ อยละ 50 ของกรรมการทังคณะ
้
โดยมีรายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคล ดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี ที่ได้ รับ ปี ที่เลือก
การ
ครัง้
แต่ งตัง้
ล่ าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/
การแต่ งตัง้
เป็ นกรรมการ
ในปี 2561

การ
แต่ งตัง้
ครัง้ ถัดไป

ไม่ใช่

2563

ใช่

2561

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

2559

2560

2. นายประวัติ สิริภทั โรดม

2559

2559

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

2559

2560

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2563

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์

2559

2560

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2563

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม

2559

2559

กรรมการอิสระ

ใช่

2561

6. นายสุรพล ศรี วีระสกุล

2559

2559

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

ใช่

2561

7. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

2559

2559

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

ไม่ใช่

2562

2559

2559

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

ไม่ใช่

2562

9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ

2560

2560

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

ไม่ใช่

2562

เลขานุการบริ ษัท
ตามข้ อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มี
เลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบในนามของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังให้
้ นางกาญจนา ชัยมังกร
ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร
3) จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้ และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการรั กษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่
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เกี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มีการเก็บรักษาให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้นโดย
1) การตัดสินใจต้ องกระทาบนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ
2) การตัดสินใจได้ กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจนัน้
3) กระทาการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
4) กระทาการที่มีจดุ มุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่ล่วงรู้ มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ วหรื อใช้ ทรัพย์สินหรื อโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
6) ไม่เข้ าทาข้ อตกลงหรื อสัญญาใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริ ษัท หรื อพนักงาน
หรื อลูกค้ าของบริ ษัท ทังยั
้ งเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ติ อ่ งานในหน้ าที่ของตน

กรณีท่ เี ลขานุการบริษัทพ้ นจากตาแหน่ ง หรือไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ใิ นกรณีที่เลขานุการบริ ษัท พ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทคนใหม่ภายใน วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่ 90
อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
2) ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการบริ ษัทท่านหนึง่ ท่านใด
ปฏิบตั หิ น้ าที่เลขานุการบริ ษัทแทนในช่วงเวลาที่
เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
3) .ให้ ประธานกรรมการแจ้ งชื่อเลขานุการบริ ษัท ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับ
แต่วนั ที่จดั ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
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การประชุมของคณะกรรมการ
รายละเอียดการเข้ าประชุมของคณะกรรมการแต่ ละท่ านในปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการบริษัท

ปี 2561
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

3/4

-

1/1

2. นายประวัติ สิริภทั โรดม

4/4

4/4

1/1

3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

4/4

4/4

-

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์

4/4

4/4

-

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม

4/4

-

1/1

6. นายสุรพล ศรี วีระสกุล

4/4

-

-

7. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

4/4

-

-

3/4

-

-

9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ

4/4

-

-
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (CRD) ของกรรมการและผู้บริหาร
ตารางสรุปการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารสาหรับปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร
1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
บุคคลตามมาตรา 258
2. นายประวัติ สิริภทั โรดม
บุคคลตามมาตรา 258
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
บุคคลตามมาตรา 258
4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
บุคคลตามมาตรา 258
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม
บุคคลตามมาตรา 258
6. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
บุคคลตามมาตรา 258
7. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
บุคคลตามมาตรา 258
8. นายสุรพล ศรี วีระสกุล
บุคคลตามมาตรา 258
9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
บุคคลตามมาตรา 258
10. นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
บุคคลตามมาตรา 258
11. นางพัชริ นทร์ ธรรมถนอม
บุคคลตามมาตรา 258
12. นางพลับพลึง กิตจิ นั ทร์
บุคคลตามมาตรา 258
13. นางนิตยา นิ่มอนุสรณ์กลุ
บุคคลตามมาตรา 258

สัดส่ วน
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
การถือหุ้น
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
(%)
200,000
200,000
200,000
100,000
161,350,000
37,450,000
52,500,000
17,500,000
100,000
135,000
70,000
100,000
-

0.040%
0.040%
0.040%
0.020%
32.270%
7.490%
10.500%
3.500%
0.020%
0.027%
0.014%
0.020%
-

200,000
200,000
200,000
100,000
161,350,000
37,450,000
52,500,000
17,500,000
100,000
135,000
70,000
100,000
-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(%)

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
(หุ้น)

0.040%
0.040%
0.040%
0.020%
32.270%
7.490%
10.500%

-

-

3.500%
0.020%
0.027%
0.014%
0.020%
-

-

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. คณะกรรมการบริ ษัท
➢ เบี ้ยประชุม
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ โดย
กาหนดการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมตามตาแหน่ง ดังนี ้
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ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้

1. คณะกรรมการบริ ษัท /1
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ ษัท

20,000 บาท
15,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท
15,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท
15,000 บาท

หมายเหตุ: /1 - กรณีที่กรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจาในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม

ทังนี
้ ้ ในปี 2561 คณะกรรมการได้ รับค่าเบี ้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: บาท)

ลาดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

ปี 2561
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

ค่ าตอบแทน
รวมทัง้ ปี

1

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

60,000

-

15,000

75,000

2
3

นายประวัติ สิริภทั โรดม
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

60,000
60,000

60,000
80,000

15,000
-

135,000
140,000

4

รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์

60,000

60,000

-

120,000

5

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม

60,000

-

20,000

80,000

6

นายสุรพล ศรี วีระสกุล

60,000

-

-

60,000

7
8

นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

-

-

-

-

9

นายพัฒนา สุวรรณสายะ

-

-

-

-

360,000

200,000

50,000

610,000

รวม

➢ ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรให้ กรรมการแต่ละท่านโดยขึน้ อยู่
กับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริ หาร ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ปี 2560
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

จานวน
(คน)

เงินเดือน และโบนัส
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ/1
ค่าเบี ้ยประกันชีวติ
รวม

ปี 2561
บาท

7
6
6
4

12,532,233
54,000
615,718
10,000
13,211,951

จานวน
(คน)

บาท

7
6
6
4

15,604,725
54,000
662,367
6,000
16,327,092

หมายเหตุ : /1- บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพ ย์จดั การ
กองทุนกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558

จานวนบุคลากรทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีพนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 248 คน โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ ายงาน ดังนี ้

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
7
7

ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
ผู้บริ หาร
พนักงานสานักงานใหญ่
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายเลขานุการ
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายบัญชีตรวจจ่าย
ฝ่ ายจัดซื ้อ จัดจ้ าง
ฝ่ ายเขียนแบบ/shop drawing
ฝ่ ายทรัพย์สิน
ฝ่ ายวิศวกรรม
ที่ปรึกษาบริ ษัท
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ้ างคนงานพิการ
ฝ่ ายโครงการก่อสร้ าง
รวม

67

67

63

4
5
3
1
2
8
8
7
5
7
10
2
2
3
106
247

5
5
3
0
1
9
9
8
0
3
15
3
2
115
248
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ค่ าตอบแทนบุคลากร
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีคา่ ตอบแทนบุคลากรทังหมด
้
ดังนี ้
ค่ าตอบแทนบุคลากร (หน่ วย : บาท)
เงินเดือน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าล่วงเวลาและโบนัส
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ/1
ค่าเบี ้ยประกันชีวติ
รวม

ปี 2560
56,032,275
1,859,703
1,405,411
150,180
59,447,569

ปี 2561
67,895,637
1,751,716
1,476,493
31,800
71,155,646

หมายเหตุ : /1 - บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว ภายใต้ การจัดการของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญใน 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดทำกำรอบรมควำม
ทัว่ ไปและหลักสูตรพื ้นฐำนสำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับชันดั
้ งต่อไปนี ้
1.หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลและภาษีมูลค่ าเพิ่ม
วันที ่ 16 มิ ถนุ ายน 2561 มี ผเู้ ข้าอบรมจานวน 30 คน ณ โรงแรมอโมร่ า ท่าแพเชียงใหม่
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ พนักงำนได้ มีควำมรู้ เรื่ องกฎหมำยภำษี อำกรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และมีควำมเข้ ำใจในกำรวำงแผน
ภำษีของบริ ษัทฯ ซึง่ จะทำให้ บริ ษัทเสียภำษีได้ อย่ำงถูกต้ องและประหยัด
2.หลักสูตรกาจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์คด้ วยเอ็นเนียแกรม
วันที ่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2561 มี ผเู้ ข้าอบรมในระดับหัวหน้าขึ้นไปจานวน 33 คน ณ โรงแรมสวนบัวรี สอร์ ท
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ บุคลกรขององค์กรใช้ เครื่ องมือ Enneagram เป็ นจุดเริ่ มต้ นในกำรสร้ ำงพื ้นฐำนควำมเข้ ำใจเรื่ อง “คน”
อย่ำงลึกซึง้ เพื่ อ รู้ แนวทำงบริ หำรตนเอง และปรั บเปลี่ ยนกำรแสดงออกต่อผู้ร่ วมงำนให้ เหมำะสมและได้ ผลยิ่งขึน้ จำกนัน้ จึงนำมำ
ประยุกต์ ไปสู่กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำน ผ่ำนโปรแกรมกำรเรี ยนรู้ ทักษะด้ ำนอื่น ๆ ที่จำเป็ นในกำรทำงำนเพื่อเป็ นกำรพัฒนำแบบ “เก่ง
งำน เก่งคน” ซึง่ จะนำไปสู่ผลสำเร็ จของทีมงำนและองค์กรมำกยิ่งขึ ้น
3.หลักสูตรรวมใจ รวมทีม เพื่อองค์ กร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (พนักงานทั่วไป)
วันที ่ 14 มี นาคม 2561 มี พนักงานเข้าอบรมจานวน 37 คน และ รุ่นที ่ 2 ในวันที ่ 21 มี นาคม 2561 มี พนักงานเข้าอบรม
จานวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิ ชย์
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ นให้ บุคลกรได้ เรี ยนรู้ ถึง หลักในกำรท ำงำนร่ วมกัน เพื่ อ ให้ บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรหรื อ หน่ว ยงำน
ตลอดจนช่วยผลักดันให้ เกิดพลังขององค์กร ผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมจะได้ เรี ยนรู้ ถึงหลักและเงื่อนไขในกำรทำงำนเป็ นทีม กำรอยู่ร่วมกัน
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเข้ ำอบรมมีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน กระบวนกำรนี จ้ ะผลักดันให้ บุคลำกรมีควำมเป็ นหนึ่งเดียวมี เป้ำหมำยเดียวกัน และ
สำมำรถนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็ จได้ ตำมที่ตงเป้
ั ้ ำหมำยไว้
4.หลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางาน (พนักงานทั่วไป)
วันที ่ 19 - 20 มี นาคม 2561 ผูผ้ ่านการอบรมจานวน 12 คน
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เพื่อให้ ผ้ อู บรมทรำบถึงหลักกำรในกำดำเนินงำน
ควำมปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็ นในกำรสร้ ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และสำมำรถนำไปดำเนินงำนควำมปลอดภัยให้
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เกิดขึ ้นในองค์กร และเป็ นกำรปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตำมที่กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2549 ที่ได้ กำหนดไว้ อีกด้ วย ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงำนในตำแหน่งช่ำงเทคนิคขึ ้น
ไปที่จะต้ องเข้ ำอบรมในหลักสูตร จป. ระดับหัวหน้ ำงำนซึง่ ได้ มีกำรจัดอบรม
5.การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ (ผู้บริหาร,หัวหน้ า,พนักงานทั่วไป)
วันที ่ 24 พฤศจิ กายน 2561 ซึ่งมี ผเู้ ข้าอบรมในครั้งนีจ้ านวน 56 คน ณ บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของควำมปลอดภัยในที่ทำงำน โดยทำงบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรฝึ กซ้ อมดับเพลิงและ
ฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ ของสำนักงำนใหญ่ประจำปี 2561 เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมและเป็ นกำรปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตำมกฎกระทรวงกำหนด
มำตรฐำนในกำรบริ หำรจัดกำร และดำเนินกำรด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภยั พ.ศ.2555 ซึง่ ได้ กำหนดให้ นำยจ้ ำงจัดให้ ลูกจ้ ำงทุกคนฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟพร้ อมกันอย่ำงน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับวิชำชีพ มำเป็ นผู้บรรยำยทังภำคทฤษฎี
้
และกำรฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเตรี ยมควำม
พร้ อมให้ กบั ลูกจ้ ำงในกำรป้องกันอัคคีภยั และสำมำรถเผชิญเหตุได้ อย่ำงมีสติซงึ่ จะช่วยแก้ ไขสถำนกำรณ์ รวมทังลดควำมสู
้
ญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่ำงเหมำะสมในสถำนกำรณ์จริ ง
6.หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่เจ้ าของกิจการผู้บริหารและ HR ต้ องรู้ (พนักงานทั่วไป)
วันที ่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งมี ฝ่ายบุคคลเข้าร่ วมการอบรมในครั้งนี ้
เป็ นหลักสูตรที่บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในด้ ำนงำนบริ หำรบุคคลซึง่ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมำกสำหรับกำรบริ หำรงำนก็คือ กฎหมำย
และข้ อบังคับ ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นวัน เวลำทำงำน เวลำพัก วันหยุด วันลำ ค่ำจ้ ำง สวัสดิกำรต่ำง ๆ เพื่อที่ จะนำมำปฏิบตั ิ และกำหนด
เพื่อให้ กำรบริ หำรงำนเป็ นไปด้ วยควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสำมำรถให้ คำปรึ กษำและให้ คำตอบแก่ผ้ ทู ี่สงสัยในเรื่ องของกฎหมำยที่
เกี่ยวกับแรงงำนอย่ำงถูกต้ องและมีประสิทธิภำพ โดยได้ จดั กำรอบรมขึ ้น
7.หลักสูตรการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้ อมคู่มือการใช้ งาน(พนักงานทั่วไป)
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ นให้ ค วำมส ำคัญ ในเรื่ อ งของกำรติด ต่อ ประสำนงำนและเพื่ อ เป็ น กำรพัฒนำทัก ษะกำรสื่ อ สำรด้ ำ น
ภำษำอังกฤษ ได้ เรี ยนรู้ ทังเทคนิ
้
ควิธีและฝึ กปฏิบตั ิกำรสื่อสำรในกำรเข้ ำถึงลูกค้ ำด้ วยกำรสื่อสำรทำงจดหมำยและ Email รวมทังเอกสำร
้
อื่น ๆ ทำงธุรกิจที่จำเป็ นอย่ำงเป็ นระบบ ที่จะทำให้ ผ้ อู บรมได้ เข้ ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ ได้ ด้วยตนเองเมื่อปฏิบตั ิงำนจริ ง ซึง่ ได้ มีกำร
อบรบในวันที่ 07 มีนำคม 2561 โดยมีเลขำนุกำรกรรมกำรผู้จดั กำรเข้ ำรวมอบรมในครัง้ นี ้
8. หลั ก สู ตรกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนของธุ รกิจ Corporate Sustainability Strategy ขององค์ ก ร (ผู้ บ ริ หาร,หัวหน้ า ,พนั กงาน
ทั่วไป)
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นในพนักงำนของบริ ษัทฯ ทุกระดับขันได้
้ ตระหนักถึงควำมหมำยและควำมสำคัญ รวมถึงวิธีกำรปฏิบตั ติ ำม
กรอบควำมคิดของควำมยั่งยืนของธุรกิจ โดยพนักงำนของบริ ษัทฯ จะได้ เรี ยนรู้ วิธีกำรดำเนินธุรกิจตำมกลยุทธ์ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
รักษำสมดุลของกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศ ที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่อง ทังด้
้ ำนกำรบริ หำร
จัดกำร และกระบวนกำรทำงำน เพื่ อ สร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) กำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ดี (Corporate
Governance: CG) ภำยใต้ จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ที่ม่งุ เน้ นกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่ งใสเป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เคำรพกฎหมำย
และข้ อ บังคับต่ำง ๆ อย่ำงเคร่ งครั ด ตลอดจนให้ ควำมสำคัญ กับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม กำรพัฒนำคุณ ภำพชี วิตของสังคมชุมชนที่
เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรสร้ ำงคุณค่ำเพิ่มร่ วมกัน
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรโดยเฉพำะผู้บริ หำร และกำรพัฒนำควำมรู้ เฉพำะทำงตำมสำยงำน
ดังนันจึ
้ งมีกำรจัดอบรมหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี ้
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หลักสูตรอบรมและสัมมนาสาหรับผู้บริหาร
-

ในวันที่ 14 - 15 พฤษภำคม 2561 คุณวรำพันธ์ อินต๊ ะโมงค์ ได้ เข้ ำร่ วมกำรอบรมในหลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL)
ในวันที่ 19 - 20 กรกฎำคม 2561 คุณพัชริ นทร์ ธรรมถนอม ได้ เข้ ำร่ วมกำรอบรมในหลักสูตร Refreshment - of the Role and
Expectaion of A CFO ณ โรงแรม Grand Centre Point
ในวันที่ 3 - 4 สิงหำคม 2561 คุณพัชริ นทร์ ธรรมถนอม ได้ เข้ ำร่ วมกำรอบรมในหลักสูตรกำรทำ Financial Projection เพื่อ
ประเมินมูลค่ำบริ ษัท ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park
หลักสูตรกำรบริ หำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอยำงยัง่ ยืน ประจำปี 2561 (CSR for Corporate Sustainability

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับปฏิบัตกิ ารในตาแหน่ งวิศวกร
- ในวันที่ 16-14 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร กำรวำงแผนและควบคุมต้ นทุนก่อสร้ ำง (Cost
Control) ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์ เชิงสะพำนซังฮี ้
- ในวันที่ 12-13 กรกฎำคม 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตรกำรออกแบบฐำนรำกและแนวทำงกำรแก้ ไข
ปัญหำ
- ในวันที่ 18-19 สิงหำคม 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไป ได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร Microsoft Project 2016
- ในวันที่ 31 สิงหำคม - 1 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตรกำรออกแบบอำคำรโครงข้ อแข็ง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กต้ ำนกำรสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวในเขตภำคเหนือ
- ในวันที่ 10-12 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับหัวหน้ ำได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร VR Digital Training Center (VRD142 Autodesk Revit for Architecture ณ โรงแรม Glitz Hotel
- ในวันที่ 13-15 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร มำตรฐำนกำรติดตังทำงไฟฟ้
้
ำสำหรับประเทศ
ไทย พ.ศ.2556 ณ โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม่
- ในวันที่ 06 ตุลำคม 2561 พนักงำนในระดับหัวหน้ ำได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร กำรวำงแผนและบริ หำรโครงกำรก่อสร้ ำงด้ วยระบบ
BIM ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์ เชิงสะพำนซังฮี ้
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16
การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้ อปฏิบตั ิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุ งทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ ความสาคัญในการ
นาไปปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่ งใส และเสนอข้ อมูลอย่างถูกต้ องเพียงพอ
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง
และการกากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารพนักงานปฏิบตั งิ านด้ วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ ผ้ ู
มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนมัน่ ใจว่าบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทเจริ ญเติบโตต่อไปอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ดี และส่งเสริ มให้ เกิ ด
การปฏิบตั ิตามของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับชัน้ และผู้มี ส่วนได้ เสีย รวมทังการสื
้
่อสารและเผยแพร่ สาหรับการปฐมนิเทศกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานใหม่ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางข้ างต้ น บริ ษัทจึงได้ ทารายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยมี
หมวดหมู่ ดังนี ้
หมวดที่: 1 สิทธิของผู้ ถือ หุ้น และการปฏิบั ติต่อ ผู้ ถือหุ้นอย่ างเท่ าเที ยมกั น (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of
Shareholders)
สิทธิผ้ ูถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
1.
สิทธิในการซื ้อขาย หรื อโอนหุ้น และการรับทราบข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ข้ อมูลที่สาคัญตามรอบระยะเวลา และข้ อมูลสาคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
2.
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้ รับส่วนแบ่งในผลกาไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียม
กัน รวมทังสิ
้ ทธิในการได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่เท่าเทียมในการรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริ ษัท
3.
สิทธิในการมอบฉันทะ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่ สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้ ตามแบบที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุร กิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ และอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระซึง่ จะเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามเจตนารมณ์
ของผู้มอบฉันทะ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะได้ แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้ อมหนัง สือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
4.
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ วาระใดที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่ว น
ได้ เสียเป็ นพิเศษ นอกจากนี ้ ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้ มีการบันทึกประเด็น
คาถามคาตอบไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าประชุมได้ รับทราบ
5.
สิ ท ธิ ใ นการร่ ว มในการตัด สิน ใจเรื่ อ งสาคัญ ต่า ง ๆ ในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
บริ หารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อน การอนุมตั ิงบการเงินประจาปี การพิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่าย/งดจ่ายเงิน
ปั นผล การเลื อ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกาหนดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม โบนัส/บาเหน็จ และสิทธิ ประโยชน์ อื่ น ๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชี รวมทังการพิ
้
จารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาและ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
6.
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และ/หรื อตัวแทนสถาบันทาหน้ าที่ ตรวจสอบ
เอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับบริ ษัท
7.
บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
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8.
บริ ษัทได้ อานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริ ษัทกาหนดสถานที่ที่ผ้ ูถื อ
หุ้นสามารถเดินทางเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยง่าย
สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.
บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ แสดงความเห็นไว้ อย่างชัดเจน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ และขันตอนในการเข้
้
าร่ วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
2.
สิทธิในการรับทราบข้ อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตังกรรมการ
้
โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระบุชื่อพร้ อมแนบประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตัง้ ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่าง
แท้ จริ ง
3.
สิทธิในการรับทราบข้ อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัดประชุม ได้ กาหนด
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับผู้สอบบัญ ชี บริ ษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญ ชี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
ค่าบริ การของผู้สอบบัญชีที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
4.
สิทธิในการได้ รับแจ้ งขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมติ การใช้ บตั รลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
5.
เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ ว
และแม่นยา บริ ษัทได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น
6.
สิทธิในการได้ รับทราบมติคณะกรรมการบริ ษัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม และ
มีสิทธิในการรับเงินปั นผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้ อมทังมติ
้ ที่ประชุมและจานวนเสียง ที่เห็นด้ วย ไม่
เห็นด้ วย และงดออกเสียง และนาส่งสาเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน วันนับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้นต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมทังโอกาสให้
้
ผ้ ูถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึง่ รายละเอียดได้ มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท รวมทัง้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตังค
้ าถามต่อคณะกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด ซึง่ ได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
สิทธิในการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้ น
ทุกครัง้ เพื่อพบปะและตอบคาถามของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ เพื่อตอบคาถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการชุดย่อย
หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholder)
บริ ษัทให้ ความสาคัญและสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม กล่าวคือ บริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผู้
มีส่วนได้ เสียภายนอก ซึง่ ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้ มีส่วนได้
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เสียภายใน ซึง่ ประกอบด้ วย พนักงานของบริ ษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวเป็ นกลไกสาคัญที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้ างความสาเร็ จ
ให้ แก่บริ ษัท ซึง่ ถือเป็ นการส่งเสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผู้ ถือ หุ้น : นอกจากการตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขนั ้ พื น้ ฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือ หุ้นแล้ ว บริ ษัทยังกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องและโปร่ งใส มีการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง
นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชั่น และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมั่นใจว่าบริ ษัทจะดา เนินธุรกิจ
อย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ สร้ างความเจริ ญเจริ ญเติบโตและผลตอบแทนที่มนั่ คงให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า : บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ ลูกค้ า โดยการคัดสรรคุณภาพสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าและบริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการสารวจความพึง
พอใจของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้ องเรี ยนให้ กบั ลูกค้ าผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าที่
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวมีนยั สาคัญก็จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ บริ ษัทเพื่อหาแนวทางดาเนินการต่อไป
คู่ ค้ า : บริ ษัทคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมและผลประโยชน์ร่ วมกัน ซึ่งกระบวนการ
คัดเลื อ กคู่ค้ามี การกาหนดขัน้ ตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลื อ กคู่ค้าไว้ อ ย่างชัดเจน เป็ นไปอย่างยุติธรรม และโปร่ งใส โดยคานึงถึงชื่ อ เสี ย ง
มาตรฐาน และการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังจั
้ ดทาสัญญาที่มีเงื่อ นไขทางการค้ าที่เป็ นธรรมและไม่ขัดต่อ กฎหมาย นอกจากนี ้ บริ ษัทมี
นโยบายที่จะไม่รั บเงิน ทรั พย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจากคู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้ องในการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ หรื อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คู่แข่ ง : บริ ษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยคานึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้ า และจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ไม่กระทาการทุจริ ต ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้ อมูลความลับทางการค้ าของคู่แข่งด้ วยวิธีอันมิชอบทังทางตรงและทางอ้
้
อม และไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลของคูแ่ ข่งไม่วา่ กรณีใด ๆ รวมถึงไม่กระทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนีท้ ุกรายอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อตกลงและสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
เจ้ าหนีม้ ั่นใจในฐานะทางการเงินของบริ ษัท และความสามารถในการชาระหนีอ้ ย่างครบถ้ วนและตรงตามระยะเวลาที่กาหนด กรณี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้ อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การชาระหนี ้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบ เพื่อหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ ไขปัญหาร่ วมกัน
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทให้ ความสาคัญกับ
กิจกรรมที่สร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคมและชุมชนใกล้ เคียง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานทุกระดับชัน้ มีการใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปฏิบตั ิงานด้ วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย และคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย ควบคู่ไปกับการสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัท
ภาครั ฐ : บริ ษัทยึดมัน่ สนับสนุนการดาเนินงานภาครัฐ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือ ในกิจกรรมต่ าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่ วมเสริ มสร้ างความมัน่ คง และเจริ ญเติบโตให้ กบั ประเทศชาติ
รวมทัง้ การให้ ความสาคัญเรื่ องของทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ งานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรั พย์สิน จะไม่ดาเนินการ หรื อสนับสนุ นการดาเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็ นการละเมิดทรั พย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นลิข สิ ทธิ์
สิทธิบตั ร ความลับทางการค้ า เครื่ องหมายการค้ า ข้ อมูล ชื่อทางการค้ าและสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท โดย
กาหนดนโยบายให้ กรรมการผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินงานทางธุรกิจที่
โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทาธุรกิจหรื อ ดาเนินกิจการร่ วมกับนิติบุคคลหรื อ บุคคลที่กระทาการละเมิดต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
พนั ก งาน : บริ ษัทยึดถื อ ว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรที่สาคัญ ของบริ ษัท เนื่ อ งจากเป็ นส่วนหนึ่งในการนาพาบริ ษัทสู่ความสาเร็ จ บริ ษัทให้
ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับชัน้ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน ด้ วยความ เสมอภาคเท่าเทียม
กัน ไม่แบ่งแยกด้ วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน อีกทัง้
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้ างงานที่เป็ นธรรม จัดทาสัญญาจ้ างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม มีโครงสร้ างผลตอบแทนที่
สอดคล้ องกับความรู้ ความสามารถ และหน้ าที่ความรั บผิดชอบในตาแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริ ษัทแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน
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ให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน อนุญาตให้ ลางาน โอนย้ ายตามความเหมาะสม และจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
พนักงานกับผู้บริ หารระดับสูง รวมทัง้ สนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมตามตาแหน่งงานทัง้
ภายใน และภายนอกบริ ษัทตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อเป็ นการพัฒนาและเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่เท่าเทียมกัน และไม่เลื อก
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานคนใดคนหนึง่ โดยใช้ ความสัมพันธ์ส่วนตัว
หมวดที่: 3 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยคณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทัง้
ข้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่งข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึง่ เป็ น ไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจะดูแ ลให้ คุณภาพของรายงานทางการเงินมี ความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระซึง่ ได้ รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัท
จะเปิ ด เผยข้ อ มูล กรรมการเพื่ อ แสดงถึงความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ เปิ ด เผยข้ อ มูล การปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา เปิ ดเผยนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแต่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงรวมถึงรู ปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
ผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย ทังนี
้ ้ ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
หมวดที่: 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมี หน้ าที่สาคัญในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญของบริ ษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ ที่วางไว้ เพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้ น รวมถึงประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึง่ สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ข้ อ มูลที่
เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ โครงสร้ างคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติที่หลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่
เป็ นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 ท่าน เป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามข้ อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ ไขภายหน้ า
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อ ย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริ หาร ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จัดทากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 ชุด เพื่ อ ใช้ กากับดูแล
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ เพื่ อ ให้ กรรมการมี ความรู้ ความเข้ าใจในธุร กิจของบริ ษัทและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการทุกคน ผู้บริ หารระดับสูง รวมทังเลขานุ
้
การบริ ษัทเข้ ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องทังจากการจั
้
ดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. หรื อสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สาหรั บกรรมการ บริ ษัทได้ จัดเตรี ยมข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับบริ ษัทอันได้ แก่โครงสร้ างองค์กรและผู้บริ หาร ลักษณะการดาเนินงาน
สินค้ าและบริ การหลัก ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมทังข้
้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ให้ แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้ กรรมการดังกล่าวสามารถเข้ าใจการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทัง้
รับทราบบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ (แล้ วแต่กรณี)
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ ยดึ ถือและปฏิบตั ิ
โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทัว่ กัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างความ น่าเชื่อถือในการดาเนิน
กิจการอันจะทาให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยเริ่ มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้ างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้ เกิดการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม่าเสมอ
แนวทางการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจารณา
กาหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ
ขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
จะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริ ษัท ขอบเขตภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรื อกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่กบั บริ ษัทได้ และ
สามารถเทียบเคียงได้ กับ ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัท และพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษั ท ทุก คนยัง อุ ทิศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ม ที่ แ ละเพี ย งพอ รวมทัง้ ถื อ ปฏิ บัติใ นการเข้ าประชุ ม
คณะกรรมการ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
แผนการสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Plan)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้บริ หาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส ซึง่ จะพิจารณาจากความรู้ และความสามารถ รวมทังประสบการณ์
้
และจริ ยธรรม
หมวดที่: 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการ
กากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริ หาร
จัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงานด้ านตรวจสอบภายใน และการบริ หารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน
ให้ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริ ษัท ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายที่สาคัญและการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ ตลอดจนกากับมิให้ เกิด
ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ป้อ งกัน มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุจ ริ ต หรื อ ประพฤติมิ ช อบ เพื่ อ ให้ กิ จ การของบริ ษั ท สามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทังท
้ าหน้ าที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ ข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึง่ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความเป็ นอิสระในการทาหน้ าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ ้นในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดจากปั จจัยภายใน หรื อปั จจัยภายนอก
เนื่องจากเป็ นกลไกสาคัญที่นาพาให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายและพันธกิจตามกลยุทธ์ที่ได้ กาหนดไว้ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง กากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย กาหนดนโยบาย มาตรการ
การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ ผ้ ูบริ หาร พนักงานทุกระดับชันยึ
้ ดถือปฏิบตั ิ ประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้ านการเมืองและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการบริ หารความเสี่ยงเพื่อ
ปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
หมวดที่: 6 การป้ องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับชัน้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อการดาเนินธุรกรรมสาคัญ ได้ แก่
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสินทรั พย์ของบริ ษัท โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการ หรื อธุรกรรม จะต้ องปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้ อกาหนดของหน่วยงานที่
กากับบริ ษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่: 7 จริยะธรรมในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น นับเป็ นสิ่งสาคัญในการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงจรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิ
สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ยึดมัน่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ดิ ้ วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ยุตธิ รรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจแก่ ผู้
มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่: 8 นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้ /รับสินบนแก่/จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
และเอกชน อาทิ บุคลากรของบริ ษัทต่าง ๆ ที่มีธุรกรรมร่ วมกับบริ ษัท ทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซึ่งธุรกิจหรื อข้ อได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน โดยกาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทโดยครอบคลุม ชัดเจน และสื่อสารใน
ทุกระดับองค์กรเพื่อให้ เกิดการนาไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการส่งเสริ มให้ มีเกิดการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ พนักงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้ ว่าผู้แจ้ งเบาะแสได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ถกู ลงโทษหรื อโยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรม หรื อกลัน่
แกล้ งด้ วยประการใด
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การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายไม่ให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่ทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัท อาทิ ผลการดาเนินงาน
การตัดสินใจเรื่ องที่มีนัยสาคัญต่อธุรกิจ เป็ นต้ น ดาเนินการซื ้อขายหลักทรั พย์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ทราบข้ อมูลจนกระทัง่ ข้ อมูลได้ เปิ ดเผยสู่
สาธารณะชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และห้ ามนาข้ อ มูลภายในที่ไม่ควรเปิ ดเผยแพร่ เพื่ อเป็ นการสร้ างราคาให้ กับหลักทรั พย์ โดยเฉพาะการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะ และในช่วง 1 วันหลังจากงบการเงินเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะชนแล้ ว
รวมทังมี
้ นโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน โดยห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับชัน้ และลูกจ้ างของ
บริ ษัท ใช้ ข้ อ มูลภายในของบริ ษัทที่มีหรื อ อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ ยนแปลงราคาของหลัก ทรั พย์ หรื อ ข้ อ มูลที่ยังมิได้ มีการเปิ ดเผยต่อ
ประชาชน หรื อมีไว้ เพื่อใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ข้อมูลที่มีไว้ ใช้ ส่วนบุคคล รวมถึงข้ อมูลจากงบการเงินที่ ยงั ไม่ได้ นาส่ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้ มาซึง่ สัญญาทางการค้ าที่สาคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่ น
ในทางที่มิชอบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยไม่คานึงว่ากระทาในนามตนเองหรื อผู้อื่น หรื อแสวงหาข้ อมูลอย่างไม่สจุ ริ ต ทาธุรกิจเพื่อการแข่ งขัน
นอกจากนี ไ้ ด้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมถึงผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท มี หน้ าที่จัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มีการซื ้อ
ขาย โอน หรื อรับโอนทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
จัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หารต่อบริ ษัทฯ ส่งผ่านทางเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีข้อมูลสาหรับใช้ ประโยช น์
ภายในบริ ษัท โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) : สาหรับงวดบัญชีปี 2560 ถึงปี 2561 ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

ปี 2560
800,000
420,000
1,220,000

1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

หมายเหตุ - ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีตงแต่
ั ้ ปี 2558

2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) : -ไม่มี-
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17
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความส าคัญ ต่อ ความรั บผิ ด ชอบต่อ สัง คม สิ่งแวดล้ อ ม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย บริ ษัทจึงมี ก ารจัด ท าคู่มื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกาหนดนโยบายที่สาคัญในหลายด้ าน ซึง่ ระบุแนวทางการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ได้ พฒ
ั นาให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทกาหนดให้ มีการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด หากผู้ใดละเมิดหรื อฝ่ าฝื นคู่มือจริ ย ธรรมหรื อ
นโยบายต่าง ๆ จะต้ องได้ รับโทษทางวินัย และ/หรื อโทษทางอาญา หากมีการกระทาที่เชื่อได้ ว่าทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐดาเนินการขันต่
้ อไป หากพนักงานหรื อบุคคลใดก็ตามพบเห็นการก ระทา
ผิ ด ละเมิ ด หรื อ ฝ่ าฝื น คู่มื อ จริ ย ธรรมหรื อ นโยบายต่า ง ๆ ให้ แ จ้ ง ข้ อ ร้ องเรี ย นไปยัง ประธานกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อ
คุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบุคคลนัน้

นโยบายภาพรวม
บริ ษัทได้ กาหนดระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และ
นโยบายสาคัญต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หาร เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรั บกรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุ ปนโยบายสาคัญๆ ได้ ดงั นี ้
• นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ มีความโปร่ งใสในการดาเนินงานของบริ ษัททุกระดับชัน้ สร้ างประโยชน์ที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม
• นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมถึง
การการจัดเก็บข้ อมูลและการจัดทางบการเงินได้ อย่างมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ การควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบ โดยจัดจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ ามาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
• นโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท มี ก ารก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ว ทัง้ องค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารจัด ตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงขึน้ มาทาหน้ าที่ในการจัดทานโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงทังที
้ ่อาจจะเกิดจากปั จจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง จัดทาแผนจัดการความเสี่ยง เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ ประโยชน์จากความเสี่ยง หรื อการยอมรับความเสี่ยง เป็ นต้ น สุดท้ ายคือการติดตามผลและการสอบทานความ
เสี่ยงต่าง ๆ
• นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สารสนเทศจะต้ องจัดทาขึน้ อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้ าใจง่ายและโปร่ งใส
เปิ ดเผยอย่างสม่าเสมอทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ระมัดระวังไม่ให้ เกิดความสับ สนในข้ อมูล รวมทังจั
้ ดให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
• นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน รายงานทางบัญชีจะต้ องถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ มีความสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง
ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
• นโยบายด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ก่อน
การดาเนินการใด ๆ จะต้ องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่าได้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
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• นโยบายด้ านเทคโนโยลีสารสนเทศ บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายให้ บคุ ลากรทุกระดับใช้ ระบบสารสนเทศอันประกอบด้ วย วงจรเครื อข่ายการ
สื่อสารข้ อมูล ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ ในระบบปฏิบตั ิการและประมวลผลข้ อมูลต้ องถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์
ต่อ พ่ ว ง แฟ้ ม ข้ อ มูล และข้ อ มูล ของบริ ษั ท ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ใ ช้ ง านเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตัว ไม่ ใ ช้ ง านที่ ขัด ต่อ กฎหมายหรื อ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง ไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอป้องกันการเข้ าถึงจากภายนอกหรื อการ
โจรกรรมข้ อมูล มีมาตรการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความมัน่ คง และติดตามให้ บุคลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
• นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดนโยบายให้ บุคลากรทุกระดับไม่ให้ หรื อรับ
หรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตใด ๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรื อพรรคการเมือง เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง โดยบริ ษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมย์ต่อต้ านการทุจริ ต และเข้ าร่ วมองค์กร
เอกชนต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2562

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทได้ กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 บริ ษัทมุ่งมั่นประกอบธุร กิ จด้ ว ยความซื่อ สัตย์ สุจริ ต และดาเนินงานธุร กิ จอย่า งมี ความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คม ทัง้ ทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ ทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการดาเนินงานที่มี
มาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐาน
สามารถอ้ างอิงได้ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ติ ามข้ อกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด
1.2 ด้ านการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และ
หากปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รับแจ้ งคูค่ ้ าให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไข
1.3 ด้ านการปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและไม่แสวงหาข้ อมูล
ที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่ น และมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโปร่ งใส เป็ นธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้ องหรื อสุ่มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนการปลูกจิตสานึกสร้ างค่านิยมที่ถู กต้ อง ให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการ ซึง่ ผ่านการทบทวนและอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต : บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดนโยบายให้ บุคลากรทุก
ระดับไม่ให้ หรื อรับหรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตใด ๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรื อพรรคการเมือง เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง โดยบริ ษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมย์ต่ อต้ านการทุจริ ต และเข้ าร่ วม
องค์กรเอกชนต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2562
นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ต โดยมีการประกาศให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบ เพื่อ
ยึดถือเป็ นแนวทางที่สาคัญในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ไม่เสนอให้ คา่ ตอบแทน จ่ายสินบน เรี ยกร้ อง ตกลงหรื อรับสินบนจากบุคคลอื่น หรื อหน่วยงานอื่นในทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ดาเนินการโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ มีการตอบแทนที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน หรื อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษัท
2.2 ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ บุคคลหรื อหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2.3 ไม่บริ จาคเงินหรื อจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก หรื อให้ เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บคุ คลหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเป็ นช่องทางในการจ่าย
สินบน
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2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อื่นใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรื อบุ คคลใดที่เกี่ยวข้ องกับ
ทางการเมือง เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ในการดาเนินงานของธุรกิจหรื อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ รื่ องการให้ หรื อรับของขวัญ การต้ อนรับ และผลประโยชน์อื่น ๆ โดยสื่อสารให้ ผ้ บู ริ หาร และ
พนักงานทุกท่านรับทราบ เพื่อสร้ างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบตั ิ
การติดตามและประเมินผล : บริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น รวมทัง้ ทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นเป็ นประจา และเสนอการปรั บปรุ งแก้ ไขต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดาเนินการตามนโยบาย มาตรการ และให้ คาแนะนาต่าง ๆ
การเผยแพร่ และส่ งเสริมนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น : ในปี 2561 บริ ษัทได้ มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย โดย
การเผยแพร่ และสื่อสารนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตไว้ ในรายงานประจาปี และเผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมไปถึงการจัดอบรมให้ ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นให้ กบั พนักงาน รวมถึงผู้บริ หารทุกคนในบริ ษัท
(3) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ
ทุกคน ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจในเรื่ องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
- ตระหนัก และเคารพประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่บริ ษัท เข้ าไปประกอบธุรกิจ
- เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชื ้อชาติ ศาสนาลัทธิ เพศ สถานภาพทางสังคม สัญชาติ อายุ
ความทุพพลภาพ ไม่มีการใช้ หรื อสนับสนุน การใช้ แรงงานเด็ก และ การค้ ามนุษย์
- สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ไม่ก่อให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิและละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมทังดู
้ แลและป้องกันมิให้ เกิดการกระทา
ดังกล่าวซึง่ ก่อให้ เกิดผลที่ต้องถูกดาเนินคดีทางกฎหมาย
(4) การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา หรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบตั ร หรื อสิทธิอื่นใดของลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ รวมถึงปกป้อง
ในสิทธิดงั กล่าวของบริ ษัท โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
- ตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูลที่เป็ นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท โดยเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูล
- ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทแก่บุคคลภายนอก รวมถึงการไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ขดั กับผลประโยชน์ของบริ ษัท
- ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังข้
้ อมูลที่ เป็ นความลับและกรรมสิทธิ์ของลูกค้ า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่มีใช้ บงั คับอยู่
(5) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อพนักงาน โดยผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลาเอียง
สนับสนุนผลักดันการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
และปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความจริ งใจ รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ มีช่องทางรับข้ อเสนอแนะหรื อเรื่ อง
ร้ องทุกข์จากพนักงาน ซึง่ ได้ มีการกาหนดขันตอนและกระบวนการในการพิ
้
จารณารับเรื่ องร้ องทุกข์อย่างเป็ นธรรม
(6) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิ ตอ่ ลูกค้ าตามข้ อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจที่กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด เอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้ า ทังในด้
้ านคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การที่ดีและได้ มาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกค้ า ให้ ความสาคัญกับการ
กาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาของบริ ษัท

80

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

(7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมทังภายในพื
้
้นที่โครงการก่อสร้ างและสานักงาน รวมถึงให้ ความสาคัญและรับผิดชอบ
ต่อชุมชนในบริ เวณโดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้ เกิดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อ ชุม ชน
ใกล้ เคียง เช่น ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้ าง การควบคุมคุณภาพและปริ มาณน ้าเสียทีส่ ่งออกไปภายนอก เป็ นต้ น
(8) การร่ วมพัฒนาชุมชน
บริ ษัทมีนโยบายให้ การสนับสนุนกิจกรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริ ม
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงสานักงานของบริ ษัท
(9) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้ านกระบวนการทางานทังในระดั
้
บภายในองค์กรและระดับความ
ร่ วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้ นนวัตกรรมเชิงสร้ างสรรค์ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ สร้ างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทังนี
้ บ้ ริ ษัทถือเป็ นนโยบายว่ าการเผยแพร่ นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและ
เผยแพร่ นวัตกรรมให้ กบั กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียทังทางตรงทางอ้
้
อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารด้ านนวั ตกรรม
เหล่านี ้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียอย่างทัว่ ถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีความตังใจและด
้
าเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและ แบ่งปันโอกาสทางการ
ศึกษาแก่สงั คม เนื่องจากแนวคิดที่ว่าการเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทเกิดจากบุคคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ และสังคมที่เข้ มแข็ง โดยที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มี
กิจกรรมที่ส่งเสริ มเสริ มบุคลากรทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท ดังนี ้
1. มีการรับนักศึกษาเข้ าฝึ กงานในสาขาต่าง ๆ จากแต่ละสถาบันในทุกปี เพื่อให้ นกั ศึก ษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ จากการเรี ยนรู้
ประสบการณ์การทางานในองค์กร และการปฏิบตั งิ านจริ ง
- ปี 2559 มีจานวนนักศึกษาฝึ กงานที่บริ ษัทฯรับเข้ าฝึ กงาน จานวน 127 คน
• ปริ ญญาตรี จานวน 80 คน
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จานวน 30 คน
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 17 คน
- ปี 2560 มีจานวนนักศึกษาฝึ กงานที่บริ ษัทฯรับเข้ าฝึ กงาน จานวน 111 คน
• ปริ ญญาตรี จานวน 82 คน
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จานวน 16 คน
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 13 คน
- ปี 2561 มีจานวนนักศึกษาฝึ กงานที่บริ ษัทฯรับเข้ าฝึ กงาน จานวน 74 คน
• ปริ ญญาตรี จานวน 50 คน
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จานวน 13 คน

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 11 คน
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18
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุ ปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมครบทัง้
3 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร 5 ด้ าน
ประกอบไปด้ วย
1. ด้ านองค์กรและสภาพแวดล้ อม
2. ด้ านการบริ หารความเสี่ยง
3. ด้ านการควบคุมปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้ านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
ซึง่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การมี ร ะบบการควบคุมภายในเรื่ อ งการทาธุร กรรมกับผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ บุคคลที่เกี่ ยวข้ อ งกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้ การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เป็ นหลัก นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัด ระวังในการทาธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมใน
อนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญเรื่ องการกากับให้ องค์กรเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้ จริ งให้ มากขึ ้นด้ วย

ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงิน
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทได้ รายงานข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในด้ านบัญชี จากการตรวจสอบงบการเงินรายปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ทางผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่ องในระบบการ
ควบคุ ม ภายในด้ านบัญ ชี ข องบริ ษั ท โดยได้ รายงานประเด็ น ดัง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่
18 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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19
รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกัน
บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึง่ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 มีดงั นี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. บจก.ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(CEC)

2. กิจการร่ วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย – บจก.
ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(CRC-CEC)
3. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
5. นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
6. กิจการร่ วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย – อาร์ .
เค.เจ. (CRC-R.K.J.)

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

• นิตบิ คุ คลที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยส่วนที่
เหลือร้ อยละ 32.10 แบ่งเป็ น 1.นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล ถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 20.00 และ 2.นายทวีศกั ดิ์
นิมาพันธ์ ถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 10.00 โดยผู้ถือหุ้นทัง้ 2 ท่านเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนายเฉลิมศักดิ์ นิมา
พันธ์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และ 3.นายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 2.10 โดยเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท (เดิมเป็ นบริ ษัทย่อยแต่ภายหลังมีการจัด
โครงสร้ างให้ เป็ นบริ ษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อให้ มีความชัดเจน)
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษัท คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย • กิจการร่ วมค้ าระหว่าง เชียงใหม่ริมดอย (ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวาคม 2557) ในสัดส่วนร้ อยละ 5 และ CEC ร่ วมค้ า
ในสัดส่วนร้ อยละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่ วมค้ า
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษัท คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
• กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 32.27 ของทุนจดทะเบียน
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ
• กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 10.50 ของทุนจดทะเบียน
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ สายงานอานวยการของบริ ษัทฯ
• ผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 7.49 ของทุนจดทะเบียน
ก่อสร้ างระบบรวบรวมและ • กิจการร่ วมค้ าระหว่าง เชียงใหม่ริมดอย ในสัดส่วนร้ อยละ 60 และ RKJ (นิตบิ คุ คลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ถือ
บาบัดน ้าเสีย
หุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท) ในสัดส่วนร้ อยละ40 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่ วมค้ า
• มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษัท คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
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รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึ ้นในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 มีดงั นี ้
กิจการและบุคคลที่
มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวข้ องกันที่อาจมี
ลักษณะรายการ
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความขัดแย้ ง
1. กิจการร่ วมค้ า
รายได้ ค่าบริ หารจัดการ
3.34
3.43 กิจการร่ วมค้ า CRC-CEC มี การทาสัญญาว่าจ้ างให้ CRD ดาเนินงานใน
ส่ ว นของการบริ ห ารจัด การ โดยคิด อัต ราค่า บริ ห ารที่ ร้ อยละ 3 ของยอด
เชียงใหม่ริมดอย –ซี -กิจการร่ วมค้ า CRCCEC ว่าจ้ าง CRD ใน
รายได้ ที่ได้ รับจากการทางานของกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC ในแต่ละเดือน
อาร์ ซี เอ็นไวรอน
การบริ หารจัดการใน
และมีรายการลูกหนี ้อื่นจากกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC อันเนื่องมาจากรายได้
เมนทอล เคียว
กิจการร่ วมค้ า
ค่าบริ หารจัดการดังกล่าว ณ วันสิ ้นงวด
(CRC-CEC)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
ลูกหนี ้อื่น
0.30
0.31
2562 ได้ พิ จ ารณาและมี ค วามเห็น ว่า รายการดังกล่ า วมี ค วามเหมาะสม
กิจการร่ วมค้ า CRCเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท และค่ า บริ การที่ เ รี ยกเก็ บ มี ค วาม
CEC ค้ างชาระค่า
สมเหตุสมผล โดยบริ ษัทได้ กาหนดอัตราค่าบริ หารไม่น้อยกว่าต้ นทุนที่คาด
บริ หารการจัดการ
ว่าจะเกิดขึ ้นโดยอ้ างอิงจากค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยของทีมบุคคลการและค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการดาเนินการดังกล่าว
เงินปันผลรับ
CRD ถือหุ้นในกิจการ
ร่ วมค้ า CRC-CEC ที่
สัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อย
ละ 5.00

1.25

0.98 กิจการร่ วมค้ า CRC-CEC มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี ปี
2560 มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวน 25.00 ล้ านบาท ส่งผลให้
CRD ที่ถือ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 5 ได้ รั บเงินปั นผลเท่ากับ 1.25 ล้ านบาท
และปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จานวน 19.50 ล้ านบาท ส่งผล
ให้ CRD ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 5 ได้ รับเงินปันผลเท่ากับ 0.98 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และ
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามเงื่อนไขที่ตกลง

รายได้ ค่าเช่ารับ
CRD ให้ กิจการร่ วมค้ า
CRC-CEC เช่า
สานักงานและเช่าช่วง
ที่ดนิ เพื่อใช้ ในการ
ประกอบกิจการ
รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
กิจการร่ วมค้ า CRCCEC ชาระค่าเช่าอาคาร
สานักงานตามเงื่อนไขที่
ได้ รับจาก CRD

2.00

2.00 CRD ให้ กิจการร่ วมค้ า CRC-CEC เช่าอาคารสานักงานและเช่าช่วงที่ดิน
เพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประกอบกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(นับตังแต่
้ 1 ก.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2561) โดยกาหนดอัตราค่าเช่าอาคาร
สานักงาน 8.00 ล้ านบาท ระยะเวลา 5 ปี (CRD บันทึกเป็ นรายได้ ค่าเช่ารั บ
ล่วงหน้ าทัง้ จานวนแล้ ว และทยอยบันทึกรั บรู้ เป็ นรายได้ ตามระยะเวลา)
ทยอยรับรู้ เป็ นรายได้ คา่ เช่าปี ละ 1.60 ล้ านบาท และสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ซึง่
ที่ ดิน ดัง กล่ า ว CRD ได้ ท าสัญ ญาเช่ า กับ บุคคลภายนอกที่ อัต ราเดือ นละ
้ 22 ม.ค. 2556 ถึง 21 ม.ค. 2559) และที่อตั ราเดือนละ
2.40 30,000 บาท (ตังแต่
33,000 บาท (ตังแต่
้ 22 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2562) โดย CRD กาหนด
อัตราค่าเช่าช่วงกับกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน โดยในปี
2560 มีคา่ เช่าสานักงานเท่ากับ 1.60 ล้ านบาท และค่าเช่าที่ดินเท่ากับ 0.40
ล้ านบาท และปี 2561 มีค่าเช่าสานักงานเท่ากับ 1.60 ล้ านบาท และค่าเช่า
ที่ดนิ เท่ากับ 0.40 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และ
การก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ช่ ว งที่ ดิ น และสิ่ ง ปลูก สร้ างมี อัต ราใกล้ เ คี ย งกั บ

4.00
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายงานประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จัด ท าโดย บริ ษั ท ซิม ส์ พร๊ อพเพอร์ ตี ้
คอนซัลแทนท์ จากัด ประเมินโดย นายวรศักดิ์ โชติแฉล้ มสกุลชัย ผู้ประเมิน
หลักชันวุ
้ ฒิ (วฒ. 035) ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็ นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.

ค่าเช่าจ่าย
CRD มีคา่ เช่ารถบรรทุก
ดัม๊ 6 ล้ อ โดยเช่าจาก
CRC – CEC เพื่อใช้ ใน
งานก่อสร้ าง

-

0.16 CRD เช่ารถบรรทุก 6 ล้ อ จากกิจการร่ ว มค้ า CRC – CEC เพื่ อ ใช้ ใ นงาน
ก่ อ สร้ าง โครงการระบบรวบรวมและบ าบัด น า้ เสี ย ปากเกร็ ด นับ ตัง้ แต่
28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561 ในอัตราวันละ 600 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพัน ธ์
2562 ได้ พิ จ ารณาและมี ค วามเห็น ว่า รายการดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสม
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ของบริ ษัท เนื่ อ งจากบริ ษัทต้ อ งการใช้ ร ถบรรทุก ดั๊ม
6 ล้ อ เพี ย งชั่ว คราวในงานก่ อ สร้ าง ซึ่ง อัต ราการเช่ า เป็ น ราคาต ลาดที่
เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท

2. บริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไว รายการขายสินทรัพย์
รอนเมนทอล เคียว
จากัด (CEC)

17.67

กาไรจากการจาหน่าย
สินทรัพย์

4.03

- ในปี 2560 CRD จาหน่ายทรัพย์สินให้ CEC ในส่วนของรถบรรทุกขยะและ
รถบดถนนรวมจานวน 39 รายการ โดยให้ ผ่อนชาระ 18 งวด และเครื่ องใช้
สานักงานเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย ทาให้ มีกาไรจากการ
- จาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ CRD มีรายการลูกหนี ้จากการจาหน่ายทรัพย์สินให้ CEC
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ลูกหนี ้จากการจาหน่าย
ทรัพย์สิน

14.71

2.50 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ได้ พิ จ ารณาและมี ค วามเห็น ว่า รายการดังกล่ า วมี ค วามเหมาะสม
เนื่ อ งจาก CRD จะไม่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ขยะมูล ฝอยอี ก และ CEC
จาเป็ นต้ องใช้ ทรัพย์สินดังกล่าว และราคาขายเป็ นราคายุติธรรมซึง่ ได้ มีการ
เปรี ยบเทียบจากข้ อมูลที่มีบคุ คลภายนอกเสนอราคาขอซื ้อสินทรั พย์ดงั กล่าว

ซื ้อทรัพย์สิน
CRD ซื ้อทรัพย์สินจาก
CEC ในปี 2561

-

0.88 ในปี 2561 CRD ซื ้อทรัพย์สินจาก CEC รายการรถกระบะจานวน 3 คัน ไว้
ใช้ ในการรับเหมาก่อสร้ าง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
CRD ต้ อ งการรถบรรทุ ก ส าหรั บ งานก่ อ สร้ าง ซึ่ง สาเหตุ ที่ ไ ม่ ซื อ้ รถใหม่
เนื่องจาก การนารถบรรทุกใหม่ไปใช้ งานอาจเกินการชารุ ดเสียหายได้ ง่าย
การใช้ รถมือสองที่มีสภาพดี ในราคาที่เหมาะสมจะตอบโจทย์การดาเนินงาน
มากกว่า ทังนี
้ ้ จากการเข้ าทารายการบริ ษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาซือ้
ขายให้ เป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ ว

ค่าเช่าจ่าย
CRD มีการเช่ารถบรรทุก
น ้า 6 ล้ อ จาก CEC เพื่อ
ใช้ ในงานก่อสร้ าง

-

0.06 CRD เช่ารถบรรทุกน ้า 6 ล้ อ จาก CEC เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ าง โครงการงาน
กลุ่มอาคารอ านวยการ มรภ.เชี ยงใหม่ ศูนย์ แม่ริ ม เป็ นระยะเวลา 90 วัน
(นับตังแต่
้ 17 ม.ค. 2561 ถึง 16 เม.ย. 2561) ในอัตราวันละ 800 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ได้ พิ จ ารณาและมี ค วามเห็น ว่า รายการดังกล่ า วมี ค วามเหมาะสม
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ของบริ ษัท เนื่ อ งจากบริ ษัทต้ อ งการใช้ ร ถบรรทุก ดั๊ม
87

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2560

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค. 2561

6 ล้ อ เพี ย งชั่ว คราวในงานก่ อ สร้ าง ซึ่ง อัต ราการเช่ า เป็ น ราคาตลาดที่
เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
3.นายธีรพัฒน์
จิรพิพฒ
ั น์

การค ้าประกันวงเงิน

กู้ยืมเงิน
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จาก นายธีรพัฒน์
จิรพิพฒ
ั น์
ดอกเบี ้ยจ่าย
CRD มีการจ่ายดอกเบี ้ย
จากการกู้ยืมเงินระยะ
สันดั
้ งกล่าว
4. นายเฉลิมศักดิ์
นิมาพันธ์

การค ้าประกันวงเงิน

1,420.66

ยอด ณ 1 ม.ค. 60
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
ลงลงระหว่างงวด
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60

8.69 นายธี รพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ แ ก่
CRD ในฐานะกรรมการบริ ษัท โดยไม่คดิ ค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ได้ พิ จ ารณาและมี ค วามเห็น ว่า รายการดังกล่ า วมี ค วามเหมาะสม
เนื่ อ งจากเป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสถาบั น การเงิ น และไม่ มี ก ารคิ ด
ค่าตอบแทนการค ้าประกันดังกล่าว

0.00
1.00
(1.00)
0.00

- CRD กู้ยืมเงินระยะสันจากนายธี
้
รพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ เพื่อนาไปใช้ หมุนเวียนใน
ธุรกิจของ CRD ระยะสัน้ และได้ ชาระคืนทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ วภายในเดือน
ก.ย. 2560 ทังนี
้ ้ CRD มีการจ่ายดอกเบี ้ยจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ ดังกล่าว
ในอัตราร้ อยละ 10.25 ต่อปี

0.0026

-

8.69 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ แ ก่
CRD ในฐานะกรรมการบริ ษัท โดยไม่คดิ ค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ได้ พิ จ ารณาและมี ค วามเห็น ว่า รายการดังกล่ า วมี ค วามเหมาะสม

1,410.66
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

กู้ยืมเงิน
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จาก นายเฉลิมศักดิ์
นิมาพันธ์
ดอกเบี ้ยจ่าย
CRD มีการจ่ายดอกเบี ้ย
จากการกู้ยืมเงินระยะ
สันดั
้ งกล่าว
5.กิจการร่ วมค้ า
เชียงใหม่ริมดอย –อาร์ .
เค.เจ. (CRC-R.K.J.)

การค ้าประกันวงเงิน

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2560

ยอด ณ 1 ม.ค. 60
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
ลงลงระหว่างงวด
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

31 ธ.ค. 2561

0.00
1.00
(1.00)
0.00

เนื่ อ งจากเป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสถาบั น การเงิ น และไม่ มี ก ารคิ ด
ค่าตอบแทนการค ้าประกันดังกล่าว
- CRD กู้ยืมเงินระยะสันจากนายเฉลิ
้
มศักดิ์ นิมาพันธ์ เพื่อนาไปใช้ หมุนเวียน
ในธุร กิจของ CRD ระยะสัน้ และได้ ชาระคืนทัง้ หมดเรี ยบร้ อยแล้ วภายใน
เดือ นก.ย. 2560 ทัง้ นี ้ CRD มี การจ่ายดอกเบีย้ จากการกู้ยืมเงินระยะสัน้
ดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 10.25 ต่อปี

0.0024

-

35.38

28.98 บริ ษัทมีภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดจากการคา้ ประกันเงินกู้ยืม และวงเงิน
หนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารให้ แก่กิจการร่ วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย –
อาร์ .เค.เจ.
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ภาระผูกพันเป็ นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนของ CRD ในกิจการร่ วมค้ า และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค ้าประกัน
ดังกล่าว
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ พิจารณารายการระหว่างกันของ
บริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต สาหรั บงวดบัญชี ปี 2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่บริ ษัทมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็ น ไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าที่เป็ นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ไปจากบริ ษัท

นโยบายหรือแนวโน้ มการเข้ าทารายการระหว่ างกัน
อนาคต

รวมทัง้ การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทใน

มาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึง่ เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทสามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ
และจัดทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้ กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้ าทารายการ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน บริ ษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิงเปรี ยบเทียบได้ กับเงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึน้ กับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันที่บริ ษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ค วาม
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อ
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้ ค วามเห็น เกี่ ย วกับ การท ารายการระหว่า งกัน ดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบใช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการของบริ ษัทจะต้ อ งปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณารายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา ซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และตามมาตรฐานบัญชีที่
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กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริ ษัท

การอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่ างบริษัท และ
บริษัทย่ อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ปั จจุบันบริ ษัทมี ร ายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งในอนาคตบริ ษัทอาจมี ร ายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ซึง่ บริ ษัทสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยพิจารณาดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด
ได้ แก่ การเปรี ยบเทียบราคาและเงื่อนไขก่อนการดาเนินการว่าจ้ าง และธุรกรรมนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคู่สัญ ญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอ านาจต่อ รองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมี สถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ บุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ อ ง ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2560 (หลังแปรสภาพ) เมื่ อ วันที่ 20
เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ใิ นหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับบุคคล
เกี่ยวโยง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการในอนาคต

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ มีการนาเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มี
กรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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20
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
: นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด (เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบ : รายงานของผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บัญชี
บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ น้ สุด วัน
เดียวกันของบริ ษัท ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชี
: นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด (เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบ : รายงานของผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บัญชี
บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ น้ สุด วัน
เดียวกันของบริ ษัท ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชี
: นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด (เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบ : รายงานของผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บัญชี
บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรั บปี สิน้ สุด วัน
เดียวกันของบริ ษัท ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2559–2561 บริ ษัทมีเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริ ษัทย่อย และกิจการร่ วมค้ า ดังนี ้
ชื่อบริษัทย่ อย

ลักษณะธุรกิจ / สถานะปั จจุบัน

จัดตัง้ ในประเทศ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)

การบันทึกบัญชี

บริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไว บริ หารจัดเก็บขยะมูลฝอย / บริ ษัทจาหน่าย
ไทย
70%
รับรู้ ตามสัดส่วน
รอนเมนทอล เคียว
เงินลงทุนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 มีผลทา
(เข้ าลงทุนเมื่อ
จากัด
ให้ อานาจควบคุมหมดไป
กันยายน 2557)
หมายเหตุ : บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินรวม ซึง่ มีบริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด และกิจการร่ วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ ซี
เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว เป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่เข้ าลงทุนเดือนกันยายน 2557 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็ นวัน
สิ ้นสุดการลงทุนในบริ ษัท ซีอ าร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมตั ขิ ายหุ้นของบริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด ทังจ
้ านวนให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

กิจการร่ วมค้ า
เชียงใหม่ริมดอยอาร์ .เค.เจ

บจก.อาร์ .เค.เจ
เอ็นจิเนียริ่ ง

ก่อสร้ างระบบ
รวบรวมและ
บาบัดน ้าเสีย /
ดาเนินกิจการ

ไทย

บันทึก
ข้ อตกลงเลิก
กิจการ
-

กิจการร่ วมค้ า
เชียงใหม่ริมดอย-ซี
อาร์ ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว

บจก.ซีอาร์ ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล
เคียว

บริ หารจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย /
ดาเนินกิจการ

ไทย

-

ชื่อกิจการร่ วมค้ า

ผู้ร่วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ/
สถานะปั จจุบัน

จัดตัง้ ใน
ประเทศ

93

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)
60%

การบันทึกบัญชี

รั บรู้ ส่ ว นแ บ่ ง ใ น
ทรั พ ย์ สิ น หนี ส้ ิ น
(จัดตังขึ
้ ้นเมื่อ
ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
พฤศจิกายน 2558) ค่ า ใช้ จ่ า ยแต่ ล ะ
รายการของการ
ดาเนินงานร่ วมกัน
ตามส่ ว นของตน
(Joint Operation)
5%
รับรู้ ส่วนแบ่งใน
กาไรตามสัดส่วน
(จัดตังขึ
้ ้นเมื่อธันวาคม
ของตน
2557)
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ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า และเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนดชาระภายใน
หนึง่ ปี
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างและรายได้ คา่ ก่อสร้ างรับ
ล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย (ตรวจสอบ)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
61.25
6.01%
34.50
3.80%
30.00
2.94%
0.11
0.01%
285.18
27.99%
196.73
21.69%
352.48
34.60%
344.53
37.99%
46.41
4.56%
58.09
6.41%
775.32
76.10%
633.96
69.91%
55.03
5.40%
77.32
8.53%
1.26
0.12%
1.74
0.19%
150.99
14.82%
159.39
17.58%
2.18
0.21%
1.50
0.17%
23.73
2.33%
27.39
3.02%
6.40
0.63%
5.34
0.59%
3.88
0.38%
0.21
0.02%
243.47
23.90%
272.89
30.09%
1,018.79
100.00%
906.85
100.00%
75.50
7.41%
84.22
9.29%
295.61
29.02%
205.90
22.70%
6.46
0.63%
2.30
0.25%

94

85.05

8.35%

49.50

5.46%

44.61
0.34
9.54
517.11
2.86
13.79
6.61
2.40
25.66
542.77
250.00
129.98
14.00
82.04

4.38%
0.03%
0.94%
50.76%
0.28%
1.35%
0.65%
0.24%
2.52%
53.28%
24.54%
12.76%
1.37%
8.05%

50.92
0.16
11.35
404.35
0.55
14.61
0.86
0.80
16.82
421.17
250.00
129.98
16.00
89.70

5.62%
0.02%
1.25%
44.59%
0.06%
1.61%
0.09%
0.09%
1.85%
46.44%
27.57%
14.33%
1.76%
9.89%

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

งบแสดงฐานะการเงิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การ
รวมรายได้
ต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ าง
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ
รวมต้ นทุน
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย (ตรวจสอบ)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
476.02
46.72%
485.68
53.56%
1,018.79
100.00%
906.85
100.00%
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย (ฉบับ
ตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,343.62
98.30%
23.18
1.70%
1,366.80
100.00%
1,231.36
90.09%
21.49
1.57%
1,252.85
91.66%
113.95
8.34%
13.68
1.00%
127.62
9.34%
66.01
4.83%
1.24
0.09%
6.71
0.49%
56.14
4.11%
12.24
0.90%
43.91
3.21%

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย (ฉบับ
ตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,251.00
100.00%
1,251.00
100.00%
1,156.21
92.42%
1,156.21
92.42%
94.79
7.58%
15.00
1.20%
109.79
8.78%
67.07
5.36%
1.45
0.12%
4.56
0.36%
39.61
3.17%
9.59
0.77%
30.02
2.40%

หมายเหตุ : งบการเงินงวดบัญชีปี 2560 - 2561 ได้ ใช้ นโยบายการบัญชี ดังนี ้
1. รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง รับรู้ ตามวิธีอตั ราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ
2. รายได้ จากการให้ บริ การ รับรู้ เมื่อได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ ว

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
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งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท

56.15

39.61

17.61

15.12

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

งบกระแสเงินสด

ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ขาดทุน(กาไร) จากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
ดอกเบี ้ยรับ
กาไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ประมาณการหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างและรายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
ประมาณการหนี ้สิน
รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดนิ และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินส่วนแบ่งกาไรที่ได้ จากกิจการร่ วมค้ า
เงินสดสุทธิได้ มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
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งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท
0.64
(3.48)
(0.41)
(1.24)
2.24
1.21
6.71
(31.09)
(222.67)
(12.77)
0.25
117.12
52.23
16.01
(24.85)
(1.60)
(20.07)
(48.01)

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท
0.68
2.28
(1.21)
(1.28)
(1.45)
10.52
1.54
4.56
78.90
7.94
(11.68)
(89.72)
(35.55)
6.31
(14.47)
(1.60)
(0.23)
(25.65)
10.91
(4.47)

(17.97)
(30.00)
0.41
(17.44)
9.04
(0.75)
1.25
(55.46)

(22.29)
(29.89)
0.99
(24.05)
15.24
0.98
0.76

(6.78)
(42.34)
(5.44)

(4.54)
8.71
(6.46)

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท
204.98
-

งบกระแสเงินสด

รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล

เงินสดสุทธิได้ มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท
(20.75)

150.42
46.94
14.31
61.26

(23.04)
(26.75)
61.26
34.51

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ตรวจสอบแล้ ว
2560

อัตราส่ วนทางการเงิน

2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.50

1.57

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

1.35

1.42

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

5.63

6.88

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

วัน

63

52

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

9.84

9.68

ระยะเวลาชาระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ า

วัน

36

37

วงจรเงินสด

วัน

27

15

อัตรากาไรขันต้
้ น

%

8.34%

7.58%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

4.60%

3.53%

อัตรากาไรอื่น

%

1.00%

1.20%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

(76.40%)

(10.12%)

อัตรากาไรสุทธิ

%

3.18%

2.37%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

%

12.49%

6.24%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

5.27%

3.12%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

26.72%

17.75%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1.66

1.31

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
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อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

ตรวจสอบแล้ ว
2560
1.14

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

(4.33)

2.12

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash basis)

เท่า

(2.03)

(0.09)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล/1

%

50.10%

54.47%

อัตราส่ วนทางการเงิน

2561
0.87

หมายเหตุ : /1- สูตรคานวณอัตราจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลประจาปี / กาไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสารองตามกฎหมาย ซึง่ บริ ษัทมีการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 20.75 ล้ านบาท และ 15.00 ล้ านบาท ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ ทาให้ การฟื น้ ตัวเป็ นไปอย่างช้ า ๆ
อุตสาหกรรมก่อสร้ างมีการแข่งขันสูง ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ได้ รับงานโครงการลงทุนของภาครัฐ ในขณะที่บริ ษัทซึง่ เป็ นผู้รับเหมา
ขนาดกลางงานที่ได้ รับส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน สืบเนื่องจากภาวการณ์แข่งขันที่สงู ในตลาดเป็ นผลให้ การเข้ ารับงานต้ องคานึงถึง
ความสามารถในการทางาน อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และฐานะการเงินของผู้วา่ จ้ าง โดยที่ผ่านมาใน
ปี 2561 บริ ษัทสามารถประมูลงานได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึง่ งานที่ได้ รับส่วนใหญ่เริ่ มในช่วงปลายปี 2561 จึงส่งผลให้ ยอดรายได้
บริ ษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้
ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการรั บเหมาก่อสร้ าง เท่ากับ 1,251.00 ล้ านบาท ลดลง 92.62 ล้ านบาท เนื่องจากโครงการ
ต่อเนื่องจากปี 2560 มาในปี 2561 โดยเฉพาะงานราชการที่มีมลู ค่างานสูงได้ ทยอยสิ ้นสุดลง ในขณะที่มี จานวนโครงการใหม่ที่เพิ่มขึน้
เป็ นงานในส่วนของงานเอกชน ทังนี
้ ้ บางโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการส่ง มอบพื ้นที่ให้ กับบริ ษัทเพื่อเริ่ มงานก่อสร้ าง รวมถึงโครงการ
ใหม่ยงั อยู่ในช่วงของการดาเนินการก่อสร้ างในส่วนฐานราก เป็ นผลทาให้ การรับรู้ รายได้ ในปี 2561 น้ อยกว่าปี 2560 ในส่วนของรายได้
จากการให้ บริ การที่ไม่ปรากฏนัน้ เป็ นผลจากสัญญางานให้ บริ การจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบได้ หมดสัญญาไปเมื่อเดือน
กันยายน ปี 2560 และบริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่ทาธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกในอนาคต กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน 30.02
ล้ านบาทคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ 2.37% สาเหตุของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานลดลงเกิดเนื่องมาจาก งานก่อสร้ างมีความล่าช้ าแต่ได้ รับ
การขยายเวลาออกไป จึงทาให้ ค่าใช้ จ่ายโครงการสูงขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ ายเกี่ยวกับพนักงานและโสหุ้ยต่าง ๆ บริ ษัทจึงมีการปรั บ
งบประมาณต้ นทุนก่อสร้ างตามประมาณการค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นอีกทังในปี
้ ดงั กล่าวการเข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และการคิดอัตรากาไรในการเข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนทาได้ ไม่สูงนักเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ ารับงาน กอปรกับ
ราคาวัสดุก่อสร้ างโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น อาทิ เหล็ก และปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น จึงทาให้ ต้นทุนรับเหมาก่อสร้ างโดยรวมเพิ่มขึ ้นเมื่อเที ยบกับ
ปี 2560
บริ ษัทสามารถสรุ ปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 ได้ ดงั นี ้
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
บริ ษัทมีรายได้ จากการธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและรายได้ จากการให้ บริ การ ดังนี ้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การ/2
รวมรายได้
รายได้ อื่น/3

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,343.62
98.30%
23.18
1.70%
1,366.80
100.00%
13.68
1.00%

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,251.00
100.00%
1,251.00
100.00%
15.00

ที่มา : ข้ อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : /1 รายได้ จากการให้ บริ การ หมายถึง รายได้ จากการให้ บริ การเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึง่ ดาเนินการในนามบริ ษัท
/2 รายได้ อื่น หมายถึง รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ คา่ เช่า กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ และรายได้ ดอกเบี ้ยรับ
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รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
บริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการรั บเหมาก่อสร้ างตามวิธีอัตราส่ วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ อัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ
คานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวดกับต้ นทุนงานก่อสร้ างทังหมดที
้
่คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้ าง
ตามสัญญา ในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างแน่นอนว่าต้ นทุนทังสิ
้ น้ ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ ตามสัญญา บริ ษัทจะรั บรู้
ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุน สาหรับรายได้ ที่รับรู้ แล้ ว แต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญา
แสดงไว้ เป็ นมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ และรายได้ ที่ถงึ กาหนดรับชาระตามสัญญาแล้ ว แต่ยงั ไม่เกิดต้ นทุนงานก่อสร้ างจริ งจะแสดง
ไว้ เป็ นรายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ าในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการทบทวนประมาณการต้ นทุนงานก่อสร้ าง
ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนจริ งทุกไตรมาส หรื อเมื่อมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนงานนัน้ ๆ อย่างมีนยั สาคัญ
ตารางสรุปโครงสร้ างรายได้ แยกตามลักษณะโครงการ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากโครงการต่ อเนื่อง
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รายได้ จากโครงการใหม่
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รายได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ ตามสัญญา/1
รวมรายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท
จานวนโครงการ
1,052.17
15
924.73
9
127.44
6
287.35
15
208.60
8
78.75
7
4.10
1,343.62
30

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท
จานวนโครงการ
817.18
14
539.83
9
277.35
5
432.47
19
47.78
4
384.69
15
1.35
1,251.00
33

หมายเหตุ : /1 - รายได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ ตามสัญญา ประกอบด้ วยรายได้ คา่ ออกแบบ,งานปรับปรุ งพื ้นจุดรวมพล,รายได้ คา่ ทดสอบเสาเข็ม เป็ นต้ น

รายได้ ของบริ ษัทจะขึ ้นอยู่กบั ประเภทและปริ มาณที่บริ ษัทจัดหามาได้ ในแต่ละช่วงเวลา บริ ษัทมีนโยบายที่จะรับงานทังภาครั
้
ฐ
และภาคเอกชน โดยพิจารณารับงานที่มีอตั ราผลตอบแทนที่เหมาะสมและผู้วา่ จ้ างที่มีศกั ยภาพ มีความน่าเชื่อถือ หรื อมีฐานะการเงินที่ดี
หากพิจารณาจานวนโครงการ และรายได้ ที่รับรู้ ในงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการรั บเหมาก่อสร้ าง
เท่ากับ 1,343.62 ล้ านบาท และ1,251.00 ล้ านบาท ตามลาดับ แบ่งเป็ นรายได้ จากโครงการต่อเนื่องมาจากปี ก่อนหน้ า เท่ากับ 1,052.17
ล้ านบาทและเท่ากับ 817.18 ล้ านบาท และรายได้ จากโครงการใหม่ที่เริ่ มโครงการในปี นนั ้ เท่ากับ 287.35 ล้ านบาท และ 432.47 ล้ าน
บาท ตามลาดับ
ในปี 2561 จานวนโครงการตามสัญญาทังหมด
้
33 โครงการ มากกว่าปี 2560 จานวน 3 โครงการ บริ ษัทรั บรู้ รายได้ ลดลง
92.62 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.89 ของรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างปี ก่อ นหน้ า เนื่องจากโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 มาในปี
2561 โดยเฉพาะงานราชการที่มีมลู ค่างานสูงได้ ทยอยสิ ้นสุดลง ในขณะที่มีจานวนโครงการใหม่เพิ่มขึ ้นแต่เป็ นส่วนงานเอกชน ทังนี
้ ้บาง
โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการส่งมอบพื ้นที่ให้ กบั บริ ษัทเพื่อเริ่ มงานก่อสร้ าง รวมถึงโครงการใหม่ยงั อยู่ในช่วงของการดาเนินการก่อสร้ าง
ในส่วนฐานราก เป็ นผลทาให้ การรับรู้ รายได้ ในปี 2561 น้ อยกว่าปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีจานวนงานที่ยงั ไม่ส่งมอบจานวน 23 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานส่วนที่เหลือตามสัญญา
(Backlog) เท่ากับ 997.00 ล้ านบาท ซึง่ จะทยอยรับรู้ รายได้ จนถึงปี 2563
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รายได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ ตามสัญญา
ในงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ ตามสัญญา 4.10 ล้ านบาท และ 1.35 ล้ านบาท ตามลาดับ สาหรับ
ปี 2561 รายได้ เกิดจากงานออกแบบ งานปรับปรุ งพื ้นที่จดุ รวมพลและรายได้ ค่าทดสอบเสาเข็ม
รายได้ จากการให้ บริ การ
บริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ เมื่อได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ ว รายได้ จากการให้ บริ การ คือ รายได้ จากการรับจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามสัญญาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรายได้ จากจากการจัดเก็บ และกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบตาม
สัญญาในเขตเทศบาลนครลาปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลาปาง บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การในงวดบัญชีปี 2560
และปี 2561 เท่ากับ 23.18 ล้ านบาท และ 0.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการดาเนินงานร้ อยละ 2.96 ร้ อยละ 1.70 และร้ อย
ละ 0.00 ตามลาดับ
สัญญาการให้ บริ การจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบให้ เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเขตเทศบาลนครลาปาง
จังหวัดลาปาง ซึง่ สิ ้นสุดสัญญางานลงในเดือนกันยายน 2560 ทังนี
้ ้ ภายหลังสัญญาสิ ้นสุดลง บริ ษัทได้ ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้ งานทังหมด
้
รายได้ อื่น
ในงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 13.68 ล้ านบาท และ 15.00 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ รายได้ อื่น
ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ จากการให้ เช่าสานักงาน รายได้ ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการให้ เช่าเครื่ องมือ เครื่ อ งจักร
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุน
ในงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีต้นทุนจากการดาเนินงานเท่ากับ 1,252.85 ล้ านบาท และ 1,156.21 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมจากการดาเนินงานเท่ากับ ร้ อยละ 91.66 และร้ อยละ 92.42 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ สามารถอธิบายรายละเอียดของ
ต้ นทุนตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี ้

ต้ นทุนการดาเนินงาน และ อัตราต้ นทุน
ต่ อรายได้ แยกตามประเภท
ต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ าง
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ
รวมต้ นทุนรับเหมาก่ อสร้ างและให้ บริการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,231.36
91.64%
21.49
92.71%
1,252.85

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,156.21
92.42%
0.00%
1,156.21

ต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ าง
ต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ างส่วนใหญ่เกิดจากค่าวัสดุก่อสร้ างและวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ ไปในงานก่อสร้ าง และค่าจ้ างผู้รับเหมา
ที่มีประสบการณ์เข้ ามาดาเนินการตังแต่
้ งานก่อสร้ างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร งาน
ติดตังระบบประปาและระบบสุ
้
ขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิงทังภายในและภายนอกอาคาร
้
เป็ น
ต้ น โดยบริ ษัทมีวศิ วกรของบริ ษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ าควบคุมการทางานอย่างใกล้ ชิด ในปี 2560 และปี
2561 มีค่าวัสดุก่อสร้ างและวัสดุสิ ้นเปลืองเท่ากับ 453.55 ล้ านบาท และ 498.01 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการรับเหมา
ก่อสร้ างเท่ากับร้ อยละ 44.68 และร้ อยละ 37.06 ตามลาดับ และค่าจ้ างผู้รับเหมาเท่ากับ 379.02 ล้ านบาท และ 642.15 ล้ านบาทคิดเป็ น
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สัดส่วนต่อรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างร้ อยละ 37.34 และร้ อยละ 47.79 ตามลาดับ รวมเป็ นต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ างในปี 2560
และปี 2561 เท่ากับ เท่ากับ 1,231.36 ล้ านบาท และ 1,156.21 ล้ านบาทคิดเป็ นอัตราต้ นทุนต่อรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างเท่ากับร้ อย
ละ 91.64 และร้ อยละ 92.42 ตามลาดับ ซึง่ สาเหตุที่ทาให้ อตั ราส่วนต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ างในปี 2561 เพิ่มขึ ้น เนื่องจากงาน
ก่อสร้ างมีความล่าช้ าแต่ได้ รับการขยายระยะเวลาออกไป จึงทาให้ ค่าใช้ จ่ายโครงการสูงขึ ้น โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่า
โสหุ้ยต่าง ๆ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีการปรับงบประมาณต้ นทุนก่สร้ างตามประมาณการค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น อีกทังในปี
้ ดงั กล่าวการเข้ า
รับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การคิดอัตรากาไรในการเข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนทาได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้ ารับงาน กอปรกับราคาวัสดุก่อสร้ างโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น อาทิ เหล็ก และปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น จึงทาให้ ต้นทุนรั บเหมา
ก่อสร้ างโดยรวมเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ
ต้ นทุนจากการให้ บริ การส่วนใหญ่เกิดจากค่าวัสดุสิ ้นเปลืองและค่าแรงผู้รับเหมาจัดเก็บ และกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ
ค่าเสื่อมราคาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเงินเดือน โดยปี 2561 จะไม่ปรากฎต้ นทุนจากการให้ บริ การแล้ วเนื่องจากสัญญา ได้ สิ ้นสุดลงไปเมื่อ
เดือนกันยายน 2560
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
กาไรขัน้ ต้ น และ อัตรากาไรขัน้ ต้ นต่ อรายได้
แยกตามประเภทรายได้
กาไรขันต้
้ นจากการรับเหมาก่อสร้ าง
กาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ นรวม
อัตรากาไรขัน้ ต้ น (%)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)

ปี 2560

ปี 2561

ล้ านบาท
112.26
1.69
113.95
8.34%

สัดส่ วน
8.36%
7.29%

ล้ านบาท
94.79
94.79
7.58%

สัดส่ วน
7.58%
0.00%

บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 113.95 ล้ านบาท และ 94.79 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นต่อรายได้
รวมจากการดาเนินงาน เท่ากับร้ อยละ 8.34 และร้ อยละ 7.58 ตามลาดับ ซึง่ สามารถแบ่งเป็ นกาไรขันต้
้ นจากการรับเหมาก่อสร้ างเท่ากับ
112.26 ล้ านบาท และ 94.79 ล้ านบาท และกาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การ เท่ากับ 1.69 ล้ านบาท และ 0.00 ล้ านบาทตามลาดับ ในช่วง 2
ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2560 ถึงปี 2561 พบว่าอัตรากาไรขันต้
้ นจากการรับเหมาก่อสร้ างอยู่เฉลี่ยร้ อยละ 3.30 ถึงร้ อยละ 17.30 ของรายได้
จากการรับเหมาก่อสร้ าง ซึง่ เกิดจากงานก่อสร้ างมีความล่าช้ าแต่ได้ รับการขยายระยะเวลาออกไป จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่ายโครงการสูงขึ ้น
โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีการปรับงบประมาณต้ นทุนก่อสร้ างตามประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น อีกทังในปี
้ ดงั กล่าวการเข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การคิดอัตรากาไรในการ
เข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนทาได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ ารับงาน กอปรกับราคาวัสดุก่อสร้ างโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น อาทิ
เหล็ก และปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น จึงทาให้ ต้นทุนรับเหมาก่อสร้ างโดยรวมเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
ปี 2561 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 94.79 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นต่อรายได้ รวมจากการดาเนินงานเท่ากับ
ร้ อยละ 7.58 ซึง่ การลดลงของกาไรขันต้
้ นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เกิดจากกงานก่อสร้ างมีความล่าช้ าแต่ได้ รับการขยาย
ระยะเวลาออกไป จึงทาให้ ค่าใช้ จ่ายโครงการสูงขึ ้น โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีการปรับ
งบประมาณต้ นทุนก่อสร้ างตามประมาณการค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงาน ค่าซ่อมแซมและบารุ งเครื่ องใช้ สานักงาน ยานพาหนะ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ สาหรับงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561
เท่ากับ 66.01 ล้ านบาท และ 67.07 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมจากการดาเนินงาน เท่ากับร้ อยละ 4.83 และร้ อย
ละ 5.36 ตามลาดับ สาหรับค่าใช้ จ่ายที่มีมลู ค่าสูงสุดคือเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน รองลงมาคือค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ และการ
ประชาสัมพันธ์
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
บริ ษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า สาหรับงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 1.24 ล้ านบาท และ 1.45 ล้ าน
บาทคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมจากการดาเนินงานเท่ากับร้ อยละ 0.09 และร้ อยละ 0.12 เป็ นส่วนแบ่งจากกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC ซึง่
ให้ บริ การรับจัดเก็บขยะมูลฝอย
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินสาหรับงวดบัญชี ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 6.71 ล้ านบาท และ 4.56 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายได้ รวมจากการดาเนินงานเท่ากับร้ อยละ 0.49 และร้ อยละ 0.36 ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายทางการเงินทังหมดเป็
้
นดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิด
จากการใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็ นวงเงินเพื่อการพาณิชย์ เช่น ดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี ้ยเจ้ าหนี ้เช่า ซื ้อ
ดอกเบี ้ยจากตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และจากหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ นิติบคุ คล สาหรับงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 12.24 ล้ านบาท และ 9.59 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมจากการดาเนินงานเท่ากับร้ อยละ 0.90 และร้ อยละ 0.77 ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของ
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเป็ นไปในทางเดียวกันกับความสามารถในการทากาไร อัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 20 ของ
กาไรก่อนภาษี
กาไรและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่สาหรับงวดบัญชี ปี 2560 และกาไรสุทธิปี 2561 เท่ากับ 43.91 ล้ านบาท
และ 30.02 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้ อยละ 3.18 และร้ อยละ 2.37 ของรายได้ รวม ตามลาดับ สาหรับงวดบัญชีปี 2561 บริ ษัทมี
กาไรสุทธิลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ซึง่ เกิดจากงานก่อสร้ างมีความล่าช้ าแต่ได้ รับการขยายระยะเวลาออกไป จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่าย
โครงการสูงขึ ้น โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีการปรับงบประมาณต้ นทุนก่อสร้ างตาม
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น อีกทังในปี
้ ดงั กล่าวการเข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การคิดอัตรา
กาไรในการเข้ ารับงานจากหน่วยงานเอกชนทาได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ ารับ ในขณะที่บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น
จากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน และค่าใช้ จ่ายในการจ้ างที่ปรึกษาต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,018.79 ล้ านบาท และ 906.85 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวม มีดงั นี ้
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 775.32 ล้ านบาท และ 633.96 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้ อยละ 76.10 และร้ อยละ 69.91 ตามลาดับ มีรายละเอียดที่สาคัญในแต่ละรายการ
ดังนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 61.25 ล้ านบาท และ 34.50 ล้ านบาท สาเหตุที่เงินสดลดลงจากสิ ้นปี 2560 เนื่องจาก
ใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
ลูกหนี ้การค้ า และลูกหนี ้อื่น
ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง การรับเงินค่าจ้ างจะเป็ นไปตามงวดงานที่ระบุในสัญญา บริ ษัทจะได้ รับค่าจ้ างในแต่ละ
งวด บริ ษัทจะต้ องทาการส่งมอบงวดงานให้ เจ้ าของโครงการหรื อตัวแทนตรวจรับมอบงาน เมื่อเจ้ าของโครงการรับมอบงานแล้ ว บริ ษัท จึง
จะสามารถส่งใบแจ้ งหนี ้ไปยังเจ้ าของโครงการเพื่อขอรับเงินค่างวดงาน โดยปกติบริ ษัทจะกาหนดให้ เจ้ าของโครงการต้ องชาระค่าจ้ างใน
แต่ละงวดภายใน 30 วัน หรื อ 45 วัน นับจากวันที่เจ้ าของโครงการหรื อตัวแทนตรวจรับงานที่ว่าจ้ างในแต่ละงวด
บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 285.18 ล้ านบาท และ 196.73 ล้ านบาท
มีรายละเอียดดังนี ้
รายการลูกหนีก้ ารค้ า (หน่ วย : ล้ านบาท)
ลูกหนี ้การค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน-สุทธิ

31 ธ.ค.2560
191.76

31 ธ.ค.2561
71.82

5.55
186.21
98.97
285.18

5.55
66.27
130.46
196.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิเท่ากับ 186.21 ล้ านบาท และ 66.27 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 65.30 และร้ อยละ 33.69 ตามลาดับ ในปี 2561 ลูกหนี ้การค้ าลดลงจากปี
2560 เนื่องจากบริ ษัทสามารถ และสามารถบริ หารจัดการเรี ยกเก็บค่าจ้ างตามงวดงานภายหลังส่งมอบงานตามสัญญาจ้ างได้ ดีกว่าปี
ก่อนหน้ า แม้ ว่าบริ ษัทจะกาหนดให้ ชาระค่าจ้ างภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แต่ตามความจริ งบริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (ไม่รวมมูลค่า
งานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ) ในช่วงปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 64 วัน และ 52 วันตามลาดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี ้ในปี 2561 ลดลง
เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่เป็ นงานเอกชนซึง่ สามารถเรี ยกชาระหนี ้ได้ เร็ ว สาหรับรายการลูกหนี ้อื่น ประกอบด้ วย ลูกหนี ้เงินประกัน
ผลงานตามสัญญา เงินมัดจาค่าสินค้ า เงินจ่ายล่วงหน้ าผู้รับเหมา ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า ลูกหนี ้กรมสรรพากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิเท่ากับ 66.27 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 33.69 มูลค่าลูกหนี ้การค้ าลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 เนื่องจากการติดตามเรี ยกเก็บหนี ้ตามกาหนดเงื่อนไข
และมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (ไม่รวมมูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ) เท่ากับ 52 วัน

104

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีรายการลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระเท่ากับ 159.59 ล้ านบาท และ
53.49 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้การค้ าทัว่ ไปก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ากับร้ อยละ 83.22 และร้ อยละ 74.48 ตามลาดับ
และมีลกู หนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเท่ากับ 32.17 ล้ านบาท และ 18.33 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้การค้ าทัว่ ไปก่อนหักค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญ เท่ากับร้ อยละ 16.78 และร้ อยละ 25.52 ตามลาดับ ลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเกือบร้ อยละ 23 เป็ นลูกหนี ้การค้ าที่
เกินกาหนดชาระ 3 - 6 เดือน นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดนโยบายการพิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 จากยอดลูกหนี ้การค้ า
ที่อายุหนี ้คงค้ างเกินกาหนด 1 ปี โดยจะพิจารณาเป็ นเป็ นกรณีไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระเท่ากับ 53.49 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้การค้ า
ทัว่ ไปก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ากับร้ อยละ 74.48 และมีลกู หนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเท่ากับ 18.33 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อลูกหนี ้การค้ าทัว่ ไปก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ากับร้ อยละ 25.52 ซึง่ แยกเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน เกิน
กาหนดชาระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกาหนดชาระ 12 เดือน เท่ากับร้ อยละ 8.67 ร้ อยละ 28.81 และร้ อยละ 62.52 ของ
ลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้แยกตามอายุหนี ้คงค้ างดังนี ้
31 ธ.ค. 2560
ลูกหนีก้ ารค้ าทั่วไป
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
มากกว่า 7 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ/1
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ า-บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้ าทัง้ สิน้
ลูกหนีก้ ารค้ า ก่ อนค่ าเผื่อฯ
ลูกหนีอ้ ่ ืน ๆ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

159.59
20.71
0.28

31 ธ.ค. 2561

11.18
191.76
(5.55)
186.21

53.49
1.59
4.26
1.02
11.46
71.82
(5.55)
66.27

186.21
191.76
98.97
285.18

66.27
71.82
130.46
196.73

หมายเหตุ : /1 - บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 สาหรับลูกหนี ้ที่มีอายุเกินกาหนดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป หรื อมีข้อบ่งชี ้
ว่าจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ หรื อลูกหนี ้ที่บริ ษัทได้ ดาเนินการฟ้องร้ องดาเนินคดี ร่ วมกับการพิจารณาฐานะการเงินปั จจุบนั ของ
ลูกหนี ้
/2 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีลกู หนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี มีเพียงรายเดียว ซึง่ บริ ษัทฟ้องร้ องเรี ยกให้ ชาระหนี ้
และบริ ษัทชนะคดีในศาลชันต้
้ นและศาลอุทธรณ์แล้ ว โดยลูกหนี ้รายดังกล่าว ยินยอมชาระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทเป็ นเงินจานวนหนึง่ ตาม
คาพิพากษาของศาลชันต้
้ น
ฝ่ ายบัญชีบริ ษัทจึงพิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ ในส่วนที่เหลือที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าบริ ษัทจะชนะคดีในศาลอุทธรณ์ แต่ยงั ไม่ได้ รับเงินจานวนดังกล่าว ดังนัน้ บนหลักแห่งความระมัดระวัง ฝ่ าย
บัญชีบริ ษัทจึงไม่กลับรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจานวนดังกล่าว
ปั จจุบนั ลูกหนี ้รายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาลฎีกา (ข้ อมูลเพิ่มเติมใน หัวข้ อ ข้ อพิพาทจากการผิดสัญญา)
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มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 บริ ษัทมีรายการมูลค่างานเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเท่ากับ 344.53 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7.95
ล้ านบาท โดยมูลค่างานเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจะแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ ซึง่ คานวณตาม
อัตราส่วนต้ นทุนของงานให้ บริ การที่เกิดขึ ้นกับต้ นทุนทังหมดที
้
่ประมาณว่าจะใช้ ในการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ าง โดยบริ ษัทยังไม่ได้ ออก
ใบแจ้ งหนี ้เพื่อเรี ยกเก็บเนื่องจากยังไม่ถงึ กาหนดเรี ยกชาระตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโครงการ
วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ประกอบด้ วย วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนามาใช้ ในงานก่อสร้ าง ซึง่ บริ ษัทได้ สงั่ ซื ้อตามแผนงานที่กาหนด และนามา
จัดเก็บไว้ หน้ างานเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการนามาใช้ งาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 เท่ากับ 58.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11.68
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่รอการติดตัง้
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 243.47 ล้ านบาท และ 272.89 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้ อยละ 23.90 และร้ อยละ 30.09 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่
สาคัญดังนี ้
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีเงินฝากประจาที่ติดภาระค ้าประกัน 55.03 ล้ านบาท และ 77.32 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ ยอดเงินฝากประจานี ้ใช้ จานาเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อหนังสือค ้าประกันตามสัญญาโครงการ และค ้าประกัน
วงเงินกู้ยืมระยะสันกั
้ บสถาบันการเงิน แม้ วา่ บริ ษัทจะรับงานโครงการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ แต่บริ ษัทก็สามารถส่งมอบงาน และไถ่
ถอนการวางประกันเงินฝากได้ หลายโครงการ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากการใช้ เป็ นหลักประกันในการรับงานโครงการใหม่
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า มูลค่าเท่ากับ 1.26 ล้ านบาท และ 1.74 ล้ านบาท
ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าเกิดจากผลของการรับรู้ มลู ค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสียในกิจการร่ วม
ค้ านัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีการลงทุนในกิจการร่ วมค้ า CRC-CEC
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิเท่ากับ 150.99 ล้ านบาท และ 159.39 ล้ าน
บาท ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีการซื ้อ เครื่ องมือ/เครื่ องจักร เครื่ องใช้ สานักงาน รวมเพิ่มขึ ้น 28.54 ล้ านบาท และ 24.08 ล้ านบาท
ตามลาดับ สาหรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 บริ ษัทมีการลงทุนซื ้อเครื่ องจักรอุปกรณ์ก่อสร้ างเครื่ องใช้ สานักงาน และ
ยานพาหนะ เพิ่มขึ ้นจานวน 24.04 ล้ านบาท และได้ จาหน่ายเครื่ องจักรก่อสร้ าง เครื่ องใช้ สานักงาน และยานพาหนะ จานวน 0.51 ล้ าน
บาท
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 542.77 ล้ านบาท และ 421.17 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 53.28 และร้ อยละ 46.44 ตามลาดับ โดยมีรายการหนี ้สินเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี ้
หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ 517.11 ล้ านบาท และ 404.35 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้ อยละ 50.76 และร้ อยละ 44.59 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังนี ้
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
บริ ษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
เท่ากับ 117.84 ล้ านบาท เท่ากับ 75.50 ล้ านบาท และ 84.22 ล้ านบาท ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน เกิดจากการใช้ เงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสันประเภทตั
้
ว๋ สัญญาใช้ เงินในเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ ในการสัง่ ซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ าง ว่าจ้ างผู้รับเหมา และเป็ นเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
บริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันและวงเงิ
้
นสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินภายในประเทศเท่ากับ 440.20 ล้ านบาท เท่ากับ 412.50 และ
644.70 ล้ านบาท ตามลาดับ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 มีรายการเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเท่ากับ 295.61 ล้ านบาท และ 205.90 ล้ าน
บาท ตามลาดับ แบ่งเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าเท่ากับ 124.55 ล้ านบาท และ 114.33 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้อื่นเท่ากับ 171.06 ล้ านบาท และ
91.57 ล้ านบาท รายการเจ้ าหนี ้อื่น ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่าง ๆ และภาษีจากการให้ บริ การ เจ้ าหนี ้การค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัท คือ
เจ้ าหนี ้การค้ าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง และเจ้ าหนี ้ผู้รับเหมา เป็ นต้ น หากพิจารณาระยะเวลาการชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้การค้ าจะ
พบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาการชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้การค้ าเฉลี่ย ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 38 วัน และ 37 วัน ตามลาดับ ซึง่ ยอดเจ้ าหนี ้
อื่นที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากสิ ้นปี 2561 คือรายการค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีประมาณการหนี ้สินระยะสันเท่
้ ากับ 9.54 ล้ านบาท และ 11.35 ล้ านบาท
ตามลาดับ ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้ เกิดจากการรับประกันโครงการหลังส่งมอบงานงวดสุดท้ ายแก่เจ้ าของโครงการ ซึง่ ส่วนใหญ่
บริ ษัทจะรับประกันในช่วง 1-2 ปี นอกเหนือจากนี ้จะขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการรับประกันที่ตกลงไว้ ในสัญญารับเหมาก่อสร้ างกับเจ้ าของ
โครงการ
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 25.66 ล้ านบาท และ 16.82 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 2.52 และร้ อยละ 1.85 ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังนี ้
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับ 9.32 ล้ านบาท และ 2.85 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ บริ ษัทใช้ ในการลงทุนซื ้อเครื่ องจักร อุปกรณ์ก่อสร้ าง และยานพาหนะสาหรับงานก่อสร้ าง หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ดังกล่าวจะถูกทยอยผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ ตามเงื่อนไขของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินตามสัญญา
เช่าทางการเงินสุทธิจากส่วนที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี เท่ากับ 6.46 ล้ านบาท และ 2.30 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 476.02 ล้ านบาท และ 485.68 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 46.72 และร้ อยละ 53.56 ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังนี ้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2561 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 485.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.65 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
2.02 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ จานวน 30.02 ล้ านบาท และกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นอีก
จานวน 0.38 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีกาไรสะสมเท่ากับ 89.70 ล้ านบาท และจ่ายเงินปันผลจานวน 20.75 ล้ านบาท
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กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเท่ากับ 82.04 ล้ านบาท และ 89.70 ล้ านบาท
สิ ้นปี 2561 มีกาไรสะสมจานวน 30.02 ล้ านบาท นาไปจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 2.00 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
เสนอจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561 จานวน 15.00 ล้ านบาท ซึง่ จะต้ องรออนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เสียก่อน
อัตราส่ วนโครงสร้ างทางการเงิน
บริ ษัทมีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 1.14 เท่า และ 0.87 เท่า ตามลาดับ ในปี
2561 ลดลงเนื่องจากบริ ษัททยอยชาระคืนเจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ าง ส่งผลให้ หนี ้สินลดลง 112.76 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่
เพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากผลกาไรสุทธิจานวน 30.02 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 775.32 ล้ านบาท และ 633.96 ล้ านบาท ในขณะที่มี
หนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ 517.11 ล้ านบาท และ 404.35 ล้ านบาท ตามลาดับ บริ ษัทจึงมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.50 เท่า และ 1.57
เท่า ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนสภาพคล่อง สิ ้นปี 2561 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 เกิดจากการที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง
ในอัตราที่น้อยกว่าหนี ้สินหมุนเวียน กล่าวคือ บริ ษัทมีเงินสดลดลง 26.75 ล้ านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 29.89 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า
และลูกหนี ้อื่นลดลงจานวน 88.45 ล้ านบาท และวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน 11.68 ล้ านบาท ในขณะที่มีมลู ค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยก
เก็บลดลง
7.95 ล้ านบาท ส่งผลให้ สินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลง 141.36 ล้ านบาท ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนมีการลดลงจานวน
112.76 ล้ านบาท โดยเฉพาะการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เงินรับล่วงหน้ า และเจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน ส่งผลทาให้
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าบริ ษัทมีวงจรเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และปี 2561 27 วัน และ 15 วัน ตามลาดับ เนื่องจากบริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ านานกว่าระยะเวลาการชาระหนี ้
เจ้ าหนี ้การค้ า
กระแสเงินสด
สาหรับงวด ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน (48.01) ล้ านบาท และ (4.47)
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยที่กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานสาหรับงวดปี 2561 เกิดจากการกาไรสุทธิในงวด ลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่นสุทธิลดลง เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง และจ่ายภาษีเงินได้
สาหรับงวด ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุนเท่ากับ (55.46) ล้ านบาท และ
0.76 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยที่กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุนสาหรับงวดปี 2561 เกิดจากการนาเงินสดไปฝากเข้ าในบัญชีเงิน
ฝากประจาติดภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น มีเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
และมีการลงทุนซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ก่อสร้ างใหม่บางส่วนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ในงวด ปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 150.42 ล้ านบาท และ
(23.04) ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ในปี 2561 บริ ษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 20.75 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการ
จัดหาเงินสาหรับงวดปี 2561 จากการนาเงินสดไปผ่อนชาระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจ่ายเบี ้ย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียของ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบ
กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
ด้ วยเช่นกัน
ข้ า พเจ้ า เห็น ว่า งบการเงิน ข้ า งต้ น นี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษัท ตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบพร้ อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้ โครงการก่ อสร้ าง
บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างตามอัต ราส่วนของงานก่อสร้ างที่แล้ วเสร็ จ อัต ราส่วนของงานก่อสร้ างที่ แล้ วเสร็จ
คานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นปี กับต้ นทุนงานก่อสร้ างทังหมดที
้
่คาดว่าจะใช้ ในการ
ก่อสร้ างตามสัญญา โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายการรับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างและต้ นทุนจากการรับเหมาก่อสร้ าง
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4.11 เนื่องจากรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างที่รับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเป็ นจานวนเงินที่
มีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมของบริ ษัท (คิดเป็ นร้ อยละ 98.8 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท) นอกจากนี ้
ผู้บริ หารประมาณการต้ นทุนวัสดุก่ อสร้ าง ค่าแรง และค่าใช้ จ่ ายในการก่ อสร้ างที่ ต้ องใช้ ในงานก่ อสร้ างจนแล้ วเสร็ จ จาก
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รายละเอียดของแบบก่อสร้ างแต่ละโครงการ ดังนั ้นผู้บริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการดังกล่าวอย่างมาก ทังนี
้ ้
โครงการก่อสร้ างแต่ละโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตงานก่อสร้ างจานวนมากในภายหลัง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนประมาณการต้ นทุนโครงการที่ได้ เคยจัดทาไว้ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินในการรับรู้ รายได้ จากการ
ก่อสร้ าง ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงพิจารณาว่าการรับรู้รายได้ จากการก่อสร้ างเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบเรื่ องการรับรู้ รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง โดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการที่ฝ่ายบริ หารใช้ ในการติดตามการรับรู้ รายได้ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมิน ขัน้
ความสาเร็ จของงานก่อสร้ าง การประมาณการต้ นทุนโครงการก่อสร้ าง รวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิ ภาพของระบบ
การควบคุม ภายในที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การจัด ซื ้อจัด จ้ า งและการบัน ทึก ต้ น ทุน ของงานก่อ สร้ าง ข้ า พเจ้ า ได้ พิจ ารณาความ
สมเหตุส มผลของการประเมิน ขั ้นความสาเร็ จ การประมาณการต้ นทุนโครงการก่อสร้ าง โดยการสอบถามฝ่ ายบริ หาร
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบขันความส
้
าเร็ จที่คานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนโครงการที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นปี กบั ประมาณการ
ต้ นทุนโครงการที่คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้ างทังหมดกั
้
บขันความส
้
าเร็ จที่ประเมินโดยผู้จดั การโครงการ โดยการอ่านและทาความ
เข้ าใจสัญญารับเหมาก่อสร้ าง และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบอัตรากาไรขันต้
้ นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้น
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้ อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ กบั ข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ข้อสรุ ปในลักษณะการให้ ความเชื่อมัน่ ใน
รูปแบบใด ๆ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นนันมี
้ ความขัดแย้ งที่
มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจาปี ของบริ ษัทตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว และหากสรุ ปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าจะสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการดาเนินการแก้ ไขที่เหมาะสม
ต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจ การที่ดาเนินการต่อเนื่องเว้ นแต่
ผู้บริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกบริ ษัทหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้ อ มูลที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่า มีสาระสาคัญ เมื่ อ คาดการณ์ อย่าง
สมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้ด้ วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ น ผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิ ดจากข้ อ ผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การ
แสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อ
สงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า โดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ป
ของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธี
ส่วนได้ เสียของบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการ

111

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

กาหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทังหลายที
้
่สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ น
แต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้นข้ าพเจ้ าพิจารณา
ว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสาธารณะจะได้ จากการสือ่ สารดังกล่าว

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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21
บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

34,505,225
108,731
196,726,946
344,534,610
58,087,004

61,254,369
30,000,000
285,183,936
352,475,260
46,406,348

34,505,225
108,731
196,726,946
344,534,610
58,087,004

61,254,369
30,000,000
285,183,936
352,475,260
46,406,348

633,962,516

775,319,913

633,962,516

775,319,913

77,321,974
1,743,433
159,387,050
1,498,821
5,342,618
27,389,711
205,731

55,032,788
1,265,882
150,985,417
2,178,322
6,396,694
23,731,110
3,883,286

77,321,974
100,000
159,387,050
1,498,821
5,342,618
27,389,711
205,731

55,032,788
100,000
150,985,417
2,178,322
6,396,694
23,731,110
3,883,286

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

272,889,338

243,473,499

271,245,905

242,307,617

รวมสินทรัพย์

906,851,854

1,018,793,412

905,208,421

1,017,627,530

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจา
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
วัสดุคงเหลือ

6
7
8
9

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจาทีต่ ิดภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10
11
13
14
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ าง
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้

หมาย
เหตุ

2561

2560

2561

2560

15
16

84,215,347
205,895,305

75,500,794
295,607,238

84,215,347
205,895,305

75,500,794
295,607,238

17
9

2,305,761
49,496,584
50,924,768
164,536
11,345,992

6,464,612
85,047,920
44,609,496
336,395
9,542,500

2,305,761
49,496,584
50,924,768
164,536
11,345,992

6,464,612
85,047,920
44,609,496
336,395
9,542,500

404,348,293

517,108,955

404,348,293

517,108,955

550,690
14,615,163
861,465
800,000
16,827,318

2,856,450
13,788,305
6,615,405
2,400,000
25,660,160

550,690
14,615,163
861,465
800,000
16,827,318

2,856,450
13,788,305
6,615,405
2,400,000
25,660,160

421,175,611

542,769,115

421,175,611

542,769,115

18

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

17
19
18

114

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000
129,979,341

250,000,000
129,979,341

250,000,000
129,979,341

250,000,000
129,979,341

16,000,000
89,696,902

14,000,000
82,044,956

16,000,000
88,053,469

14,000,000
80,879,074

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

485,676,243

476,024,297

484,032,810

474,858,415

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

906,851,854

1,018,793,412

905,208,421

1,017,627,530

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร

21

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ จากการรับเหมา
ก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การ

2561

2560

2561

2560

1,251,000,705

1,343,619,613

1,251,000,705

1,343,619,613

-

รายได้ อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

23,177,311

-

23,177,311

14,999,010

13,683,311

15,974,010

14,933,311

รวมรายได้

1,265,999,715

1,380,480,235

1,266,974,715

1,381,730,235

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการรับเหมา
ก่อสร้ าง

1,156,205,824

1,231,356,761

1,156,205,824

1,231,356,761

ต้ นทุนจากการให้ บริ การ

-

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

21,492,199

-

21,492,199

67,071,168

66,013,175

67,071,168

66,013,175

4,563,346

6,707,771

4,563,346

6,707,771

รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร
จากเงินลงทุนในการร่ วม
ค้ า

1,227,840,338

1,325,569,906

1,227,840,338

1,325,569,906

และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้ า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้

38,159,377

54,910,329

39,134,377

56,160,329

11

1,452,551

1,242,872

39,611,928

56,153,201

39,134,377

56,160,329

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

22

(9,594,347)

(12,239,403)

(9,594,347)

(12,239,403)

30,017,581

43,913,798

29,540,030

43,920,926

ต้ นทุนทางการเงิน

กาไรสาหรับปี
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
หมายเหตุ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัก ผลกระทบของภาษีเงิน
ได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสาหรับปี

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

19

477,463

106,181

477,463

106,181

22

(95,493)

(21,236)

(95,493)

(21,236)

381,970

84,945

381,970

84,945

30,399,551

43,998,743

29,922,000

44,005,871

0.06

0.11

0.06

0.11

500,000,000

387,397,260

500,000,000

387,397,260

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี
จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วง
น ้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

117

รายงานประจาปี 2561 (56-2)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ทุนสารองตามกฎหมาย
เพิ่มทุน
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

20
21

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว
175,000,000
75,000,000
250,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
129,979,341
129,979,341

118

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น

11,500,000
2,500,000
-

40,546,213
(2,500,000)
43,913,798
84,945

-

227,046,213
204,979,341
43,913,798
84,945

-

43,998,743

-

43,998,743

14,000,000

82,044,956

-

476,024,297
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว
250,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

129,979,341

14,000,000

82,044,956

-

-

-

2,000,000

(2,000,000)

-

-

-

(20,747,605)

-

(20,747,605)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

30,017,581

-

30,017,581

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

381,970

-

381,970

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

30,399,551

-

30,399,551

89,696,902

-

485,676,243

ทุนสารองตามกฎหมาย

20

เงินปั นผลจ่าย

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

250,000,000

129,979,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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16,000,000

476,024,297
-
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ทุนสารองตามกฎหมาย
เพิ่มทุน
กาไรสาหรับปี

20
21

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว
175,000,000
75,000,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
129,979,341
-

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
11,500,000
2,500,000
-

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น

39,373,203
(2,500,000)
43,920,926

-

225,873,203
204,979,341
43,920,926

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

84,945

-

84,945

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

44,005,871

-

44,005,871

80,879,074

-

474,858,415

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

250,000,000

129,979,341
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว
250,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

129,979,341

14,000,000

80,879,074

-

2,000,000

(2,000,000)

-

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น
474,858,415

ทุนสารองตามกฎหมาย

20

-

-

เงินปั นผลจ่าย

21

-

-

-

(20,747,605)

-

(20,747,605)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

29,540,030

-

29,540,030

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

381,970

-

381,970

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

29,922,000

-

29,922,000

88,053,469

-

484,032,810

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

250,000,000

129,979,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดสุทธิใช้ ไป
ในกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายตัดจาหน่าย
ดอกเบี ้ยรับ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ประมาณการหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินปั นผลรับจากกิจการร่วมค้ า
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการ
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ าง
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

39,611,928

56,153,201

39,134,377

56,160,329

15,119,125
679,501
(1,207,713)
2,278,040
(1,274,256)
(1,452,551)
10,521,032
1,536,621
4,563,346

17,605,125
637,140
(3,481,042)
(408,731)
(1,242,872)
2,238,722
1,207,893
6,707,771

15,119,125
679,501
(1,207,713)
2,278,040
(1,274,256)
10,521,032
1,536,621
(975,000)
4,563,346

17,605,125
637,140
(3,481,042)
(408,731)
2,238,722
1,207,893
(1,250,000)
6,707,771

70,375,073

79,417,207

70,375,073

79,417,207

78,898,023
7,940,650
(11,680,656)
-

(31,087,314)
(222,665,509)
(12,765,847)
248,250

78,898,023
7,940,650
(11,680,656)
-

(31,087,314)
(222,665,509)
(12,765,847)
248,250

(89,717,048)
(35,551,336)
6,315,272

117,117,169
52,226,171
16,012,894

(89,717,048)
(35,551,336)
6,315,272

117,117,169
52,226,171
16,012,894
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท

ประมาณการหนี ้สิน
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษี เงินได้
รับคืนภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาทีต่ ิดภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี ้ยรับ
เงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับจากกิจการร่วมค้ า
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายคืนเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
2560
(14,471,480)
(24,847,147)
(1,600,000)
(1,600,000)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(14,471,480)
(24,847,147)
(1,600,000)
(1,600,000)

(232,300)
10,276,198
(25,653,626)
10,909,362
(4,468,066)

(27,944,126)
(20,068,014)
(48,012,140)

(232,300)
10,276,198
(25,653,626)
10,909,362
(4,468,066)

(27,944,126)
(20,068,014)
(48,012,140)

(22,289,186)
29,891,269
991,445
(24,047,348)
15,241,571
975,000
762,751

(17,966,112)
(30,000,000)
408,731
(17,442,809)
9,038,587
(749,411)
1,250,000
(55,461,014)

(22,289,186)
29,891,269
991,445
(24,047,348)
15,241,571
975,000
762,751

(17,966,112)
(30,000,000)
408,731
(17,442,809)
9,038,587
(749,411)
1,250,000
(55,461,014)

(4,546,166)

(6,779,192)

(4,546,166)

(6,779,192)

8,714,553
(6,464,611)
-

(42,338,656)
(5,443,247)
204,979,341

8,714,553
(6,464,611)
-

(42,338,656)
(5,443,247)
204,979,341
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ
วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ
วันสิน้ ปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้ วย
เจ้ าหนี ้ซื ้อทรัพย์สนิ ลดลง
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เพิ่มขึ ้น
ลูกหนี ้จากการจาหน่ายที่ดินและ
อุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

(20,747,605)

-

(20,747,605)

-

(23,043,829)

150,418,246

(23,043,829)

150,418,246

(26,749,144)

46,945,092

(26,749,144)

46,945,092

61,254,369

14,309,277

61,254,369

14,309,277

34,505,225

61,254,369

34,505,225

61,254,369

(12,065)
-

6,634,190

13,519,333

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาเนินธุรกิจหลักคือการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ แก่ตระกูลจิรพิพฒ
ั น์ บริ ษัทตังอยู
้ ่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้ แปรสภาพบริ ษัท เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด โดย
มีมติให้ ใช้ ชื่อจดทะเบียนของบริ ษัททังในภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เป็ น
“บริ ษัท เชี ยงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)” และ “Chiangmai Rimdoi Public Company Limited” ตามลาดับ บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนและเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”)
การจัดทางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี ้สินรวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่อาจเกิดขึ ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้ อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ ว่าฝ่ ายบริ หารได้ จดั ทาตัวเลขประมาณการขึ ้นจากความเข้ าใจใน
เหตุการณ์และสิง่ ที่ได้ กระทาไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สดุ แล้ ว
งบการเงินได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 บริ ษัทมีการร่ วมการงานประเภทการดาเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริ ษัทและผู้ร่วมดาเนินงานอื่น (Other
joint operators) บริ ษัทรับรู้ ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการของการดาเนินงานร่ วมกันตาม
ส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อกิจการ
กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์ .เค.เจ.

ลักษณะธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ าง

จัดตังขึ
้ ้นใน
ประเทศ
ไทย

ส่วนได้ เสียในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ร้ อยละ 60

เพื่ อ ความสะดวกของผู้ใ ช้ งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุน ตามวิ ธี ส่ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจึ ง ได้ มี ก ารแปล
งบการเงินภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษัทได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มี
เนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ ชัดเจน
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี ้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระส าคัญต่ องบการเงิ นเมื่ อน ามาถื อปฏิ บัติ อย่ างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซึ่งได้ มี การ
เปลีย่ นแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้ องต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้ าทุกสัญญา ยกเว้ นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี ้ได้ กาหนดหลักการ 5 ขันตอนส
้
าหรับการรับรู้ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากสัญญาที่ทา
กับลูกค้ า โดยกิจการจะรับรู้ รายได้ ในจานวนเงินที่สะท้ อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
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สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ ส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า และกาหนดให้ กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจและพิจารณาข้ อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องทังหมดในการพิ
้
จารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีท่ เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้ วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้ แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี ้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้ างต้ น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้ อยค่าของเครื่ องมือทาง
การเงินโดยใช้ แนวคิดของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นี ้มีผลบังคับใช้ จะ
ทาให้ มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ่ งบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุม่ ดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
นโยบายการบัญชีที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี ้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั ้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงิ นฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้ ได้ แสดงไว้ แยกต่างหากในบัญชี “เงิ นฝากประจาที่ติดภาระค ้าประกัน ”
ภายใต้ สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.2 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูก หนี ก้ ารค้ า แสดงมูลค่า ตามจ านวนมูลค่า สุท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ บริ ษั ท บัน ทึก ค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ สาหรั บ ผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี ้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี ้
4.3 รายได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชาระ
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระประกอบด้ วยต้ นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริ การและค่าใช้ จ่าย
อื่น รวมทังก
้ าไรหรื อขาดทุนสุทธิที่ได้ คานวณขึ ้นหักด้ วยจานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าแล้ ว
สัญญาที่มีมลู ค่าของงานเกินกว่าจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าจะแสดงไว้ ภายใต้ สินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนสัญญาที่มี
การเรี ยกเก็บเงินลูกค้ ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้ เป็ น “รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า” ภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียน
4.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ
คานวณโดยวิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่วมค้ าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท บันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในการร่วมค้ าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียใช้ วิธีสว่ นได้ เสีย
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้ นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้ วยราคาทุนเดิม หักด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
จานวนปี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
20
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
5
ยานพาหนะ
5-10

วิ ธี การคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ และมูลค่ าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่ างน้ อยที่ สุดทุกสิ น้ รอบ
ปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้ งานสินทรัพย์ บริ ษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์นัน้ ออกจากบัญชี
และรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์เหล่านันในงบก
้
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนซึง่ คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้ สินทรั พย์ อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้ รับจากการจาหน่ายสินทรั พย์ หกั ด้ วยต้ นทุนจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
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การซ่อมแซมและบารุ งรักษา จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ ้น ต้ นทุนของการปรั บปรุง
ให้ ดีขึน้ อย่า งสาคัญ จะถูก รวมไว้ ใ นราคาตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์เ มื่อ มีค วามเป็ น ไปได้ ค ่อ นข้ า งแน่ที่ป ระโยชน์เ ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเข้ าสูบ่ ริ ษัทจะมีมลู ค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ ตั ้งแต่
ต้ น เมื่อได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ ประโยชน์ที่เหลืออยู่
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดขึ ้นจากราคาตามบัญชีและได้ รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรจาก
การดาเนินงาน
4.7 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ สิทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเจาะจงที่ซื ้อมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์เมื่อ ต้ นทุนใน
การได้ มาและการดาเนินการให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงที่นามาใช้ งานได้ ตามประสงค์ ตัด จาหน่ายวิธี
เส้ นตรงตลอดอายุประมาณการให้ ประโยชน์ 5 ปี
4.8 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
บริ ษัทได้ สอบทานการด้ อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้ รับคืนหรื อ เมื่อมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด
แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทได้ รับรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึก
เป็ นรายได้ อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ารายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.9 สัญญาเช่ าระยะยาว – กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ต่อหนี ้สินคงค้ างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาวในการก่อสร้ างตามสัญญา รายได้ ที่รับรู้ แล้ วแต่ยงั ไม่ถึง
กาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ต้ นทุนจากการรับเหมาก่อสร้ างประกอบด้ วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้ าง ส่วนค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร บริ ษัทถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ ้น
ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ตกอยู่กั บผู้ให้ เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิ จากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจากผู้ให้ เช่า)
จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
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4.10 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริ ษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้ วยเงิน ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษัทจ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของบริ ษัท เงินที่บริ ษัทจ่าย
สมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษั ท มี ภ าระส าหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง บริ ษั ท ถื อ ว่ า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษัทคานวณหนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งได้ ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) สาหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 การรับรู้รายได้ และต้ นทุน
รายได้ จากการรั บเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษัทบันทึกรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ อัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ
คานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวดกับต้ นทุนงานก่อสร้ างทังหมดที
้
่คาดว่าจะใช้
ในการก่อสร้ างตามสัญญา รายได้ ที่รับรู้ แล้ วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยก
ชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ต้ นทุนจากการรับเหมาก่อสร้ างประกอบด้ วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้ าง ส่วนค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร บริ ษัทถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ ้น
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมในอนาคตตามสัญญาไม่ได้ รวมอยู่ในต้ นทุนค่าก่อสร้ างและจะแสดง
เป็ น “งานระหว่างก่อสร้ าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารับรู้เมื่อได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ ว
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายอื่นตามเกณฑ์สทิ ธิที่จะได้ รับและภาระที่จะต้ องจ่าย
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
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ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษี อากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริ ษัทรับรู้หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชี สาหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ ใช้ ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี และผลขาดทุน
ทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
บริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทกุ สิ ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ บริ ษัทจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
บริ ษัทจะบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี ที่เกิ ดขึน้ เกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.13 กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักในระหว่างปี
4.14 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้ วยเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี ้การค้ า
ลูก หนี อ้ ื่ น ลูก หนี เ้ งิ น ประกัน ผลงาน ภาษี เ งิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่ า ย หนี ส้ ิน ทางการเงิน ที ่แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน ภาษี เงินได้ และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะ
สาหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทไม่ได้ ใช้ เครื่ องมือทางการเงินอื่น เพื่อลดความ
เสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ้ย
4.15 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ ต้องเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้ รับ
คืนบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้ รับคืนคาดว่าจะได้ รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ จ่ายชาระประมาณการหนี ้สินไป
แล้ ว
4.16 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ
บริ ษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ ้นจริ ง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้ อสมมติฐานที่มีความเสีย่ งอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจ
เป็ นเหตุให้ เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดงั นี ้
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี ้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี ้เป็ น
เกณฑ์ ในการพิจารณาการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลูกหนี ้และสถานภาพของลูกหนี ้ไว้ เป็ น
เกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระ
การร่ วมการงาน
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการกาหนดประเภทของการร่ วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันของบริ ษัทที่
เกิดจากการร่ วมการงานนัน้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้ อตกลงในกิจการร่ วมค้ าจานวน 1
แห่งที่เป็ นการร่ วมการงานประเภทการดาเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริ ษัทและผู้ร่วมดาเนินงานอื่น
(Other joint operators) ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ผู้ป ระมาณการอายุก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมูล ค่า คงเหลื อ สาหรั บ อาคารและอุป กรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท โดยส่วนใหญ่ อ้างอิงจากข้ อมูลเชิ งเทคนิคของสินทรั พย์ นนั ้ และรวมถึงการพิจารณาการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ที่เสือ่ มสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ประมาณการต้ นทุนโครงการก่ อสร้ าง
บริ ษัทประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้ างและนามาคานวณจานวนและ
มูลค่าวัสดุก่อสร้ างที่ต้องใช้ ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ ในการให้ บริ การก่อสร้ างจนเสร็ จ ประกอบ
กับการพิจารณาถึงแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ บริ ษัทจะทาการทบทวน
ประมาณการต้ น ทุน อย่า งสม่ า เสมอ และทุก คราวที่ ต้ น ทุน ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง แตกต่างจากประมาณการต้ น ทุน อย่า งเป็ น
สาระสาคัญ
สารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการก่ อสร้ าง
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากโครงการก่อสร้ างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง ประกอบกับ
การเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทได้ โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี ้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี ้เป็ น
เกณฑ์ ในการพิจารณาการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลูกหนี ้และสถานภาพของลูกหนี ้ไว้ เป็ น
เกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนีท้ ี่มีอายุหนี ้ค้ างชาระ
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การร่ วมการงาน
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการกาหนดประเภทของการร่ วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันของบริ ษัทที่
เกิดจากการร่ วมการงานนัน้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้ อตกลงในกิจการร่ วมค้ าจานวน 1
แห่งที่เป็ น การร่ วมการงานประเภทการดาเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริ ษัทและผู้ร่วมดาเนินงานอื่น
(Other joint operators) ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ผู้ป ระมาณการอายุก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมูลค่า คงเหลื อ สาหรั บ อาคารและอุป กรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท โดยส่วนใหญ่ อ้างอิงจากข้ อมูลเชิ งเทคนิคของสินทรั พย์ นนั ้ และรวมถึงการพิจารณาการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ที่เสือ่ มสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ประมาณการต้ นทุนโครงการก่ อสร้ าง
บริ ษัทประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้ างและนามาคานวณจานวนและ
มูลค่าวัสดุก่อสร้ างที่ต้องใช้ ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ ในการให้ บริ การก่อสร้ างจนเสร็ จ ประกอบ
กับการพิจารณาถึงแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ บริ ษัทจะทาการทบทวน
ประมาณการต้ น ทุน อย่า งสม่ า เสมอ และทุก คราวที่ ต้ น ทุน ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง แตกต่างจากประมาณการต้ น ทุน อย่า งเป็ น
สาระสาคัญ
สารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการก่ อสร้ าง
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากโครงการก่อสร้ างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง ประกอบกับ
การเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทได้ โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทจะรับรู้ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ ใช้ เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนัน้ ในการนี ้ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องประมาณการว่าบริ ษัทควรรับรู้ จานวนสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เป็ น
จานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ ้นโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึง่ ต้ องอาศัยข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ
นัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้ น
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คดีฟ้องร้ อง
บริ ษัทมีหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้ องแล้ วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้นจึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สินดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
4.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทหมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุมโดยบริ ษัทไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทาหน้ าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และ
กิจการที่เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคล
ซึ่งถื อหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ บริ ษัท ผู้บริ หา รสาคัญ
กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษัท ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรายการ บริ ษัทคานึงถึงเนื ้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกาหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั นี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการร่ วมค้ า
กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ร่วมค้ าโดยบริ ษัทร้ อยละ 5 และกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท
นโยบายการกาหนดราคา

ราคาธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน :
ค่าเช่ารับ

ราคาทีต่ กลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาทีต่ กลงร่วมกันตามสัญญาในอัตราร้ อยละ 3
ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มของยอดเงินที่ได้ รับจากการ
ทางาน

รายได้ คา่ บริ หารจัดการ

เงินกู้ยืม

อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 10.25 ต่อปี

ซื ้อสินทรัพย์

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

จาหน่ายสินทรัพย์

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

ค่าเช่าจ่าย

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
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5.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ลูกหนีอ้ ่ นื
กิจการร่วมค้ า
ลูกหนีจ้ ากการจาหน่ ายสินทรัพย์
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

309,723

302,593

2,510,889

11,032,667
3,677,555
14,710,222

2,510,889

รวม
ซือ้ สินทรัพย์
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ าส่ วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
กิจการร่วมค้ า
รายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ า
กิจการร่วมค้ า
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี

880,374
1,600,000

1,600,000

800,000

2,400,000

-

รวม

-

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

5.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างบริ ษัทกับบุคคลและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสว่ นได้ เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รายได้ ค่าบริหารจัดการ
กิจการร่วมค้ า

3,432,892

เงินปั นผลรับ
กิจการร่วมค้ า

-

3,341,095
-
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสว่ นได้ เสีย
2561
2560
ค่ าเช่ ารับ
กิจการร่วมค้ า
กาไรจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบีย้ จ่ าย
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าเช่ าจ่ าย
กิจการร่วมค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,996,000

1,996,000

-

4,033,474

-

4,033,474

-

4,914

-

4,914

155,400
59,200
214,600

-

1,996,000

155,400
59,200
214,600

1,996,000

-

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริ หารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
163,282
179,196
8,705,855
40,738,439
5,388,473
336,734
20,247,615
20,000,000
34,505,225
61,254,369

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวม

เงินฝากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.25-0.85 ต่อปี (2560 : ร้ อยละ 0.25-0.85 ต่อปี )
7. เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินฝากประจา 6 เดือนและ 12 เดือน จานวน 0.1 ล้ านบาท (ปี 2560 : 30.0
ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.90-1.55 ต่อปี (ปี 2560: ร้ อยละ 0.85-1.00 ต่อปี )
8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ลูกหนี ้การค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ

71,824,400
(5,552,563)
66,271,837

191,764,451
(5,552,563)
186,211,888

ลูกหนี ้เงินประกันผลงานตามสัญญา

57,262,487

37,172,703

เงินมัดจาค่าสินค้ า

27,889,380

17,991,036

506,174

302,201

3,474,097

2,073,454

35,420,539

27,691,157

2,820,612
3,081,820

11,335,260
2,406,237

196,726,946

285,183,936

เงินจ่ายล่วงหน้ าผู้รับเหมาช่วง
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
ภาษี ซื ้อรอใบกากับภาษี
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนี ้อื่น ๆ
รวม
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ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
53,493,172
159,589,161

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

1,592,771
4,256,214
1,023,600
11,458,643

20,716,647
281,891
11,176,752

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

71,824,400
(5,552,563)

191,764,451
(5,552,563)

ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ

66,271,837

186,211,888

รวมลูกหนี ้การค้ า

9. รายได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชาระ / เงินรับล่ วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ าง
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
รายได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชาระ
มูลค่างานตามสัญญา
การรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
หัก มูลค่างานก่อสร้ างที่เรียกเก็บ

3,164,494,833

3,637,615,993

2,211,864,651
(1,867,330,041)
344,534,610

2,740,821,991
(2,388,346,731)
352,475,260

ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญา

57,262,487

37,172,703

เงินรับล่ วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ าง

49,496,584

85,047,920

รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ

10. เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็ นบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งได้ นาไปวางไว้ กบั ธนาคารเพื่อค ้าประกันการออกหนังสือค ้าประกันธนาคาร
สาหรับการใช้ ไฟฟ้า การประมูลงาน การออกหนังสือค ้าประกันอื่นจากธนาคาร การเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตของบริ ษัท และค ้า
ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15)
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11. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่วมค้ านี ้เป็ นเงินลงทุนในกิจการซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บาท

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
เงินปั นผลรับสาหรับปี
ตามวิธีราคาทุน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

1,743,433

100,000

1,265,882

100,000

975,000

1,250,000

กิจการ่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ดาเนินธุรกิจให้ บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยบริ ษัทเชียงใหม่
ริ มดอย จากัด (มหาชน) ลงทุนร้ อยละ 5
ส่ วนแบ่ งกาไร
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย
- ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียดังนี ้
บาท
2561
2560
กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว
1,452,551
1,242,872
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว มีดงั นี ้
บาท
กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย ซีอาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ

26,930,254
39,465,872
66,396,126
23,166,172
8,361,289
31,527,461
34,868,665
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บาท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
งบกาไรขาดทุน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรสาหรับปี

114,586,679
85,535,649
29,051,030

111,371,175
86,513,734
24,857,441

12. การร่ วมการงานประเภทการดาเนินงานร่ วมกัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ ทาสัญญากิจการร่ วมค้ าในนาม กิจการร่ วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์ .เค.เจ. โดยบริ ษัท
เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ลงทุนร้ อยละ 60 และบริ ษัท อาร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ลงทุนร้ อยละ 40 ซึ่งเป็ นการร่วมการ
งานประเภทการดาเนินงานร่วมกัน กิจการร่วมค้ าประมูลงานก่อสร้ างได้ ในเดือน เมษายน 2559
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะของบริ ษัทและส่วนของการร่วมการงานประเภทการดาเนินงานร่วมกัน คือ กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริม
ดอย - อาร์ .เค.เจ. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.2 ซึง่ แสดงรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี ้
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุ ปรายการฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
กาไรสะสมยังไม่จดั สรร

เฉพาะบริ ษัท

การร่วม
การงาน

627,756,524
271,169,450
404,885,236
16,827,318
81,234,079

96,157,236 (89,951,244)
76,455
89,414,301 (89,951,244)
6,819,390
-
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ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
633,962,516
271,245,905
404,348,293
16,827,318
88,053,469

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
775,319,913
242,307,617
517,108,955
25,660,160
80,879,074
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เฉพาะบริ ษัท

บาท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
การร่วมการ ตัดรายการ งบการเงินเฉพาะ
งาน
ระหว่างกัน
กิจการ

2560
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สรุ ปรายการกาไร
ขาดทุน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี
เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี

1,264,898,777 73,749,710 (71,673,772) 1,266,974,715 1,381,730,235
(1,228,945,124) (70,568,986) 71,673,772 (1,227,840,338) (1,325,569,906)
35,953,653
(8,923,265)
27,030,388
381,970

3,180,724
(671,082)
2,509,642
-

-

39,134,377
(9,594,347)
29,540,030
381,970

56,160,329
(12,239,403)
43,920,926
84,945

27,412,358

2,509,642

-

29,922,000

44,005,871
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคารและ
สิง่ ปลูกสร้ าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

บาท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้ สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

94,919,923
94,919,923

4,806,169
(763,817)
4,042,352

134,873,759
(80,716,337)
54,157,422

8,564,354
(4,091,541)
4,472,813

4,969,910
(3,695,358)
1,274,552

248,134,115
(89,267,053)
158,867,062

รายการระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกมา
บวก ซื ้อสินทรัพย์
หัก จาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกไป

94,919,923
94,919,923

4,042,352
(240,144)
3,802,208

54,157,422
19,899,998
(14,243,335)
(15,626,244)
44,187,841

4,472,813
1,743,281
(96,024)
(1,369,946)
4,750,124

1,274,552
2,433,720
(14,160)
(368,791)
3,325,321

158,867,062
24,076,999
(14,353,519)
(17,605,125)
150,985,417

94,919,923
-

4,806,169
(1,003,961)

91,987,715
(47,799,874)

9,677,966
(4,927,842)

7,231,502
(3,906,181)

208,623,275
(57,637,858)

94,919,923

3,802,208

44,187,841

4,750,124

3,325,321

150,985,417

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
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ที่ดิน

อาคารและ
สิง่ ปลูกสร้ าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

บาท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้ สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกมา
บวก ซื ้อสินทรัพย์
หัก จาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกไป

94,919,923
94,919,923

3,802,208
(240,144)
3,562,064

44,187,841
19,130,564
(411,415)
(12,498,012)
50,408,978

4,750,124
2,124,214
(103,108)
(1,614,546)
5,156,684

3,325,321
2,780,505
(2)
(766,423)
5,339,401

150,985,417
24,035,283
(514,525)
(15,119,125)
159,387,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

94,919,923
94,919,923

4,806,169
(1,244,105)
3,562,064

106,235,106
(55,826,128)
50,408,978

11,181,683
(6,024,999)
5,156,684

9,522,007
(4,182,606)
5,339,401

226,664,888
(67,277,838)
159,387,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์จานวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ ว มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมมีจานวน 35.5 ล้ านบาท (2560 : 42.4 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเครื่ องจักรและยานพาหนะซึง่ ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงินประมาณ 15.1 ล้ านบาท (2560 : 17.9 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัทมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 95.7 ล้ านบาท (2560 : 95.8 ล้ านบาท) ได้ ถกู จดจานองไว้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ (หมายเหตุ 15)
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14. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มูลค่าตามบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ ดงั นี ้
บาท
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีสิ ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี

2560

3,484,529
(1,306,207)
2,178,322

2,735,118
(669,067)
2,066,051

2,178,322
(679,501)
1,498,821

2,066,051
749,411
(637,140)
2,178,322

3,484,529

3,484,529

(1,985,708)
1,498,821

(1,306,207)
2,178,322

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี ้ย (ร้ อยละ) ต่อปี
2561
2560
MOR
MOR

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสัน้
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซที
MLR-1.25
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
MOR-2.12, MOR- MOR-1, MLR ,
1,MLR-1,MLR
MLR-1.5
รวม

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
6,023,938
794
16,191,409

-

62,000,000
84,215,347

75,500,000
75,500,794

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันและวงเงิ
้
นสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็ นจานวนเงิน
644.7 ล้ านบาท (2560 : 412.5 ล้ านบาท) ค ้าประกันโดยเงินฝากประจาตามหมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ตามหมายเหตุ
13 กรรมการบริ ษัทบางท่าน และบางส่วนค ้าประกันโดยการโอนสิทธิเรี ยกร้ องการรับเงินค่างานก่อสร้ างโครงการ
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
114,328,068
124,547,967
2,444,831
2,319,255
2,639,285
13,405,994
82,731,843
150,981,481
2,120,879
2,710,077
30,399
42,464
1,600,000
1,600,000
205,895,305
295,607,238

เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้กรมสรรพากร
ภาษี ขายรอเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
ภาษี หกั ณ ที่จา่ ยค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าที่ครบกาหนดภายในหนึง่ ปี
รวม
17. เจ้ าหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ภาษี ซื ้อยังไม่ถึงกาหนด
หัก ดอกเบี ้ยจ่ายรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
จากส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

3,126,984
(204,569)
(65,964)
2,856,451
(2,305,761)

10,366,525
(678,184)
(367,279)
9,321,062
(6,464,612)

550,690

2,856,450

บริ ษั ท ได้ ท าสัญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษั ท ลีสซิ่ ง เพื่ อ เช่ าซื อ้ เครื่ อ งจัก รและยานพาหนะใช้ ใ นการด าเนิ น งานของกิ จการโดยมี
กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 2 ถึง 4 ปี
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18. ประมาณการหนีส้ ินจากการรับประกันโครงการ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นดังนี ้
บาท
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
16,157,905
38,766,330
เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี
10,521,032
2,238,722
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ ้นจริงในระหว่างปี
(14,471,480)
(24,847,147)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
12,207,457
16,157,905
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
รวม

11,345,992
861,465
12,207,457

9,542,500
6,615,405
16,157,905

บริ ษัทรับรู้ ประมาณการหนี ้สินสาหรับการเรี ยกร้ องจากการรับประกันโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากรับเหมาก่อสร้ างโครงการ
โดยพิจารณาจากปริ มาณการซ่อมแซมในอดีต บริ ษัทคาดว่ารายจ่ายเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในรอบปี บญ
ั ชีถดั ไปและรายจ่าย
ทังหมดจะเกิ
้
ดขึ ้นภายในห้ าปี นบั จากวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุปได้ ดงั นี ้

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี ้ยจากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
13,788,305
12,686,593
1,084,488
452,133
(232,300)

854,728
353,165
-

(477,463)

(106,181)

14,615,163

13,788,305
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ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่ อไปนีใ้ นส่ วนของกาไรหรือขาดทุน
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้ นทุนจากการรับเหมาก่อสร้ าง
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

273,814
1,262,807
1,536,621

รวม

402,508
805,385
1,207,893

บริ ษัทคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้ า เป็ นจานวนประมาณ 7.9 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษัท 13 ปี
ข้ อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
ปี 2561
ปี 2560
อัตราคิดลด
ร้ อยละ 2.92 ต่อปี
ร้ อยละ 3.04 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน
ร้ อยละ 7.00
ร้ อยละ 8.97
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
อัตรามรณะ

ร้ อยละ 3.82 - 22.92
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

ร้ อยละ 0 - 19
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้ อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้ อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้ อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ เป็ นจานวน
เงินดังต่อไปนี ้
ผลกระทบต่อประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลง 50 เบซิสพอยท์)
(449,484)
490,985
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลง 100 เบซิสพอยท์)
(861,622)
1,028,175
อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 1)
934,573
(803,018)
อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 2)
2,025,555
(1,494,998)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 20)
(858,586)
1,085,203
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลีย่ นแปลงร้ อยละ 40)
(1,556,849)
2,499,988
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แม้ วา่ การวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ คานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้ โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้ อสมมติฐานต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่นี ้กาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไปให้ มีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตรา
สุดท้ าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ ไขโครงการสาหรั บโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้ บริ ษัทต้ องรั บรู้ ภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้นจานวน 4.5 ล้ านบาท บริ ษัทจะบัน ทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ ต้ นทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในกาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
20. ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ น
หนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน สารองนี ้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงิ นปั นผลได้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษัทสารองตามกฎหมายจานวน 2.0 ล้ านบาท (2560: 2.5 ล้ านบาท)
21. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ ายปั นผล
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น

บาท

500,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท)
วันที่ 1 มกราคม 2560 (มูลค่าหุ้นละ 100
1,750,000
วับาท)
นที่ 10 เมษายน 2560
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่า 100 บาท
เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
350,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 0.50
บาท)
150,000,000
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - เรี ยกชาระค่าหุ้น

250,000,000

500,000,000

250,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท)
เงินปั นผลจ่ าย

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
จานวนหุ้น

บาท

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น
บาท

500,000,000 250,000,000 129,979,341

175,000,000

1,750,000 175,000,000

-

175,000,000

350,000,000 175,000,000

-

75,000,000
-

150,000,000

75,000,000 129,979,341

500,000,000 250,000,000 129,979,341

เงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
บาท
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจาปี สาหรับปี 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
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เงินปันผลจ่าย
20,747,605

ปั นผลจ่ายต่อหุ้น
0.0415
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0415 บาท จานวน 500 ล้ านหุ้น
เป็ นจานวนเงิน 20.7 ล้ านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2560 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 24 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติดงั นี ้
- อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน
175,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท)
- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 75,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 175,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ จานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
- อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น
สามัญใหม่ตอ่ ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (Initail Public Offering)
ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ ไป จานวน 150 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.44 บาท คิดเป็ นเงินจานวน 216 ล้ านบาท และในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริ ษัทได้ รับ
ชาระเงิน ค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ วทังจ
้ านวน ค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจานวน 11.0 ล้ านบาท
(สุทธิจากภาษี เงินได้ จานวน 2.8 ล้ านบาท) บริ ษัทได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้ วดังกล่าว ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ ว เป็ นจานวนเงิน 250 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ จานวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษี เงินได้ สาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีซงึ่ เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบต่อภาษี เงินได้ จากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (หมายเหตุ 21)
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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8,635,764

6,489,568

958,583

2,994,670

9,594,347

2,755,165
12,239,403
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จานวนภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้ องกับกาไร
95,493

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

21,236

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี ที่ใช้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสว่ นได้ เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
กาไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลคูณอัตรา
ภาษี

39,611,928

56,153,201

39,134,377

56,160,329

20%

20%

20%

20%

7,922,385

11,230,640

7,826,875

11,232,066

1,100,935
(97,046)
(290,510)

(1,660,822)
(201,511)
125,000
(248,574)

1,100,935
(97,046)
(195,000)
-

(1,660,822)
(201,511)
(125,000)
-

8,635,764

9,244,733

8,635,764

9,244,733

958,583

2,994,670

958,583

2,994,670

9,594,347

12,239,403

9,594,347

12,239,403

ผลกระทบทางภาษี สาหรับ:
ค่าใช้ จา่ ยต้ องห้ าม (กลับรายการ)
ค่าใช้ จา่ ยที่มีสทิ ธิหกั ได้ เพิ่มขึ ้น
รายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้
รายได้ ที่ให้ ถือเป็ นรายได้ ทางภาษี
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
ภาษี เงินได้ ของปัจจุบนั
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีซงึ่ เกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราว
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันโครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ

1,110,512
22,256
2,441,491
2,923,033
6,497,292

1,110,512
37,515
3,231,581
2,757,661
7,137,269

1,154,674

740,575

5,342,618

6,396,694

23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สาคัญมีดงั นี ้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,052,101,201
1,144,109,749
81,523,901
89,029,627
15,119,125
17,605,125
3,059,175
4,718,245

วัสดุก่อสร้ างและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไปและค่างานผู้รับเหมา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา

24. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทที่ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน
ได้ รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน โดยรายงานภายในที่ผ้ บู ริ หารใช้ แบ่งส่วนดาเนินงานตามการประกอบธุรกิจคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และธุรกิจบริ การ
จัดเก็บและทาลายขยะมูลฝอย โดยบริ ษัทมีสว่ นงานทางภูมิศาสตร์ เดียว
สัญญาบริ การจัดเก็บและทาลายขยะมูลฝอยมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทการดาเนินงานสอดคล้ องกับรายงานภายในสาหรับผู้บริ หาร สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
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รายได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าเสือ่ มราคา
กาไรจากการดาเนินงานตามส่วนงาน
รายได้ และค่าใช้ จา่ ยที่ไม่ได้ ปันส่วน :
รายได้ อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

ส่วนงานก่อสร้ าง
2561
2560
1,251.0 1,343.6
4.6
15.1
90.2

6.7
12.0
105.5

กาไรสาหรับปี

ล้ านบาท
ส่วนงานให้ บริ การจัดเก็บ
และกาจัดขยะมูลฝอย
2561
2560
23.2
-

0.05
5.6
1.7

รวม
2561
1,251.0

2560
1,366.8

4.6
15.1
90.2

6.7
17.6
107.2

15.0
1.5
(67.1)
(9.6)
30.0

13.7
1.2
(66.0)
(12.2)
43.9

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทการดาเนินงานสอดคล้ องกับรายงานภายในสาหรับผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
ล้ านบาท
ส่วนงานให้ บริ การจัดเก็บ
ส่วนงานก่อสร้ าง
และกาจัดขยะมูลฝอย
รวม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ ในส่วนงาน
82.7
80.9
82.7
80.9
143.9
127.7
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
สินทรัพย์ถาวรรวม – ราคาทุน
226.6
208.6
(67.2)
(57.6)
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
สินทรัพย์ถาวร
159.4
151.0
747.4
867.8
สินทรัพย์สว่ นกลาง
906.8
1,018.8
สินทรัพย์รวม
รายได้ ทงหมดจากการด
ั้
าเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มาจากลูกค้ ารายใหญ่ จานวน 3 ราย คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 46 ของยอดรวมรายได้ (ปี 2560 : จานวน 3 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68 ของยอดรวมรายได้ )
25. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพขึ ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในวันที่
15 สิงหาคม 2558 โดยบริ ษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 2-6 ของเงินเดือน กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพนี ้บริ หารโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อพนักงานนันออกจาก
้
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งานตามระเบียบว่าด้ วยกองทุนของบริ ษัท ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยจานวนเงิน 1.5 ล้ านบาท
(ปี 2560 : จานวนเงิน 1.4 ล้ านบาท)
26. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าพื ้นที่ในอาคารสานักงาน ที่ดิน และสัญญาบริ การ อายุของสัญญา
มีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน
ดังกล่าว ดังนี ้
ล้ านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.4
1.2

0.5
1.6

26.2 หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ ภาระ
ผูกพันทางปฏิบตั ิตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ล้ านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ประกันการก่อสร้ าง การประมูลงานก่อสร้ าง
การยื่นซองประกวดราคาและการชาระหนี ้
245.3
165.5
ประกันการชาระคืนเงินรับล่วงหน้ าและ
เงินประกันผลงาน
286.0
190.4
ประกันอื่น ๆ
2.7
7.3
534.0

363.2

26.3 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดจากการคา้ ประกันเงินกู้ยมื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดจากการค ้าประกันเงินกู้ยืม และหนังสือค ้าประกันที่ออก
โดยธนาคารของกิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์ .เค.เจ. จานวน 29.0 ล้ านบาท (2560 : 35.4 ล้ านบาท)
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27. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไร
หรื อการค้ า
27.1 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องหรื อความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่ บ ริ ษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากในการ
ระดมทุนให้ เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ ในเครื่ องมือทางการเงิน ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง
อาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ ทนั เวลาด้ วยราคาที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
27.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาการเงิน สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ซึ่งใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริ ษัทมิได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสีย่ ง
ดังกล่าว
27.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้ค่าก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาก่อสร้ างส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทจะทากับหน่วยงานภาครัฐและลูกค้ าที่มีความสามารถในการชาระหนี ้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหาย
ที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้ สนิ เชื่อกับลูกหนี ้เหล่านี ้ นอกเหนือจากส่วนที่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว
27.4 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน อันได้ แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า มูลค่างานที่
เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ ลูกหนี ้เงินประกันผลงานและลูกหนี ้อื่น เจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้อื่น เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงานและภาษี เงิน
ได้ และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษัทคือการจัดให้ มีซึ่งโครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้ ซงึ่
ความสามารถในการดารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียแสดงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 0.87 : 1 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 0.87 : 1)
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 มีมติดงั นี ้
- อนุมตั ิจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 500,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 15.0 ล้ านบาท โดยจ่ายจาก
ผลการดาเนินงานปี 2561
ทังนี
้ ้ มติดงั กล่าวจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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