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วิสัยทศัน์ 

เป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

 

 

พันธกจิ 

มีการบริหารงานที่ดตีามมาตรฐานสากล 

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม 

 

 

คุณค่า (Values) 

พันธมติรทางกลยุทธ์ด้านก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ 
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สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการ 

 
   
    
   
  
 
 
   
    
 
 

 

ในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทครบรอบ 29 ปีของการก่อตัง้
และจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2563 ที่จะถึงนี ้จากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงมหภาคของโลกอย่างรวดเร็วมากในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมาท าให้เกิดผลต่อการด าเนินธุรกิจในหลายด้าน หลาย
ธุรกิจเกิดขึน้ใหม่อย่างรวดเร็วและเติบโตได้สวยงาม ในขณะที่
อีกหลายธุรกิจต้องล้มเลิกกิจการไปอย่างไม่นา่จะเป็นไปได้ทัง้ที่
เป็นธุรกิจที่ก่อตัง้มาหลายทศวรรษก็ตาม 

กระแสของการด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
กลายมาเป็นประเด็นส าคญัที่เร่ิมกลา่วถึงในวงกว้างมากขึน้ ไม่
เว้นแม้แตบ่ริษัทเชียงใหมริ่มดอยหรือ CRD  

เราเร่ิมรับกระแสและเรียนรู้ศาสตร์แห่งการสร้างธุรกิจ
อย่างยัง่ยืนอย่างเป็นระบบ เราเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของ
การวางแผน การบริหารจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึน้
เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องไปกับทิศทางการพฒันาของ
องค์กรเพื่อสง่มอบคณุคา่ขององค์กรไปยงัผู้มีสว่นได้เสียในหว่ง
โซ่คุณค่าที่ส าคญัของเรานัน้คือ ลกูค้า คู่ค้า และพนกังานของ
บริษัท ท่ีเปรียบเสมือนดัง่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่จะขบัเคลือ่น
บริษัทให้เติบโตไปด้วยกนัในอนาคตภายใต้มิติการพฒันาด้าน 
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ในปี 2562 เราเร่ิมกิจกรรมด้านความยัง่ยืนในหลาย
กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาด้านความรู้และ
ความสามารถของบคุลากรขององค์กรในทกุภาคสว่น เพราะเรา
มองเห็นว่าทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้บริษัทเกิดการ
เติบโตได้อย่างมัน่คงนัน้คือทรัพยากรคน ซึ่งบคุลากรที่มีความรู้

ความสามารถจะเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของ
ด าเนินธุรกิจ 

ทัง้นีบ้ริษัทยังเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการ
ท างานอยา่งยิ่ง เราให้ความส าคญัในการลดการเกิดอบุตัิเหตใุน
การท างาน การลดการเกิดขยะจากการด าเนินงาน นัน้หมายถึง
การลดความสญูเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่
ผลลัพธ์คือการลดต้นทุนในการด าเนินงานซึ่งจะท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทดีขึน้ในทนัที 

นอกจากนีใ้นปี 2562 นีเ้อง บริษัท ได้ท าการขอการ
รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยัในการท างาน ISO 45001 นอกเหนือจาก
มาตรฐานด้านคณุภาพ 9001-2015 เพื่อให้บริษัทมีแนวทางใน
การด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ 
ประธานกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน์  จิรพิพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 
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02 
คณะกรรมการบริษัท 

ประวัตคิณะกรรมการบริษัท 
นายเทิดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 
อาย ุ68 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท สาขา Soil and Water Engineering,  
Cranfield Institute of Technology, England 

• ประกาศนียบตัร สาขาการระบายน า้ทัง้แบบบนผิวดนิและใต้ดิน, 
Institute of Land Reclamation and Improvement, Netherlands  

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2559 - ปัจจุบนั 
 
ปี 2553 - 2557 
 
ปี 2548 - 2559 
 

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา 
กรรมการสภาวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3/4 ครัง้ (75%) 
1/1 ครัง้ (100%) 
1/1 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธันวาคม 2561 

0.04% (200,000 หุ้น)  

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 

  

 

 



รายงานประจ าปี (56-2)  

6 
 

นายประวัติ สิริภัทโรดม 
อาย ุ69 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ                              

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2545 - 2553 
 

รองกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
รองผู้วา่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

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

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31
ธันวาคม 2561 

0.04% (200,000 หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 
อาย ุ68 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ                              

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาโท  Eastern New Mexico Univ. USA 
ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ. ยบูสิ (เอเชีย) 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
กรรมการ 
บมจ.อาเซียนโปแตชชยัภมูิ 
กรรมการ 
บมจ.ไอร่าแคปปิตอล 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) 
กรรมการ 
บจก.ส านกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

4 บริษัท 
1 บริษัท 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

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

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธันวาคม 2561 

0.04% (200,000 หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 
อาย ุ67 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วทิยาศาสตร์  
(ภมูิศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (ภมูิศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (การประยกุต์ใช้ข้อมลูดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัปอลซาบาตเิยร์ ประเทศฝร่ังเศส 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2554 – 2560 
 
ปี 2517 – 2554 
 
ปี 2519 – 2554 
 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
อธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเนชัน่ 
อาจารย์ประจ าภาควชิาภมูิศาสตร์คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
หนึง่ในคณะท างาน 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

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

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธันวาคม 2561 

0.02% (100,000 หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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นางนฤมล กิมภากรณ์ 
อาย ุ48 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒการศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท University of Wollongong, Australia 

• ปริญญาเอก สาขาการจดัการ Adamson University, Philippines 

• ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑติ Asian Institute of Technology, Bangkok 
ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
ปี 2557 – 2559 
 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
อาจารย์ภาควิชาการตลาด 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตดิตามและประเมินผลการวิจยัส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

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

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31
ธันวาคม 2561 

(-ไม่มี- หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&sa=X&ved=0ahUKEwjDtpvDvczgAhXLLY8KHV-mBhoQ7xYIKSgA
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นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
อาย ุ61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 
คุณวุฒการศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพายพั 
ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2558 – 2559 
 

กรรมการบริษัท  
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
ท่ีปรึกษา 
บมจ.ธนาคารทสิโก้ สาขาเชียงใหม่ 
ผู้อ านวยการ 
บมจ.ธนาคารทสิโก้ สาขาเชียงใหม่ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

4/4 ครัง้ (100%) 
1/1 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31
ธันวาคม 2561 

3.50% (17,500,000 หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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นายธีรพัฒน์ จริพิพัฒน์ 
อาย ุ61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร 
คุณวุฒการศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2533 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2527 – 2534 
 

กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
วศิวกรโยธาและวิศวกรแหล่งน า้ 
บจก.ทีม คอนซลัติง้ เอ็นจิเนียร์ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

28 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

4/4 ครัง้ (100%) 
1/1 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31
ธันวาคม 2561 

32.27% (161,350,000 หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กรรมการผู้จดัการ 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 
อาย ุ61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร 
คุณวุฒการศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2540 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

21 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3/4 ครัง้ (75%) 
1/1 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธันวาคม 2561 

10.50% (52,500,000 หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รองกรรมการผู้จดัการสายงานอ านวยการ 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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นายพัฒนา สุวรรณสายะ 
อาย ุ61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร 
คุณวุฒการศกึษา/ประวัตกิาร
อบรม 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2554 – 2560 

กรรมการ  
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
ท างานท่ีปรึกษาและออกแบบอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอนัอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2561 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3/4 ครัง้ (75%) 

ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุเนื่องจากติด
ภารกิจ 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธันวาคม 2561 

(-ไม่มี- หุ้น) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รองกรรมการผู้จดัการสายงานวศิวกรรม 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ / การกู้ ยืมเงิน / ให้กู้ ยืมเงิน) 
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03 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน)  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

  1. นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายประวตัิ สิริภทัโรดม กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีความอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุรวม 4 ครัง้ กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุ ซึง่
ผลการประชมุได้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ทัง้นี ้สามารถสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดงันี ้  

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 ท่ีผ่านการสอบทานและการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นและสาธารณชน โดยมีการหารือกับผู้ สอบบัญชี และได้น า
ความเหน็ของผู้สอบบญัชีในประเดน็ส าคญัมาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานการบญัชี และเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงินอย่างเพียงพอตอ่ผู้ ถือหุ้นและสาธารณชน รวมทัง้ ได้เพิ่มความระมดัระวงัในส่วนของเร่ืองส าคญัจากการสอบบญัชี 
หรือ KEY Audit Matters ตามความเหน็ของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

2. สอบทานการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทัง้ เสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ควบคมุดแูลทรัพย์สินอย่างเพียงพอ  
4. พิจารณาให้ค าแนะน า และให้ความเหน็ชอบแผนตรวจสอบประจ าปีท่ีเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ เช่ียวชาญการ

ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน (Outsource) 
5. สอบทานผลการปฏิบตังิานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ เช่ียวชาญการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

(Outsource) 
6. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีในการท าหน้าท่ีช่วงปีท่ีผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี พร้อม

ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี   
7. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้มีการจดัท างบการเงินของบริษัทซึ่งสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ตามมาตรฐานบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินอย่างเพียงพอ โดย
ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคญั นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ส อบ
บญัชีรับอนญุาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,220,000 
บาทตอ่ปี 

 

         
            นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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04 
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน)  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

  1. นายพงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  2. นายเทอดศกัดิ์ โกไศยกานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นายประวตัิ สิริภทัโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดัประชุมรวม 1 ครัง้ ซึง่ผลการประชุมได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัททกุครัง้ ทัง้นี ้สามารถสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดงันี ้

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลือกบุคคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าช่ือเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาแตง่ตัง้ 

2. พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
แตง่ตัง้ 

3. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
5. พิจารณาการปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู้ จดัการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัฯิ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 

        

            นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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05 
ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
 

  2559 2560 2561 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม    
สินทรัพย์ 648,448,546 1,018,793,412 906,851,854 

หนีส้ิน 421,402,333 542,769,115 421,175,611 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 227,046,213 476,024,297 485,676,243 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 227,046,213 476,024,297 485,676,243 

    
งบก าไรขาดทุนรวม    
รายได้จากการขาย 1,046,064,143 1,366,796,924 1,251,000,705 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 1,002,595,246 1,318,862,135 1,223,276,992 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ 59,190,754 62,860,972 44,175,274 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 19,072,437 18,242,265 15,798,626 

ก าไรสทุธิส าหรับปี 42,488,983 43,913,798 30,017,581 

    
อัตราส่วนทางการเงนิ    
จ านวนหุ้นท่ีออก (ล้านหุ้น) 1,750,000 500,000,000 500,000,000 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 129.74 0.95 0.97 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 43.73 0.11 0.06 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 55.714  0.041  0.030/1  

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรส าหรับปี (%) 264.56% 50.09% 54.47%/1 

อตัราก าไรส าหรับปีตอ่รายได้จากการขาย (%) 4.06% 3.21% 2.40% 

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (%) 21.26% 12.49% 6.24% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.97% 5.27% 3.12% 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.86 1.14 0.87 

อตัราส่วนราคาตลาดตอ่หุ้นตอ่ก าไรตอ่หุ้น (เทา่) N/A 18.00 12.79 

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิตอ่กระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนินงาน (EBITDA) (เทา่) 2.95 5.24 5.94 
     หมายเหต ุ/1คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่ออนุมัตกิารจ่ายปันผลประจ าปี 2561 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น 
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การประกอบธุรกิจ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 
“CRD”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเทา่กบั 0.50 ล้านบาท โดยนายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ และกลุ่ม
เพ่ือนวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่  เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเร่ิมต้นจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บ้านจัดสรรให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวดัเชียงใหม่ 
ก่อนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชนในเวลา
ตอ่มา  

บริษัทมีส านักงานตัง้อยู่เลขท่ี 164/34-36 ถนนช้างคลาน 
ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50100 
บริษัทมีรูปแบบการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 2 ประเภท ได้แก่ 
1. รับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ัวไป ได้แก่ การ

ใ ห้บ ริ กา ร รั บ เหมาก่ อ ส ร้ า ง ง านวิ ศ วกร รม โยธา  ง าน

สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบท่ีลูกค้า

ก าหนด ซึ่งด าเนินธุรกิจในนามบริษัท ทัง้นี ้ในส่วนของงาน

ระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical:  M&E) 

อาทิ ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร ระบบประปา และระบบ

สุขาภิบาล เป็นต้น บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมี

ประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึง่จะอยู่

ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ

บริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่าง

ใกล้ชิด ทัง้นีบ้ริษัทยังคงเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของ

โครงการในฐานะผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) 

2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่ การ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ระบบรวบรวมและบ าบดั
น า้เสีย ระบบประปา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub 
Station) งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิล้ใต้ดิน 
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน า้ขนาดเล็กและระบบงาน
ชลประทาน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่งน า้
โครงการไฟฟ้าพลังน า้ งานติดตัง้และทดสอบเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าพลงังานน า้พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด โดย
บริษัทรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา ส าหรับงานระบบ
อ่ืน อาทิ ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน

ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใช้การวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ี
มีประสบการณ์ในแตล่ะระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึง่จะอยู่
ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่าง
ใกล้ชิด ซึง่บริษัทสามารถเข้ารับงานได้โดยตรง ซึง่บริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้ รับเหมาหลัก 
(Main Contractor)  หรือเข้ารับงานในนามกิจการร่วมค้า 
(“Joint Venture”) ซึง่บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าเจ้าของ
โครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนามกิจการค้าร่วม 
(“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้า
เจ้าของโครงการตามส่วนงานท่ีท า โดย Joint Venture หรือ 
Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตาม
ความเหมาะสม 

ปัจจุบันบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องใด ๆ กับผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้ บริหารของ
บริษัท เพ่ือเข้ารับงานและให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานระบบ
สาธารณปูโภค ได้แก่ 

กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์.  เค.  เจ. 

(“กิจการร่วมค้า CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็นการจัดตัง้ขึน้ระหว่าง

บริษัทกับบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (“R.K.J.”) โดย

บริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพ่ือการ

เข้าประมลูงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสีย ให้กับ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้รับคัดเลือกใน

เดือนเมษายน 2559 
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07 
โครงสร้างกลุ่มบริษัท และความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี บริษัทได้ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากล ตัง้แต่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพฒันากระบวนการท างาน กา รพฒันาระบบควบคมุภายใน 
ตลอดจนการพฒันาบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึง่เป็นการรับรองระบบประสิทธิภาพการท างานของบริษัท ซึง่
มาตรฐานนีเ้ป็นหนึง่ในปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุการขยายธุรกิจ และการสร้างความพงึพอใจแก่คูค้่าของบริษัท เพ่ือการเตบิโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

นายกานต์ อภิญญาวชัรกลุ 

กิจการร่วมค้า CRC-RKJ 

บจก.อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง 

กิจการร่วมค้า CRC-CEC 

นายทวีศกัด์ิ นิมาพนัธ์ 

กลุม่จิรพิพฒัน์  

10.50% 14.98% 

3.50% 

40.00% 60.00% 5.00% 
95.00% 

20.00% 10.00% 

15.00% 

นายวเิชียร ศรีมนุินทร์นิมิต นายกนก ศรีกนก นายเฉลมิศกัดิ์ นิมาพนัธ์ นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 

10.50% 

3.50% 39.76% 

37.65% 

บจก.CEC 

4.99% 
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08 
การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 

ปี รายละเอียด 
2533 • ก่อตัง้บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (“CRC”) ด้วยทนุจดทะเบียนเทา่กบั 0.50 ล้านบาท  
2535 • เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

2537 • เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
• เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

2538 • เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 30.00 ล้าน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
2542 • เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50.00 ล้าน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
2550 • เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 65.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
2552 • บริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากดัศิลป์โยธา (“ศิลป์โยธา”) ได้จดัตัง้กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์โยธา (“กิจการร่วมค้า 

CRC-ศิลป์โยธา”)  โดยบริษัทลงทนุร้อยละ 50 และศิลป์โยธาลงทนุร้อยละ 50 เพ่ือการเข้าประมลูงานก่อสร้างโรงบ าบดั
น า้ใต้ดนิจากบอ่เหมือง ณ ขอบบอ่เหมืองแม่เมาะ บริเวณทางขึน้ทุง่บวัตอง เหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 
มลูคา่โครงการ 76.50 ล้านบาท แล้วเสร็จเม่ือปี 2554 

2553 • บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ภายใต้การรับรองของ BUREAU 
VERITAS Certification (Thailand) LTD 

2554 • บริษัท และบริษัท เอ็ม.อาร์.วี.วศิวกรรม จ ากดั (“MRV”) ได้จดัตัง้กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อาร์.วี (“กิจการร่วม
ค้า CRC-MRV“) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้อยละ 50 เพ่ือการเข้าประมูลงานก่อสร้างพร้อมติดตัง้
สวติซ์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเตมิ) สถานีไฟฟ้าบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า ระยะที่ 8 มลูคา่โครงการ 11.79 ล้านบาท แล้วเสร็จเม่ือปี 2556 

2557 • บริษัทเปล่ียนรอบการจัดท าบญัชีจากรอบบญัชีมิถุนายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็น มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2557 เป็นต้นไป 

• บริษัทได้ร่วมจดัตัง้บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั (“CEC”) ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท มีส านกังาน
ตัง้อยู่เลขท่ี 233/1 ถนนมหดิล ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคดิเป็น
ร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน CEC ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน CEC ถือหุ้นโดยบุคคลเก่ียวข้องของ
กรรมการทา่นหนึง่ เพ่ือเข้าประมลูงานให้บริการจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือแยกธุรกิจให้บริการ
เก่ียวกบัขยะมลูฝอยออกจาก CRC ให้ชดัเจน 

• ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 
34.188 บาท จ านวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22.22 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจ านวนดงักล่าว
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคม 2557 

• ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 
69.231 บาท จ านวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 45.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจ านวนดงักล่าว
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนธนัวาคม 2557 

• บริษัทและ CEC จดัตัง้กิจการร่วมค้าภายใต้ช่ือกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRC-
CEC”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพ่ือการเข้าประมูล และให้บริการจัดเก็บขยะมลูฝอยใน
แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวดั เชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 568.50 ล้านบาท ซึ่ง
สญัญาจะสิน้สดุในเดือนมิถนุายน 2563 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี (56-2) 

20 

 
 
 
 

ปี รายละเอียด 
2558 • เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และแยกหน่วยธุรกิจเก่ียวกบัขยะมลูฝอยออกจาก CRC ให้ชดัเจน เพ่ือให้บริษัท

สามารถมุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการส่วนงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทได้อย่าง
เต็มท่ี รวมถึงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงขายเงินลงทุนใน CEC ทัง้
จ านวนให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท และจดัประเภทเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า CRC-CEC ใหม่ เป็นเงินลงทนุในการ
ร่วมค้า 

• จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการและคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-ศิลป์โยธา และกิจการร่วมค้า CRC-MRV 
ภายหลงัส่งมอบงานแล้วเสร็จ 

• จดทะเบียนยกเลิกส านกังานสาขา 1 เน่ืองจากขายสิทธิการเช่า และอาคารทัง้หมดให้กบั CEC 
• ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ         

15 บาท จ านวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9.75 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจ านวนดงักล่าวเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2558 

• ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2558 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 46.15 
บาท จ านวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 30.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจ านวน
ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนกนัยายน 2559 

2559 • บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ฉบับปรับปรุงจาก ISO 9001:2008) จาก BUREAU VERITAS Certification 
(Thailand) LTD 

• บริษัท และบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“R.K.J.”) ได้จดัตัง้กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์. เค. เจ. (“CRC-
R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพ่ือการเข้าประมูลงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบดัน า้เสีย ให้กบัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มลูค่าโครงการรวม 364.77 ล้านบาท โครงการจะแล้วเสร็จใน
ปี 2561 

• บริษัทขยายพืน้ท่ีส านกังานใหญ่โดยการซือ้อาคารเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ไขท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นเลขท่ี 164/34-
36 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

• ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 มีมตอินมุตัใิห้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 150 บาท 
จ านวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 97.50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ทยอยจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าว
จนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 

• เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 175.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
2560 • แปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชน 

• เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้นจาก 100 บาทตอ่หุ้น เป็น 0.50 บาทตอ่หุ้น 
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 150.00 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO)  
• เปล่ียน Logo และ ช่ือย่อบริษัท จาก CRC เป็น CRD 
• เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ใช้ช่ือย่อหลกัทรัพย์ “CRD” 

2561 • บริษัทขยายการรับงานโครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทไปยงัภาคใต้ (เกาะสมยุ) 
• บริษัทอยูใ่นระหวา่งเตรียมข้อมลูเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001  
• บริษัทมีผลงานก่อสร้างโครงการเพื่อสง่เสริมด้านนวตักรรม เช่น โครงการเทคโนโลยีบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

แบบครบวงจร ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ศนูย์ต้นแบบระบบผลติก๊าซไบโอมีเทน (CBG) 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 

• รักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่ 
ด้วยการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในเวลาท่ี
ก าหนด 

• พฒันาระบบการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานสากล 

• พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
ผู้ รับเหมา และแรงงานให้ได้มาตรฐาน 

• ใส่ใจลกูค้า ด้วยการส่งมอบบริการท่ีดี และรวดเร็ว 

 
เป้าหมายธุรกิจระยะยาว 

 เป้าหมายธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นงานรับเหมา
ก่อสร้างโครงการทัง้ภาครัฐและเอกชน ประเภทงานอาคารและ
งานสาธารณูปโภค บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะขยายการรับงานและ
ขยายสาขาไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศ โดยเน้นพืน้ท่ีท่ีมีการ
ก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองและคู่แข่งขนัไม่มากนกั เช่น เกาะสมยุและ
จงัหวดัภเูก็ต เป็นต้น 

งานด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค บริษัทจะ
ขยายขอบเขตและความหลากหลายของงานให้มากขึน้ เช่น งาน
ก่อสร้างโครงจัดการขยะแบบครบวงจร , การจัดหาและติดตัง้
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน า้ขนาดเล็ก , งานสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงูรวมทัง้งานสถานีไฟฟ้าย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานโครงการก่อสร้างภาคเอกชนโดยเฉพาะงานอาคาร 
บริษัทต้องการขึน้เป็นบริษัทชัน้น าด้านการก่อสร้างท่ีมีการจดัการ
คณุภาพงานก่อสร้างท่ีดี ในราคาท่ีเหมาะสม บริษัทมีเป้าหมายท่ี
จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดงานก่อสร้างภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือ 

 การขยายงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ 
CLMV ในระยะยาวบริษัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยังประเทศ  
ตา่ง ๆ เหล่านี ้แตก่่อนการตดัสินใจลงทนุ บริษัทจ าเป็นต้องศกึษา
ข้อมูล  ทุก ๆ ด้านอย่างถ่องแท้และรอบคอบ โดยในระยะสัน้นี ้
บริษัทมีแผนท่ีจะไปเย่ียมเยือนประเทศต่าง ๆ เหล่านี ้ เพ่ือศกึษา
ข้อมูลพืน้ฐานและหาพันธมิตรทางการค้าท่ีเหมาะสมก่อนการ
พิจารณาลงทนุในโอกาสตอ่ไป 

บริษัทขอยืนยันปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
คือ การยึดถือผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ในระยะยาวเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
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09 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทัว่ไปประเภทต่าง ๆ 
และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด โดยบริษัทให้บริการตัง้แต่การ วางแผนงาน ควบคุมดูแล
กระบวนการท างาน จัดหาวสัดุอุปกรณ์ โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละด้านเข้ามารับจ้างท างาน เช่น งาน
โครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น ในส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) บริษัทจะใช้การ
ว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และ
ทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้งานการก่อสร้างเป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญา 
และสามารถส่งมอบงานได้ภายในก าหนดตามสญัญาในแตล่ะงวดจนกระทัง่สามารถส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างให้กบัเจ้าของโครงการ
ได้ภายในก าหนดของสญัญา รวมทัง้ด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเป็นข้อผกูพนัตามสญัญาให้เรียบร้อย ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบต่อ
ลกูค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้จากธุรกิจให้บริการจดัเก็บและก าจัดขยะ
มูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ บริษัทจะไม่ท าธุรกิจให้บริการเก่ียวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้นโครงการท่ียังผูกพันอยู่ในปัจจุบันจ านวน          
1 สญัญา กล่าวคือเม่ือครบสญัญาดงักล่าว บริษัทก็จะไม่มีรายได้จากธุรกิจประเภทนีอี้กต่อไป อีกทัง้ บริษัทมีมติอนมุตัิในหลกัการท่ีจะ
จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจให้บริการเก่ียวกับขยะมลูฝอยท่ีไม่ใช้งานทัง้หมด รวมทัง้จะท าสญัญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีใช้ประกอบ
ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยจนครบก าหนดอายุสญัญาเช่าท่ีบริษัทท ากับเจ้าของท่ีดินให้แก่บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล 
เคียว จ ากดั (“CEC”) 

ในปี 2560 และปี 2561  บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานรวม เทา่กบั 1,366.80 ล้านบาท และ 1,251.00 ล้านบาท แบง่เป็น
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 1,343.62 ล้านบาท และ 1,251.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการ
ด าเนินงานรวมเท่ากบัร้อยละ 98.30 และร้อยละ100.00 ตามล าดบั และมีรายได้จากการให้บริการในปี 2560 เท่ากบั 23.18 ล้านบาท 
โดยในปี 2561 ไม่มีรายได้จากการให้บริการเน่ืองจากสญัญาให้บริการจดัเก็บขยะสิน้สดุตัง้แตเ่ดือน กนัยายน 2560  

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งวดปี 2559 งวดปี 2560 งวดปี 2561 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,015.06  95.71% 1,343.62  97.33% 1,251.00 98.82% 
รายได้จากการให้บริการ/1 31.00  2.92% 23.18  1.68% - - 

รายได้รวม 1,046.06  98.63% 1,366.80  99.01% 1,251.00  98.82% 

รายได้อ่ืน/2 14.49  1.37% 13.68  0.99% 15.00 1.18% 
รวมรายได้ 1,060.55 100.00% 1,380.48 100.00% 1,266.00 100.00% 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัท 
หมายเหต ุ: /1 รายได้จากการให้บริการ หมายถึง รายได้จากการให้บริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยซึง่ด าเนินการในนามบริษัท 

/2 รายได้อ่ืน หมายถึง รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้คา่เช่า และรายได้ดอกเบีย้รับ 
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ลักษณะงานบริการ 

1. การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
การให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลกูสร้างทัว่ไป และ 

(2) การรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด ซึง่ลูกค้าของบริษัทมีทัง้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
โดยบริษัทจะวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแตล่ะด้านเข้ามารับจ้างท างาน เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร์ งานระบบโทรศพัท์และการส่ือสาร งานแต่ละลักษณะท่ีมีการว่าจ้างผู้ รับเหมามาช่วยท างาน      
จะอยู่ภายใต้การควบคมุคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ เข้าควบคมุการ
ท างานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของโครงการ หรือตวัแทนเจ้าของโครงการเพ่ือก าหนดแผนงานก่อสร้างให้สามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ
ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหมาได้ ทัง้นีบ้ริษัทยังคงเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้ รับเหมาหลกั 
(Main Contractor) 

ส าหรับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทด าเนินการอยู่ สามารถแยกประเภทรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างใน
ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ได้ดงันี ้

ตารางการรับรู้รายได้แยกตามประเภท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง       

• กลุ่มอาคาร/สิ่งปลกูสร้าง 969.43 95.50% 1,092.10 81.28% 925.36 73.97% 

• กลุ่มงานระบบสาธารณปูโภค 45.63 4.95% 251.52 18.72% 325.64 26.03% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,015.06 100.00% 1,343.62 100.00% 1,251.00 100.00% 
 
1.1 งานรบัเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างทัว่ไป 

บริษัทให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทัว่ไป รวมถึงงานปรับปรุงอาคารจากผู้ ว่าจ้าง ซึง่มีหลายประเภท 
อาทิ อาคารส านกังาน อาคารเรียน อาคารท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้องผ่าตดั ห้องปลอดเชือ้ โรงแรม เป็นต้น โดยบริษัท
ให้บริการรับเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด ทัง้นี ้ในส่วนของงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น บริษัทจะใช้การว่าจ้าง
ผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแตล่ะระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึง่จะอยู่ภายใต้การควบคมุคณุภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะ
ผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor)  

1.2 งานรบัเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

บริษัทให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณปูโภคตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด อาท ิงานก่อสร้างและตดิตัง้ระบบรวบรวม
และบ าบดัน า้เสีย งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน า้ขนาดเล็กและ
ระบบงานชลประทาน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่งน า้ งานติดตัง้และทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงังานน า้พร้อมอปุกรณ์ 
เป็นต้น โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา ส่วนงานระบบอ่ืน อาทิ ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึง่จะอยู่ภายใต้
การควบคมุคณุภาพงานโดยวศิวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ซึง่บริษัทสามารถ
เข้ารับงานได้โดยตรง ซึง่บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) หรือเข้ารับงานใน
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นามกิจการร่วมค้า (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนาม
กิจการค้าร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามส่วนงานท่ีท า โดย Joint Venture หรือ 
Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทนุกบับุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทกุครัง้ที่บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมลงทนุในกิจการร่วม
ค้าใด ๆ จะเป็นไปตามอ านาจอนมุตัขิองบริษัท 

ปัจจบุนับริษัทมีการรับเหมางานระบบสาธารณูปโภคจ านวน 1 โครงการ ในนามกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์.เค.เจ. 
(“กิจการร่วมค้า CRC-R.K.J.”) ซึง่เป็นการร่วมทนุกบับริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“R.K.J.”) ซึง่เป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องใด ๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเข้าประมลูงานให้บริการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสีย ให้กบั
เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เม่ือเดือนเมษายน 2559  

 
2. รายได้อื่น ๆ 

ปัจจบุนับริษัทมีรายได้อ่ืน ๆ จากงานจดัเก็บขยะมลูฝอยจ านวน 1 สญัญา เป็นสญัญาในนามกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซี
อาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRC-CEC”) จ านวน 1 สญัญา โดยบริษัทลงทนุร้อยละ 5 และ CEC ลงทนุร้อยละ 95 
ซึง่เป็นสญัญารับจ้างให้บริการจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีแขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ  และแขวงศรีวิชยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
สญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดเดือนมิถนุายน 2563 โดยเหตท่ีุ CEC เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยมีกรรมการ และผู้ ถือหุ้นบางราย
ร่วมกนั ดงันัน้ เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะไม่ท าธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยอีกในอนาคต ยกเว้น 1 โครงการ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นท่ีบริษัทยงัคงผูกพนัตามสญัญา ซึง่เม่ือครบก าหนดสญัญาดงักล่าว บริษัทจะไม่มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวอีกต่อไป 
ทัง้นี ้ภายหลงัสญัญาสิน้สุดลง บริษัทจะจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยท่ีไม่ใช้งานทัง้หมด รวมทัง้
จะท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีใช้ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกับขยะมูลฝอยจนครบก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีบริษัทท ากับเจ้าของท่ีดิน
ให้แก่บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั (“CEC”) 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561/2 

ล้านบาท สัดส่วน/1 ล้านบาท สัดส่วน/1 ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้จากการให้บริการ 31.00 2.96% 23.18 1.70% - - 

รวมรายได้จากการให้บริการ 31.00 2.96% 23.18 1.70% - - 

หมายเหต ุ: /1 ค านวณสดัสว่นรายได้จากฐานรายได้รวมจากการด าเนินงาน (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 
                     /2 ในปี 2561 ไม่มีรายได้จากการให้บริการเน่ืองจากได้สญัญาได้สิน้สดุในเดือนกนัยายน 2560  
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การตลาดและการแข่งขนั 
กลยุทธ์การตลาด 

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริษัทเน้นให้ความส าคญักบัคณุภาพงานก่อสร้าง และการ

ส่งมอบงานให้ทนัตามก าหนดเวลา เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น และ
ความไว้วางใจต่อลูกค้า ด้วยการจัดให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้
ด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยเก่ียวกับงาน
ก่อสร้างเป็นประจ าทุกปีให้แก่บุคลากร ส่วนการคัดเลือก
ผู้ รับเหมาท่ีจะมารับงานบางส่วนของโครงการท่ีบริษัทได้ท า
สัญญารับจ้างมา บริษัทจะเลือกสรรผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ 
และมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทก าหนด รวมถึงการจดัอบรมเพ่ือให้
ความรู้ และแนะน าเทคนิคการก่อสร้างให้แก่ผู้ รับเหมา รวมถงึการ
ท า workshop ก่อนเร่ิมงาน เพ่ือให้ผู้ รับเหมาทราบถึงมาตรฐาน
การท างานของบริษัท รวมไปถงึมาตรฐานในการตรวจรับงานของ
บริษัท เพ่ือสร้างความเข้าใจ และลดความเส่ียงจากงานก่อสร้างท่ี
ไม่ได้คณุภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ส่งวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทท่ีมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ เข้าควบคุม
การท างานอย่างใกล้ชิด 

 
• กลยุทธ์การก าหนดราคา (Price) 

บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาโดยอ้างอิงตามมูลค่า
ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง บวกด้วยก าไรส่วนเพิ่ม (Cost 
Plus Margin) บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการประมาณการ
ต้นทุนโครงการ โดยเฉพาะการถอดแบบโดยจะมีการว่าจ้าง
วิศวกรของบริษัทนอกช่วงเวลาท าการท่ีไม่ใช่ผู้ รับผิดชอบใน
โครงการท่ีจะเข้าเสนอราคาหรือเข้าประมูล หรือผู้ ช านาญการ
ภายนอกกรณีเร่งด่วน (ฝ่ายประเมินราคาพิจารณาว่าจ้างวิศวกร
ของบริษัทในการประเมินถอด BOQ เป็นอนัดบัแรก) อย่างน้อย 2 
ราย พร้อมเปรียบเทียบกบัราคากลาง (กรณีงานราชการ) เพ่ือหา
ปริมาณงานท่ีเหมาะสมที่สดุ กรณีวศิวกรหรือผู้ช านาญการ 2 ราย 
ถอด BOQ มีปริมาณต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ฝ่ายประเมินราคา
จะด าเนินการสอบถามรายละเอียดจากผู้ถอดแบบทัง้ 2 รายเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคู่กับความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ของฝ่ายประเมินราคาประกอบการตัดสินใจ 
หลังจากนัน้ ฝ่ายจัดซื อ้จัดจ้างจะท าการสืบราคาวัสดุและ
ค่าแรงงานเหมาเพ่ือใช้ประกอบการท าประมาณการต้นทุน
โครงการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 
 
 
 

• กลยุทธ์ช่องทางการจัดหางาน (Place) 
บริษัทมีช่องทางจดัหางาน แบง่ออกเป็น 2 วธีิ ได้แก่ 1.) การ

เข้าร่วมประมูลงาน และ 2.) การเจรจาโดยตรงกับเจ้าของ
โครงการ ซึ่งมีคุณสมบัติเบือ้งต้นตามแนวทางการพิจารณาท่ี
บริษัทก าหนด เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการไม่ได้รับช าระคา่จ้าง
นอกจากนัน้ บริษัทยงัใช้กลยุทธ์ในการลงทะเบียนเป็นผู้ รับเหมา
เพ่ือให้บริษัทมีรายช่ือท่ีผ่านคุณสมบัติเบือ้งต้นของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่ง
จดหมายแจ้งให้บริษัทเข้าร่วมประมลูหรือเสนอราคางานรับเหมา
ก่อสร้างเม่ือมีโครงการใหม่เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม หากเป็น
ลกัษณะงานก่อสร้างที่บริษัทไม่เคยมีผลงานมาก่อน หรือโครงการ
มีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีบริษัทจะเข้าเป็นผู้ รับเหมาหลกัรายเดียวได้ 
บริษัทจะพิจารณารูปแบบการเข้ารับงานในนามกิจการร่วมค้า 
(“Joint Venture”) หรือกิจการค้าร่วม (“Joint Operation”) ซึง่จะ
ร่วมมือกับผู้ มีประสบการณ์หรือมีผลงานอ้างอิงในอดีต ในการ
ด าเนินการดงักล่าวอยู่ภายใต้คู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัท 
ดงันัน้ ท่ีผ่านมาบริษัทจึงมีงานต่อเน่ืองจากการแนะน างานจาก
ลกูค้าทัง้ที่เป็นเจ้าของโครงการ ผู้ รับเหมาหลกั หรือผู้ รับเหมาช่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

บริษัทด าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ รับเหมาก่อสร้างเพ่ือ
แลกเป ล่ียนความ รู้ความต้องการในกลุ่ มสมาชิก  การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านส่ือโฆษณาต่าง ๆ การร่วมออกงาน
จดันิทรรศการในวาระท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการส่ง
บุคลากรไปเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ด้านงานก่อสร้างแก่
หน่วยงานราชการหรือสถาบนัการศึกษา รวมทัง้เปิดโอกาสให้
นกัศกึษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ก่อสร้างเข้ามาศกึษาดงูานและร่วมฝึกงานกบับริษัทเป็นประจ า
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ทกุปี รวมถึงการจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้ และแนะน าเทคนิคการ
ก่อสร้างให้แก่ผู้ รับเหมาอย่างตอ่เน่ือง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน โดย
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบือ้งต้นของเจ้าของโครงการตาม
แนวทางท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งฝ่ายประมาณราคาจะด าเนินการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิทุกครัง้ก่อนท่ีจะเข้าร่วมประมลูหรือก่อนรับ
งาน เพ่ือป้องกันความเส่ียงในการไม่ได้รับการช าระค่าจ้างจาก
ลูกค้าเจ้าของโครงการ ในขณะเดียวกัน บริษัทจะประเมิน
ศกัยภาพของบริษัท ควบคู่กับการประเมินศกัยภาพของเจ้าของ
โครงการ โดยบริษัทจะพิจารณาความพร้อมของบุคลากรและ
ทีมงาน ความเช่ียวชาญ โอกาสทางธุรกิจ และอตัราก าไร เป็นต้น 
เพ่ือป้องกันความเส่ียงในเร่ืองของคุณภาพงานก่อสร้างท่ีไม่ได้
มาตรฐาน การส่งมอบงานล่าช้า และการขาดทนุจากการด าเนิน
โครงการท่ีอาจเกิดขึน้ภายหลงัรับงาน  

หากพิจารณาแยกประเภทกลุ่มลูกค้า สามารถอธิบาย
ลกัษณะของลกูค้าในแตล่ะกลุ่ม ดงันี ้

1. ลูกค้าหน่วยงานราชการ 

ท่ีผ่านมาบริษัทจะหางานจากลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการ
ผ่านระบบการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ (Thai 
Government Procurement)  ซึ่ ง ผู้ รั บ เ ห ม า ท่ี มี สิ ท ธ์ิ ข อ ซื ้อ
รายละเอียดเอกสารการประมูล และเข้าร่วมประมูลงานกับ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการก าหนดคุณสมบัติเบือ้งต้น 
อาทิ ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ผลงานท่ีผ่านมา มูลค่า
ผลงานย้อนหลงั 5 ปีท่ีผ่านมา การให้บริการหลงัส่งมอบงาน ชัน้
ทะเบียนของผู้ รับจ้างเหมา เป็นต้น โดยหน่วยงานราชการท่ีเคย
เป็นลกูค้าของบริษัท ได้แก่ มหาวทิยาลยั การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เทศบาลจังหวัด และ
เทศบาลอ าเภอในจงัหวดัตา่ง ๆ เป็นต้น 

 
2. ลูกค้าภาคเอกชน 

ท่ีผ่านมาบริษัทได้รับงานจากลูกค้าภาคเอกชนส่วนใหญ่
เกิดจากเจ้าของโครงการเชิญเข้าร่วมประมูลงาน ซึ่งเจ้าของ
โครงการจะพิจารณาจากช่ือเสียง ผลงานในอดีต ประสบการณ์
ท างาน และสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงของผู้ รับเหมา ทัง้นี ้
บริษัทจะเจรจาโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือเกิดจากการ

ติดต่อจากเจ้าของโครงการมายังบริษัทโดยตรงเพ่ือให้เสนอ
ราคาบริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ 

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการไม่ได้รับช าระ
ค่าบริการ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิเบือ้งต้นของลูกค้าก่อน
รับงานทกุครัง้ อาทิ ฐานะทางการเงิน ประวตัิความเป็นมาของ
กิจการและ/หรือผู้บริหารโครงการ มลูคา่และระยะเวลาก่อสร้าง
ของโครงการ ความน่าเช่ือถือของเจ้าของโครงการ ประวตัิการ
ช าระเงิน (กรณีเป็นลูกค้าท่ีเคยใช้บริการ) ทุนช าระแล้ว ภาวะ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบาย
การรับงานของบริษัท
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ผลการด าเนินงานของบริษัทในงวดปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างแยกตามกลุ่ม
ลกูค้า ดงันี ้

กลุ่มลูกค้า 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
หน่วยงานราชการ 764.17 75.28% 1,137.43 84.65% 588.20 47.02% 

หน่วยงานเอกชน 250.89 24.72% 206.19 15.35% 662.80 52.98% 
รวม 1,015.06 100.00% 1,343.62 100.00% 1,251.00 100.00% 

โดยท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักจะมีความเส่ียงเก่ียวกับความไม่แน่นอนด้านความต่อเน่ืองของรายได้ซึ่งขึน้อยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการลงทนุในช่วงเวลานัน้ ท่ีผ่านมา บริษัทจึงไม่มีนโยบายในการก าหนดสดัส่วนรายได้รับเหมา
ก่อสร้างระหว่างหน่วยงานราชการและงานภาคเอกชน ในงวดปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการรับงาน
รับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการ ต่อสดัส่วนรายได้จากภาคเอกชน ร้อยละ 75.28 ต่อร้อยละ 24.72 ร้อยละ 84.65 ต่อร้อยละ 15.35 
และร้อยละ 47.02 ตอ่ร้อยละ 52.98 ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ รับเหมาท่ีสามารถขอซือ้รายละเอียดเอกสารประมลู และเข้าร่วม
ประมลูงาน โดยมีรายละเอียดตามตาราง 

รายการจดทะเบียนผู้รับเหมา 
หน่วยงาน รายการจดทะเบียน ออกให้วนัที่ วันหมดอาย ุ วงเงนิก่อสร้าง 

การท่าเรือแหง่ประเทศไทย ผู้ รับเหมาอาคาร ชัน้ 1 26 กมุภาพนัธ์ 2561 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ไม่จ ากดัวงเงิน 
การท่าเรือแหง่ประเทศไทย ผู้ รับเหมางานทาง ชัน้ 1 24 เมษายน 2560 16 กมุภาพนัธ์ 2563 ไม่จ ากดัวงเงิน 

การท่าเรือแหง่ประเทศไทย ผู้ รับเหมางานไฟฟ้า ชัน้ 2 24 เมษายน 2560 16 กมุภาพนัธ์ 2563 15 ล้านบาท 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ ค้ากลุ่มงานจ้างระบบประปา, 
สขุภณัฑ์ และบ าบดัน า้เสีย 

13 มีนาคม 2560 
 

12 มีนาคม 2565 
 

ไม่จ ากดัวงเงิน 
 

กรมทรัพยากรน า้ งานอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละพฒันา
แหล่งน า้ ชัน้ 2 

19 กรกฎาคม 2560 18 กรกฎาคม 2563 < 100 ล้านบาท 

หมายเหต ุ: บริษัทมีแผนจะตอ่อายกุารจดทะเบียนผู้ รับเหมากบัทกุหน่วยงานเจ้าของโครงการไปตลอดอย่างตอ่เน่ือง 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 

การหางานรับเหมา การตรวจสอบสถานะผู้ว่าจ้าง และ
การประมูลงาน 

การหางานรับเหมา 
ในการหางานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 1.ผ่านระบบการจดัซือ้จดัจ้างหน่วยงาน
ราชการ (Thai Government Procurement) และ 2.ผ่านนิตยสาร
ศูนย์รวมข่าวช่าง การได้งานรับเหมาทัง้ 2 ช่องทางท่ีกล่าว
สามารถแบ่งออกตามวิธีการได้อีก 2 วิธี คือ 1.) การประมลูงาน  
หรือ 2.) การเจรจาโดยตรงกบัเจ้าของโครงการ 

1. การประมูลงาน (Competitive Bidding) 

• เจ้าของโครงการจะประกาศหาผู้ รับเหมาก่อสร้าง
โครงการท่ีมีการออกแบบโครงการแล้วเสร็จผ่านเวบ็ไซต์ระบบการ
จั ด ซื ้อ จั ด จ้ า ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  ( Thai Government 
Procurement) วิธีนีเ้ป็นวิธีการท่ีหน่วยงานราชการใช้ปฏิบตัิ ซึ่ง
ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเบือ้งต้นตาม TOR (Term of 
Reference) ท่ีเจ้าของโครงการก าหนด อาท ิได้รับการจดทะเบียน
ผู้ รับเหมา เคยมีผลงานประเภทเดียวกับท่ีเจ้าของโครงการก าลัง
เปิดประมูลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีมูลค่างานรวมตามท่ี
เจ้าของโครงการก าหนดไว้ มีผลงานท่ีผ่านมาตามสญัญาเดียว /1 
เป็นไปตามข้อก าหนด เป็นต้น  

หมายเหต ุ/1 ผลงานท่ีผ่านมาตามสญัญาเดียว คือ ผลงานท่ีผู้ รับจ้างได้
ท างานแล้วเสร็จตามสญัญาที่ได้มีการสง่มอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
ต้องเป็นผลงานท่ีบริษัทเป็นผู้ รับจ้างโดยตรง ไมใ่ช่ผลงานอนัเกิดจากการเป็นผู้
รับจ้างช่วง โดยมลูคา่งานใน 1 สญัญาต้องไม่น้อยกว่าท่ีเจ้าของโครงการก าหนด 
ไม่สามารถน ามลูคา่งานจากสญัญาอ่ืนมารวมได้ ถงึแม้จะเป็นงานประเภท
เดียวกนัและรับจ้างจากหน่วยงานราชการดงักลา่วก็ตาม 

• เจ้าของโครงการจะเชิญบริษัท และผู้ รับเหมาก่อสร้าง
ราย อ่ืน  ๆ  เ ข้ า ร่ วมประมูลงานก่อส ร้าง  ในการคัด เ ลือก
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการจะพิจารณาจากช่ือเสียง 
ผลงานในอดีต ประสบการณ์ท างาน และสถานะทางการเงินท่ี
มัน่คงของผู้ รับเหมาก่อสร้างแตล่ะราย  

2. ก า ร เ จ ร จ า โ ดยต ร ง กั บ เ จ้ า ขอ ง โ ค ร งก า ร 
(Negotiation Deal)  ปกติเจ้าของโครงการหน่วยงาน
เอกชนมักจะใช้กับงานท่ีมีมูลค่างานไม่สูงนัก ซึ่งเจ้าของ
โครงการจะเลือกใช้บริการกบัผู้ รับเหมาท่ีคุ้นเคย 

อนึ่ง รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท นอกเหนือจาก
การขึน้อยู่กบัความต้องการของเจ้าของโครงการ ยงัสามารถแบ่ง
รูปแบบการให้บริการ ออกเป็น 2 รูป แบบ คือ 

• รับเหมาก่อสร้างแบบเหมาจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ และ
แรงงาน จนจบโครงการ  

• รับเหมาก่อสร้างบางส่วนงาน อาทิ จัดหาวัสดุ
ก่อสร้างบางส่วน และเหมาค่าแรง หรือรับเหมา
คา่แรงอย่างเดียว 

การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 

ฝ่ายจัดซือ้ด าเนินการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์หลักท่ีใช้ใน
โครงการตามย่ีห้อ รุ่น ลกัษณะ ปริมาณ และประมาณราคาท่ีระบุ
อยู่ใน BOQ หรือคุณภาพใกล้เคียง อาทิ เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์ 
ทราย สุขภณัฑ์ อิฐ เสาเข็มและไม้แบบ เป็นต้น กบัผู้จดัจ าหน่าย
ท่ีอยู่ในทะเบียนคู่ค้า (Vendor List) ของบริษัทเท่านัน้ ตาม
นโยบายการจดัหา และการสัง่ซือ้สินค้าท่ีบริษัทก าหนดขึน้ อาท ิมี
สินค้าต้องการเพียงพอ ราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน การบริการ
ของพนักงาน การจัดส่งตรงต่อเวลา เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มี
การท าสัญญาซือ้ขายวสัดุ อุปกรณ์กับผู้ จัดจ าหน่ายรายใดราย
หนึ่งเป็นพิเศษ แต่จะให้ผู้จดัจ าหน่ายเสนอราคาวสัด ุอุปกรณ์แก่
บริษัท เพ่ือเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจสัง่ซือ้ โดยลกัษณะการ
สั่งซือ้จะมีลักษณะเป็นการสัง่ซือ้เพ่ือใช้งานเป็นรายโครงการ (ผู้
จัดจ าหน่ายจะด าเนินการจัดส่งวสัดุ และอุปกรณ์ดงักล่าวไปยงั
หน้างานโดยตรง) และน าวสัด ุอุปกรณ์มาใช้งานแบบมาก่อนใช้
ก่อน (First in First out) ซึ่งการพิจารณาสัง่ซือ้วสัดุ และอุปกรณ์ 
มี 2 รูปแบบ คือ 1.ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบเหมาจดัหาวสัด ุ
อุปกรณ์ และแรงงาน 2.ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบางส่วนงาน 
อาทิ จัดหาวสัดุก่อสร้างบางส่วน และเหมาค่าแรง หรือรับเหมา
ค่าแรงอย่างเดียว ในการสัง่ซือ้ตามท่ีกล่าวก่อนการสัง่ซือ้ทกุครัง้
บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการและ/หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซือ้สินค้าจากผู้ จัด
จ าหน่ายมากกว่า 1 ราย และจะมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ จัด
จ าหน่ายรายอ่ืนก่อนพิจารณาสัง่ซือ้ทกุครัง้ ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคย
ประสบปัญหาการจดัหาวสัด ุและอปุกรณ์ในการก่อสร้างแตอ่ย่าง
ใด 
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การจัดหาผู้รับเหมามาร่วมท างานในโครงการ 

เพ่ือช่วยลดภาระในการบริหารจัดการเก่ียวกับบุคลากร 
และแรงงาน และช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไม่มีนโยบายในการ
ว่าจ้างแรงงานทางตรงทัง้หมด แต่จะเป็นการว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมี
ประสบการณ์มาช่วยท างาน โดยคดัเลือกจากผู้ รับเหมาท่ีอยู่ใน
ทะเบียนคู่ค้า (Vendor List) ของบริษัทในการด าเนินการก่อสร้าง 
ตัง้แต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานระบบ ไปจนถึงงาน
สถาปัตยกรรม โดยผู้ รับเหมาจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดหา
แรงงานและวัสดุ อุปกรณ์ในบางส่วนงานท่ีได้รับว่าจ้าง หรือ
รับผิดชอบเฉพาะจัดหาแรงงาน ซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงในรูป
ของสญัญาว่าจ้างระหว่างบริษัทกบัผู้ รับเหมา ซึง่จะระบุลกัษณะ 
และรายละเอียดของงาน ระยะเวลางาน มลูคา่งาน ข้อก าหนดใน
การท างาน เง่ือนไขการช าระ และก าหนดการแล้วเสร็จอย่าง
ชดัเจน 

ทัง้นี ้การคดัเลือกผู้ รับเหมาจะเป็นไปตามนโยบายการจดั
จ้างท่ีบริษัทก าหนด อาทิ ความพร้อมของจ านวนแรงงาน 
คณุภาพแรงงาน การให้ความร่วมมือ ความถกูต้องของงาน ความ
รวดเร็วของงาน ประสบการณ์ท างานร่วมกัน คุณภาพของงาน 
และการบริการภายหลังการส่งมอบงาน เป็นต้น โดยวิธีการสั่ง
จ้างผู้ รับเหมา สามารถแบง่ออก เป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. กรณีท่ีเป็นการจ้างผู้ รับเหมาท่ีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง และ
บริษัทเป็นผู้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ เหล็ก คอนกรีต อิฐ
มวลเบา ปนูซีเมนต์ ปัน้จัน่ รถแบคโฮ รถเครน รถตกั รถบด
ดนิ เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนวิศวกรรมโยธาและงาน
สถาปัตย์ เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง 

2. กรณีท่ีเป็นการจ้างผู้ รับเหมาท่ีจ้างเหมาทัง้ค่าแรง และค่า
วสัดุ อุปกรณ์ อาทิ ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบประปา 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) 

ท่ีผ่านมาบริษัทมีนโยบายกระจายการว่าจ้างผู้ รับเหมาใน
แต่ละกลุ่มงานมากกว่า 1 ราย เพ่ือไม่ให้งานกระจุกอยู่กับ
ผู้ รับเหมาในกลุ่มงานนัน้ ๆ รายใดรายหนึ่ง เพ่ือให้สามารถส่ง
มอบงานท่ีมีคณุภาพ และมาตรฐานให้กบับริษัทในเวลาท่ีก าหนด 
บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ รับเหมารายได้รายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 
ของมลูค่าการว่าจ้างผู้ รับเหมารวม ทัง้นี ้การว่าจ้างผู้ รับเหมาแต่
ละราย บริษัทจะพิจารณาในเร่ืองของผลงานในอดีตก่อน
พิจารณาว่าจ้างทุกครัง้นอกเหนือจากการพิจารณาเร่ืองราคา 

ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาผู้ รับเหมา
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด
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สรุปผลงานรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – ปี 2561)  

ประเภทอาคารทั่วไป 
2559 2560 2561 

ความคืบหน้าโครงการ 
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ 

1.คอนโดมิเนียม หอพกั อาคารพาณิชย์ ที่พกัอาศยั 
จ านวนโครงการ 

มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
5 

173.13 
4 

109.45 
6 

249.11 
1 

25.70 
2 

46.50 
2 

29.23 
2.อาคารเรียน ศนูย์การเรียนรู้ 

จ านวนโครงการ 
มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 

3 
130.43 

4 
331.29 

2 
201.32 

3 
364.35 

2 
96.31 

2 
141.76 

3.โรงแรม 
จ านวนโครงการ 

มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
0 
- 

2 
64.22 

3 
101.61 

1 
38.87 

2 
29.40 

5 
237.21 

4.ห้างสรรพสินค้า 
จ านวนโครงการ 

มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
1 

29.27 
0 
- 

0 
- 

0 
- 

0 
- 

0 
- 

5.อ่ืน ๆ/1 

จ านวนโครงการ 
มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 

8 
44.90 

2 
86.74 

5 
79.92 

3 
31.22 

5 
14.15 

7 
330.08 

รวม 
จ านวนโครงการ 

มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
17 

377.73 
12 

591.70 
16 

631.96 
8 

460.14 
11 

186.36 
16 

739.00 
หมายเหต ุ: /1 – อ่ืน ๆ อาท ิอาคารบ าบดัน า้เสีย อาคารท่ีจอดรถ อาคารโรงไฟฟ้า งานซุ้มประตปูอ้มยาม งานถนนและภมูิทศัน์ อาคารโรงงาน สะพานเช่ือม 

อาคารควบคมุระบบปรับอากาศ เป็นต้น 
 

งานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – ปี 2561) 

ประเภทอาคารทั่วไป 
2559 2560 2561 

ความคืบหน้าโครงการ 
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ 

1.งานระบบไฟฟา้แรงสงูและสถานีไฟฟา้ยอ่ย 
จ านวนโครงการ 

มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.ระบบไฟฟา้พลงังานน า้ขนาดเล็กและงาน 
   ชลประทาน 

จ านวนโครงการ 
มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
84.89 

- 
- 

2 
115.61 

3.งานระบบบ าบดัน า้เสียและประปา 
จ านวนโครงการ 

มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
- 
- 

1 
45.63 

2 
3.84 

2 
94.94 

- 
- 

3 
180.63 

4.งานเพ่ือสง่เสริมด้านนวตักรรม 
จ านวนโครงการ 

มลูคา่ที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 

67.85 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 

29.4 
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ประเภทอาคารทั่วไป 
2559 2560 2561 

ความคืบหน้าโครงการ 
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ 

รวม 
จ านวนโครงการ 

มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
- 
- 

1 
45.63 

3 
71.69 

4 
179.83 

- 
- 

6 
325.64 

 

สรุปผลงานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในอดีต/1,/2 
กลุ่มงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย  

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 
มูลค่าตามสัญญา 

(ล้านบาท) 
ปีที่ด าเนินการ 

1. สถานีไฟฟา้ยอ่ย เชียงใหม ่4, ล าพนู 3, วงัทอง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค สถานีไฟฟา้ยอ่ย 205.39 2543 

2. ก่อสร้างพร้อมติดตัง้สวิตช์เกียร์ ระบบ 115kV 
(เพ่ิมเติม) สถานีไฟฟา้บวัใหญ่ 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค สถานีไฟฟา้ยอ่ย 11.80 2554 

3. อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน า้และติดตัง้เคร่ือง
ก า เ นิด ไฟฟ้า  พ ร้อมส่วนประกอบ อ่ืน  ๆ 
(โครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ แมส่ะงา) 

กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์

พลงังาน 

ไฟฟา้พลงัน า้ และ
สถานีไฟฟา้ยอ่ย 

86.99 2556 

 
กลุ่มงานระบบไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็กและงานชลประทาน 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่าตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ปีที่ด าเนินการ 

1. โครงการไฟฟา้พลงังานน า้ขนาดเล็กแมป่าย การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ไฟฟา้พลงัน า้ 55.50 2538 

2. โครงการไฟฟา้พลงังานน า้ขนาดเล็ก น า้หมนั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ไฟฟา้พลงัน า้ 75.00 2550 

3. โครงการไฟฟา้พลงังานน า้ขนาดเล็ก น า้สาน การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ไฟฟา้พลงัน า้ 155.92 2552 

 
กลุ่มงานระบบบ าบัดน ้าเสีย และประปา 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 
มูลค่าตาม
สัญญา (ล้าน

บาท) 
ปีที่ด าเนินการ 

1. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวม และบ าบดัน า้

เสีย โรงพยาบาลชมุชน 

กระทรวงสาธารณะสขุ ระบบบ าบดัน า้เสีย 119.00 2541 

2. ระบบบ าบดัน า้เสียรวม ระยะที่ 1 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
เชียงใหม่ 

ระบบบ าบดัน า้เสีย 69.90 2546 

3. ปรับปรุงซอ่มแซมระบบรวบรวม และบ าบดัน า้เสีย เทศบาลนครปฐม ระบบบ าบดัน า้เสีย 69.90 2546 

4. โรงกรองน า้และถังตกตะกอน พร้อมวางท่อเมน

ประปา 

เทศบาลพษิณโุลก ระบบประปา 25.00 2546 

5. ก่อสร้างโรงบ าบดัน า้ใต้ดิน จากบอ่เหมืองแมเ่มาะ การไฟฟา้ฝ่ายผลิต ระบบบ าบดัน า้เสีย 76.50 2552 

6. Grit Chamber และติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ การประปาสว่นภมิูภาค ระบบประปา 53.95 2556 

หมายเหต ุ:   /1 – ผลงานรับเหมาในอดีตส าหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภท บริษัทไม่ได้รับงานอย่างต่อเน่ือง แต่บริษัทมีผลงานท่ีจะสามารถเข้าร่วมเสนอราคา
หรือร่วมประมลูงานดงักลา่วได้ตามเง่ือนไข 

/2 – การรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค บริษัทรับผิดชอบในสว่นงานวิศวกรรมโยธา ส าหรับงานระบบอ่ืน บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมี
ประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึง่จะอยู่ภายใต้การควบคมุคณุภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู้ 
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ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ซึง่บริษัทสามารถเข้ารับงานได้โดยตรง ซึง่บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าเจ้าของโครงการ
ในฐานะผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor)  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีมาตรการในการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณรับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัจิากกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม อย่างเคร่งครัด เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนบริเวณข้างเคียง โดยมีการควบคมุ และดแูลจากวิศวกรประจ า
โครงการ อาท ิการล้อมรัว้รอบพืน้ท่ีโครงการเพ่ือปอ้งกนับคุคลภายนอกเข้าบริเวณก่อสร้าง เพ่ือความปลอดภยั การจดัท าสแลนกนัฝุ่ น
ครอบสิ่งปลูกสร้างเพ่ือป้องกนัฝุ่ น เสียง และวสัดตุกหล่น ดแูลความสะอาดล้อรถบรรทกุวสัด ุอุปกรณ์ทกุครัง้ก่อนออกจากหน่วยง าน 
เพ่ือป้องกนัเศษดิน และหินตกหล่นบนถนน ซึง่อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้ เป็นต้น วสัดอุุปกรณ์ทกุชิน้จะมีการดแูลอย่างสม ่าเสมอจาก
ทีมวศิวกรหน้างานของบริษัท 
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งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างที่ยงัไม่ส่งมอบ จ านวน 23 โครงการ คดิเป็นมลูคา่งานในส่วนท่ียงัไม่รับรู้รายได้รวม 997.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ตาม

สัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.63 

รายละเอียดโครงการรับเหมาก่อสร้างที่ลงนามสญัญาแล้ว    
1. งานระบบรวบรวมและบ าบดั

น า้เสีย ปากเกร็ด 

กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย 
-อาร์.เค.เจ 

ระบบบ าบดั
น า้เสีย 

193.46 6 เม.ย.2559 – 12 ต.ค.2561 99.85% 193.16 0.30 100% - 

2. งานติดตัง้และทดสอบเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟา้พลงัน า้พร้อม

อปุกรณ์ 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน 

ติดตัง้และ
ทดสอบเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้ 

13.39 2 มี.ค.2561 – 27 ธ.ค.2561 77.80% 10.42 2.97 100% - 

3. งานอาคารโรงไฟฟา้ระบบสง่

น า้ กฟภ.แมต่ืน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน 

อาคาร
โรงไฟฟา้ 

211.21 26 มี.ค.2560 - 16 มี.ค.2562 90.00% 190.09 21.13 100% - 

4. กลุม่อาคารอเนกประสงค์และ

อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ อาคาร
อเนกประสงค์ 

119.45 20 มี.ค. 2560 - 1 มี.ค. 2562 92.50% 
 

110.50 8.96 100% - 

5. งานถนนและภมิูทศัน์กลุม่

อาคารเรียนรวม และกลุม่

อาคารพกันกัศกึษาคณะครุ

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ถนนและภมิู
ทศัน์ 

85.21 1 ส.ค.2560 – 23 ต.ค. 2561 99.82% 85.06 0.15 100% - 

6. งานโรงแรมดิเอ็มเพรสสว่น

ขยาย 

บริษัท ช้างคลานเวย์ จ ากดั โรงแรม 208.45 31 ส.ค. 2560 - 31 มี.ค.2562 92.00% 191.77 16.68 100% - 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2) 

34 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ตาม

สัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.63 

7. งานระบบบ าบดัน า้เสียระยะ 

ที่ 4  เทศบาลเมืองป่าตอง  

เทศบาลเมืองป่าตอง ระบบบ าบดั
น า้เสีย 

114.58 1 ต.ค.2560 – 29 มิ.ย. 2562 99.91% 114.47 0.11 100% - 

8. งานก่อสร้าง Hongsa Power 

Visitor     Center Building 

Hongsa Power Company 
Limited 

อาคาร
โรงไฟฟา้ 

90.27 30 พ.ย. 2561 – 29 ม.ค. 2562 98.52% 88.94 1.33 100% - 

9. งานอาคารคอนโดมิเนียม 

โครงการ THE NINE 

(THAILAND) 

บริษัท เดอะไนน์ (ไทยแลนด์)
จ ากดั 

งาน
คอนโดมิเนียม 

59.34 7 ก.พ. 2561 - 22 เม.ย. 2562 46.30% 27.48 31.87 100% - 

10. งานครัวการบินกรุงเทพ

เชียงใหม่ 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
เชียงใหม ่จ ากดั 

งานอาคาร
และโรงงาน 

183.68 15 มี.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562 92.40% 169.71 13.97 100% - 

11. งานสะพานเชื่อมตอ่กบั

สนามบิน 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
เชียงใหม ่จ ากดั 

สะพานเชื่อม 5.14 18 เม.ย. 2561 – 31 ม.ค. 2562 20.08% 1.03 4.11 100% - 

12. HYATT REGENCY KOH 

SAMUI 

บริษัท สมยุ วิพรรธน์ จ ากดั โรงแรม 327.41 2 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 23.44% 76.74 250.67 100% - 

13. งานก่อสร้างต้นแบบระบบ

ผลิตก๊าซไบ 

      โอมีเทนอดั (CBG) 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังาน
นครพิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สาธารณปูโภค 49.23 7 พ.ค. 2561 - 6 ต.ค. 2561 59.72% 29.40 19.83 100% - 

14. งานโครงสร้าง สถาปัตย์ 

โรงเรียนนานาชาติเกรซ 

โรงเรียนนานาชาติเกรซ อาคารเรียน 104.85 15 มิ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562 47.31% 49.60 55.25 100% - 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2) 

35 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ตาม

สัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.63 

15. งานอาคารควบคมุระบบ

ปรับอากาศ อาคารอเนกทศัน์ 

มสธ. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาธารณปูโภค 5.64 30 มิ.ย. 2561 – 6 ธ.ค. 2561 99.28% 5.60 0.04 100% - 

16. งานตอ่เติมอาคาร Prime  บริษัท ไพร์มสแควร์ จ ากดั โรงแรม 7.19 20 ส.ค. 2561 – 15 ก.พ. 2562 24.34% 1.75 5.44 100% - 

17. งานร่องระบายน า้ Drop 

Structure กฟผ. เหมืองแมเ่มาะ 

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทย เหมืองแม่เมาะ 

งานระบายน า้ 6.78 1 ต.ค. 2561- 28 ก.พ. 2562 34.96% 2.37 4.41 100% - 
 

18. งานอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก 5 ชัน้  โรงแรมรติลานนา 

บริษัท ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท 
จ ากดั 

โรงแรม 52.06 29 ก.ย. 2561 – 14 ก.ย. 2562 8.13% 4.23 47.82 100% - 

19. Construction of 4 Blocks 

4 Story Hotel 

Hotel Forte Co., Ltd. โรงแรม 178.07 15 พ.ย. 2561 – 14 พ.ย. 2562 1.88% 3.35 174.73 80% 100% 

20. งานระบบไฟฟา้ สขุาภบิาล 

ระบบปรับ  อากาศ โรงเรียน

นานาชาติเกรซ 

โรงเรียนนานาชาติเกรซ งานระบบ 
 

43.93 1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 43.93% 6.55 37.38 100% - 

21. งาน Holiday Inn Express 

and Resort, Samui 

บริษัท เดอะ แพลทินมั สมยุ 
จ ากดั 

โรงแรมและ 
รีสอร์ท 

296.26 1 พ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563 0.00% - 296.26 60% 100% 

22. งานปรับระดบัสายพาน แม่

เมาะ จ.ล าปาง 

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทย 

เทพืน้คอนกรีต 3.53 27 พ.ย. 2561 – 26 เม.ย. 2562 0.00% - 3.53 100% - 

23. FEEL WITH NIMMAN Hotel Forte Co., Ltd. ออกแบบ 1.20 75 วนั 60.00% 0.72 0.48 100% - 

ท่ีมา : ข้อมลูจากฝ่ายบริหารของบริษัท 
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บริษัทมีงานบริการเก่ียวกับขยะมลูฝอยท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 1 สญัญา เป็นสญัญาในนามกิจการร่วมค้า CRC-CEC จ านวน 1 สญัญา มีมลูค่างานคงเหลือ 167.91 ล้านบาท ซึง่บริษัทร่วม
ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดโครงการบริการเก่ียวกับขยะมูลฝอยท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผู้ ว่าจ้าง/ผู้ รับบริการ ผู้ รับจ้าง 
มูลค่าตาม
สัญญา 

(ล้านบาท) 

ปีที่
ด าเนินการ 

วันสิน้สุด
สัญญา 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.62 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.63 

1. แขวงเม็งราย, แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ, 
แขวงศรีวิชยั จงัหวดัเชียงใหม ่

CRC-CEC/1 531.31 2558 - 2563 มิถนุายน 2563 363.40 167.91 89.35% 100.00% 

    หมายเหต ุ: /1 – บริษัทลงทนุในกิจการร่วมค้า CRC-CEC ร้อยละ 5 และจะรับรู้รายได้สว่นแบง่ในก าไรตามสดัสว่นเงินลงทนุ  
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10 
ปัจจัยความส่ียง 

 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงว่าเป็นปัจจัยท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ อนัจะน าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบับริษัทฯผู้ ถือ
หุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดให้
น ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการ
บริหารจดัการปัจจยัเส่ียงให้เกิดประสิทธิผลอย่างตอ่เน่ือง 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทได้ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยคณะท างานบริหารความเส่ียง ภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ี
ติดตามประเมินความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคัญได้แก่ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการด าเนินงานความ
เ ส่ียงด้านการเงิน และความเ ส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงทบทวนความเส่ียงเดิมท่ีอาจมี
การเปล่ียนแปลงและระบุความเ ส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่โดย
พิจารณาทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันอาจจะ
เกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดมาตรการในการบริหารจดัการความ
เส่ียงท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์และแนวทางการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีบริษัทฯ 
ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลการพิจารณาทบทวนความเส่ียงในปี 2561 พบว่ามี
รายการความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 
เ น่ื อ ง จ ากธุ ร กิ จ รั บ เ หม าก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น ธุ ร กิ จ ท่ี มี

ความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้ การเตบิโตหรือการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อีกทัง้
ยังมีความเส่ียงจากการแข่งขันภายในกลุ่มผู้ ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทได้ ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นสาเหตุท่ีบริษัทต้องค านึงถึงความ
เส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ภาวะการแข่งขนัของกลุ่มผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเข้าใจในลกัษณะของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี ตลอดจนในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้
ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคอ่ืนโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเป็น
โครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท ท่ีเกาะสมุย จังหวัด        
สุราษฎร์ธานี และงานก่อสร้างระบบบ าบัดน า้เสียเทศบาล   
ป่าตอง จังหวดัภูเก็ต โดยยังคงครองฐานลูกค้าในภาคเหนือ 
ทัง้งานภาครัฐและเอกชน กอปรกับบริษัทสามารถเข้าร่วม
ประมูลงานหรือรับงานได้ทัง้งานหน่วยงานราชการและงาน
ภาคเอกชนได้ ในการรับงานจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท า
ให้บริษัทสามารถลดทอนความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจลงได้ 
อาทิ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั ภาคเอกชนลดการลงทุนลง 
ในขณะท่ีภาครัฐยังคงต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ หรือท าการลงทนุต่อเน่ืองตามแผนงานของ
ภาครัฐ ท าให้บริษัทยงัสามารถรักษาระดบัรายได้ให้เติบโตได้  

 
2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2562 

จะมีความชัดเจนขึน้ภายหลังมีการเลือกตัง้ ซึ่งน่าจะมีเร่ือง
ของการลงทนุโครงการใหม่ๆตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้รับ
การเลือกตัง้เข้ามา ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทรับเหมาทัง้ขนาด
ใหญ่จนถึงขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี  ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน คา่แรงงานก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึน้ น่าจะเป็นผลตามมา 
บริษัทได้เตรียมการรับมือกับปัญหาเหล่านี โ้ดยการหา
ช่องทางเพิ่มแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมายจากพนัธมิตรด้าน
แรงงานของบริษัท เพ่ือให้พอเพียงกับความต้องการตาม
ปริมาณงานท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้ในปี 2562 นี ้
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3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ต่อเน่ืองของ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้งานตาม
สญัญา ซึง่เกิดจากการเข้ารับงานก่อสร้างจนกระทัง่สิน้สุดเม่ือ
งานส าเร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้า การด าเนินงานในลกัษณะ
นีท้ าให้บริษัทมีความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ 
เน่ืองจากเม่ือการให้บริการตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์และส่ง
มอบงานเรียบร้อยแล้ว แตบ่ริษัทยงัไม่มีงานใหม่เข้ามารองรับ 
ในขณะท่ีบริษัทยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ 
คา่จ้างบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง  ทัง้หมดนีเ้ป็นผลให้บริษัทได้รับ
ความเส่ียงในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สอดคล้องกับ
รายได้ท่ีจะได้รับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของ
รายได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้มีการท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีโดยมีการตัง้เป้ารายได้และโครงการท่ีจะเข้าประมูล
งานล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ บริหารระดับสูงสามารถน าข้อมูลไป
วิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดต่อประมูลงาน
โครงการใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงการท่ีจะทยอยจบและ
สร้างความต่อเน่ืองของรายได้ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัท
เช่ือว่าการท่ีบริษัทสามารถเข้ารับประมูลงานท่ีหลากหลาย 
อาทิ งานโครงการก่อสร้างประเภทอาคาร งานก่อสร้าง
โครงการบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น การบริหารการรับงานท่ีมีขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กพร้อมกันในแต่ละช่วงเวลา 
การเข้ารับงานในหลากหลายพืน้ท่ี กลยุทธ์เหล่านี ้สามารถ
ช่วยบริษัทลดความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ 
กอปรกับบริษัทใช้กลยุทธ์การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละโครงการ เป็นผลให้บริษัทไม่ต้อง
แบกรับภาระคา่จ้างแรงงานในช่วงที่ไม่มีงาน 

 
4) ความเสี่ยงจากเจ้าของโครงการช าระเงิน

ล่าช้า หรือช าระเงนิไม่ได้ 
เน่ืองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสามารถเรียกเก็บเงิน

ค่าจ้างตามสัญญาได้ก็ต่อเม่ือการด าเนินงานก่อสร้างตาม
สัญญาได้บรรลุขัน้ความส าเร็จ ท าให้บริษัทต้องด าเนินการ
ก่อสร้างและแบกรับต้นทนุ คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนท่ีจะสามารถ
เรียกเก็บค่างวดงานและได้รับเงินจากเจ้าของโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและมลูค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 410.80 ล้านบาท หากได้รับ
ช าระเงินค่าจ้างล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน

กิจการของบริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องมีภาระในการช าระเงิน
คา่ด าเนินการก่อสร้างออกไปก่อนล่วงหน้า 

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงด้านนีเ้ป็นอย่างดี จึงได้หา
แนวทางป้องกนัโดยการพิจารณาเลือกลูกค้าก่อนเข้าประมูล
งานหรือก่อนเข้ารับงาน เม่ือรับงานหรือประมูลงานได้แล้ว
บริษัทจะให้ความส าคญักับการปฏิบตัิตามสญัญางานอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้สามารถมั่นใจว่าได้ว่าบริษัทจะสามารถส่ง
มอบงานท่ีมีคณุภาพ ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดให้แก่ลูกค้าได้ 
เพ่ือลดปัญหาข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการช าระเงินค่างวดงานหรือ
ค่าจ้างของลูกค้า รวมทัง้ความเส่ียงจากการตกเป็นผู้ ผิด
สญัญา 

 
5) ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง 
การด าเนินงานก่อสร้างโครงการ หากมีความผิดพลาดซึง่

ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบใน
ด้านของอันตรายจากความผิดพลาดในการก่อสร้างท่ีท าให้
เกิดความเสียหายทัง้ด้านชีวิตและทรัพย์สิน หรือผลกระทบ
จากการด าเนินงานตอ่สิ่งแวดล้อม อาท ิมลภาวะทางเสียง ฝุ่ น
ควนัฟุ้งกระจายจากการก่อสร้าง การทรุดตวัของพืน้อาคาร
ข้างเคียง ทัง้หมดนี ้อาจเป็นเหตใุห้บริษัทถูกด าเนินคดีในชัน้
ศาลได้ในกรณีท่ีถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนีค้วามเส่ียงดงักล่าวยังอาจน ามาซึ่งการเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของบริษัทอีกด้วย 

บริษัทจึงตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภยัมา
เป็นอันดบัแรกๆ โดยได้มีการฝึกอบรมพนักงานตัง้แต่ระดับ
ผู้ บริหารจนถึงระดับคนงานให้เข้าใจและใส่ใจด้านความ
ปลอดภัยของการด าเนินงานในทุกประเภทความปลอดภัย 
อาทิ การจัดบุคลากรเข้าอบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างานของกรมสวัสดิการทุกระดับ การส่งเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพไปให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่
คนงานก่อนเร่ิมงาน (Morning Talk) การรณรงค์ให้คนงาน
บนัทกึกิจกรรมด้านความปลอดภยัในสมดุบนัทกึความดี การ
จัดให้มีการคัดเลือกคนงานท่ีท างานด้วยความระมัดระวัง
ปลอดภัยในแต่ละเดือน (Safety Men and Safety Women) 
เป็นต้น ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่าหากพนักงานและคนงานของ
บริษัทเข้าใจถึงการป้องกันและใส่ใจความปลอดภัยในการ
ด าเนินงานก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภายนอกได้ 
ส าหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะฝุ่ นควันฟุ้ง
กระจายนัน้ บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจดัการเร่ืองมลภาวะทางเสียง โดย
การหลีกเล่ียงการท างานในช่วงนอกเวลางาน หากมีกรณีท่ี
ต้องมีการด าเนินงานท่ีอาจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน บริษัท
ก็จะท าการแจ้งให้บุคคลในชุมชนทราบก่อนล่วงหน้าผ่าน
ตัวแทนชุมชนท่ีบริษัทได้มอบหมายให้เป็นส่ือกลางในการ
ส่ือสารท าความเข้าใจ 

ในปี 2562 บริษัทได้เตรียมการเพ่ือท่ีจะพัฒนาตามหลกั
มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 และ ISO 45001 เพ่ือให้
กระบวนการท างานของบริษัทมีมาตรฐานในการดูแล
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัในการท างาน
ทัง้ของพนักงานและชุมชนข้างเคียง โดยท่ีบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับการรับรองดงักล่าวภายในปี 2562 
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11 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะส าคัญของทรัพย์สนิถาวรหลกัที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

ประเภททรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงนิจ านอง 
(ล้านบาท) 

1. ที่ดิน   94.92    
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ต.เหมืองแก้ว อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 14 ตารางวา ทางเข้า – ออกที่ดิน บริษัท  - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 8234 ต.ริมใต้ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 0-2-02 ไร่ ที่ดินเปลา่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 12.00 
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 31061 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 1-2-00 ไร่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 12.00 
4) นส.3 ก. เลขที่ 1524 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่รวม 1-3-19 ไร่ ที่ดินเปลา่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 6.47 
5) โฉนดที่ดินเลขที่ 43258 ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-1-17.7 ไร่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 19.78 
6) โฉนดที่ดินเลขที่ 44117 ต.สะลวง อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-1-57 ไร่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 1.67 
7) โฉนดที่ดินเลขที่ 2034 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 2-0-3.9 ไร่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 6.43 
8) โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 ต.เหมืองแก้ว อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 12-3-48 ไร่ ที่ดินเปลา่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 5.79 
9) โฉนดที่ดินเลขที่ 44542 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 18 ตารางวา ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 5.35 
10) โฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 18 ตารางวา ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 50.00 
11) โฉนดที่ดินเลขที่ 2722,8478,8479,9549 และ 12310 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.

เชียงใหม ่เนือ้ที่รวม 7-0-37 ไร่ 
ที่พกัคนงาน/1 / โกดงัเก็บ
วสัด ุอปุกรณ์ก่อสร้าง 

บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกนั 163.00 

2. อาคารและสิ่งปลกูสร้าง อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท 3.56 จ านองเป็นหลกัประกนั 55.35 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ใช้ที่ส านกังาน บริษัท 50.41 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ใช้ที่ส านกังาน บริษัท 5.16 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

5. ยานพาหนะ ใช้ที่ส านกังาน บริษัท 5.34 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

รวมมูลค่า-สุทธิ 159.39   
หมายเหต ุ:  /1 - ท่ีพกัคนงานสว่นใหญ่เป็นท่ีพกัคนงานท่ีบริษัทจ้างเหมาแรงงานจากผู้ รับเหมาส าหรับการเข้าท างานในโครงการท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ดนิดงักลา่ว 
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ทรัพย์สินไม่มตีัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 1.50 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

บริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า/บริการกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ภาพเคร่ืองหมายการค้า กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียน วันหมดอายุ 

 บริษัท จ าพวกท่ี 36 
1. ซือ้ขาย/ให้เช่า/พฒันา/ประเมินราคา 

อสงัหาริมทรัพย์ 
2. ท่ีปรึกษา/จดัการ/ตวัแทน/ส่งเสริม/ให้

ค าปรึกษาแนะน า ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
จ าพวกท่ี 37 
1. รับเหมาก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศยั/อาคาร 
2. ก่อสร้าง สถานท่ีอ านวยความสะดวก

ภายในอาคาร/งานโยธา/สถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับท่ีจอด
ยานพาหนะ/ระบบสาธารณปูโภค/ระบบ
บ าบดัน า้เสีย/ระบบปอ้งกนัมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม/สถานีพลงังาน 

3. จดัการควบคมุดแูลการก่อสร้าง 
4. ควบคมุการก่อสร้างระบบ

สาธารณปูโภค 
5. แก้ไขเปล่ียนแปลงอาคาร 
6. บ ารุงรักษา ซอ่มแซม และการรือ้ถอน

สิ่งก่อสร้าง 
7. ปรับปรุงอาคาร ส่วนประกอบ และ

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
8. ดแูลรักษาเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความ

สะดวกในส านกังานและอาคาร 
9. ตดิตัง้ ซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ือง

และระบบปรับอากาศ 
10. งานปรับปรุงภมูิสถาปัตย์และ

สิ่งแวดล้อม 
จ าพวกท่ี 42 
1. งานวศิวกรรมก่อสร้าง 
2. วางแผนงาน/ออกแบบ ทางวศิวกรรม 
3. ออกแบบงานด้านระบบสาธารณปูโภค 
4. ให้ค าปรึกษา ด้านวศิวกรรม/งานด้าน

ระบบสาธารณปูโภค/ด้านการปอ้งกนั
สิ่งแวดล้อม/การพฒันาสิ่งแวดล้อม/ด้าน
วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

5. วางแผนงานด้านการควบคมุ
สิ่งแวดล้อม 

181123869 30 พ.ค. 2570 
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สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

สัญญาเช่าอาคาร 
 คูส่ญัญา 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา 
: 
: 

บริษัท เช่าอาคารจาก นางสจุิตรา บญุธรรมา 
ไม่มี 

 ท่ีตัง้ : เลขท่ี 164/36 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พืน้ท่ีใช้สอย : อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอยรวม 122 ตารางเมตร 

 ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราคา่เช่า : 12,631.58 บาทตอ่เดือน 
 การใช้ประโยชน์ : เพ่ือใช้เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท 

 
สัญญาเช่าพืน้ที่จอดรถ 
 คูส่ญัญา 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา 
: 
: 

บริษัท เช่าพืน้ท่ีจอดรถจากนางสาวอรพินท์ สนองนารถ 
ไม่มี 

 ท่ีตัง้ : พืน้ท่ีจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าส านกังาน 

 เนือ้ท่ีดนิ : พืน้ท่ีจอดรถ 5 คนั เนือ้ท่ีดนิรวม 22.5 ตารางวา 

 ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 อตัราคา่เช่า : 5,000 บาทตอ่เดือน 

 การใช้ประโยชน์ : เพ่ือเป็นพืน้ท่ีจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าส านกังาน จ านวน 5 คนั 
 
สัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน 
 คูส่ญัญา 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา 
: 
: 

บริษัท แบง่เช่าช่วงที่ดนิจาก นางบปุผวรรณ พวัพนัธ์ประเสริฐ 
ไม่มี 

 ท่ีตัง้ : โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 2828 ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เนือ้ท่ีดนิท่ีแบง่ให้เช่าช่วง : ประมาณ 2,400 ตารางวา 

 ระยะเวลาการเช่า : 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 22 มกราคม 2556 ถงึวนัท่ี 21 มกราคม 2565 

 อตัราคา่เช่า : 22 มกราคม 2556 ถงึ 21 มกราคม 2559 อตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน 
22 มกราคม 2559 ถงึ 21 มกราคม 2562 อตัราคา่เช่า 33,000 บาทตอ่เดือน 
22 มกราคม 2562 ถงึ 21 มกราคม 2565 อตัราคา่เช่า 36,300 บาทตอ่เดือน 
22 มกราคม 2565 ถงึ 21 มกราคม 2566 อตัราคา่เช่า 39,930 บาทตอ่เดือน 

 การใช้ประโยชน์ : เพ่ือใช้เป็นส านกังาน โครงการงานจดัเก็บขยะในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
หมายเหต ุ: บริษัทให้เช่าช่วงท่ีดนิตามสญัญาแบ่งเช่าช่วงท่ีดนิดงักลา่วให้แก่กิจการร่วมค้า CRC-CEC โดยก าหนดระยะเวลาเช่าช่วง 3 ปี ตัง้แต ่1 ก.ค. 58 ถึง 

30 มิ.ย. 61 เพ่ือใช้ในโครงการงานจดัเก็บขยะ 4 แขวง เทศบาลเชียงใหม่  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิในหลกัการในการให้ CEC เช่า
ช่วงท่ีดนิตอ่จนสิน้สดุสทิธิการเช่าในเดือนมกราคม 2566 ตามระยะเวลาท่ีบริษัทได้ท ากบันางบปุผวรรณฯ 
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สัญญากิจการร่วมค้า 
ช่ือกิจการร่วมค้า : กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

 คูส่ญัญา : บริษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั (นิติบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วน
ร้อยละ 67.90 ของทนุจดทะเบียน) 

 วนัท่ีลงนาม : 12 ธนัวาคม 2557 

 วัตถุประสงค์ของ
กิจการร่วมค้า 

: เ พ่ือเข้าร่วมประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล จ านวน 4 แขวง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 สาร ะส าคัญของ
สญัญา 

: • ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเตรียมการประมลูนี ้ตลอดจนการท างานให้
เสร็จสิน้ตามสญัญา โดยมีส่วนแบง่ตามความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายดงันี ้
  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน)               ถือสดัส่วน   5% 
  บริษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั    ถือสดัส่วน   95% 

• สญัญากิจการร่วมค้าจะสิน้สุดก็ตอ่เม่ือกิจการร่วมค้าได้ด าเนินงานตามสญัญาโครงการเสร็จสมบูรณ์ทกุ
ประการ ตามข้อก าหนดของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

• บริษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบในการจดัท าเอกสารประมูล 
จัดหาวสัดุอุปกรณ์ รับผิดชอบเป็นฝ่ายปฏิบตัิการ คือ จัดเก็บขยะ ดูแลด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
รวมทัง้การส่งงวดงานตามวตัถปุระสงค์ท่ีกิจการร่วมค้าก าหนดให้จนแล้วเสร็จ 

• บริษัท มีหน้าท่ีในการบริหารโครงการพร้อมทัง้สนบัสนนุทางด้านการเงิน และให้เงินกู้ เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 6.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี เพ่ือเป็นค่าด าเนินการและเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเร่ิมต้น 

• กิจการร่วมค้าจะจ่ายค่าบริหารโครงการให้กบับริษัท เพ่ือเป็นคา่บริหารโครงการและคา่ตอบแทนจากการ
สนบัสนนุทางด้านการเงิน ในอตัราร้อยละ 3 ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ของยอดเงินท่ีได้รับจากการท างานใน
แตล่ะเดือน 

 
ช่ือกิจการร่วมค้า : กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์.เค.เจ. 
 คูส่ญัญา : บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (นิตบิคุคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ

บริษัท) 

 วนัท่ีลงนาม : 12 พฤศจิกายน 2558 
 วัตถุประสงค์ของ

กิจการร่วมค้า 
: เพ่ือเข้าร่วมประมลูงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสีย (โซน 1 ศรีสมาน) ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

 สาระส าคัญของ
สญัญา 

: • คู่สัญญาต่างจะเข้ามามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดชอบท่ีเกิดขึน้ หรือเก่ียวข้องกับกิจการร่วมค้า 
โดยเฉพาะในผลก าไรหรือขาดทนุ การจดัหาบุคลากร หน่วยงานสนาม การจดัเตรียมวสัดอุุปกรณ์ การ
จดัหาเงินทนุ และความรับผิดชอบในหนีส้ิน โดยมีสดัส่วน ดงันี ้
  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน)    ถือสดัส่วน  60% 
  บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั          ถือสดัส่วน   40% 

• ผู้ ร่วมค้าแต่ละฝ่ายให้สัญญาว่าจะไม่เข้าท าการคัดเลือกผู้ มีคุณสมบัติประกวดราคา รวมถึง ด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานดงักล่าวโดยอิสระโดยแยกกันหรือร่วมกับบุคลลท่ีสาม ทัง้นีใ้ห้รวมถึง
บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทสาขา หรือ บริษัทอ่ืนใดท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2) 

44 

ช่ือกิจการร่วมค้า : กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์.เค.เจ. 

• คู่สัญญาตกลงให้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ร่วมค้าหลัก รวมตลอดถึงการเข้าท า
สัญญา และรับเงินค่างานกับเทศบาลนครปากเกร็ด และมีอ านาจในการเจรจาต่อรองเร่ืองต่าง  ๆ 
ตดัสินใจกระท าการใด ๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายอนัเก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการดงักล่าว 

• สัญญากิจการร่วมค้าจะสิน้สุดก็ต่อเม่ือกิจการร่วมค้าได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และ
ได้รับการจ่ายเงินทัง้หมดจากเทศบาลนครปากเกร็ดและบรรดาทรัพย์สิน การเรียกร้องใช้สิทธิหรือความ
รับผิดชอบทัง้ปวงได้รับการปฏิบตัอิย่างถกูต้องโดยคูส่ญัญาทัง้หลายแล้ว 

บริษัทท าประกันภัยส าหรับอาคารส านักงานของบริษัท เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะของ
บริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีส าคญั สรุปได้ดงันี ้
คูส่ญัญา : บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 30-18-00027236 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 
รายละเอียดภยัเพิ่ม 

1. ภยัจากลมพาย ุ(ยกเว้นท่ีอยู่อาศยั) 
2. ภยัจากแผ่นดนิไหวหรือภเูขาไฟระเบดิหรือคล่ืนใต้น า้หรือสนึามิ (ยกเว้นท่ีอยู่อาศยั) 
3. ภยัจากลกูเหบ็ (ยกเว้นท่ีอยู่อาศยั) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : สิ่งปลูกสร้างบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 49826 ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
50100 (อาคารเลขท่ี 164/34) 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 29 มิถนุายน 2561 ถงึวนัท่ี 29 มิถนุายน 2562 

ทนุประกนัภยั : 504,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
   

คูส่ญัญา : บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 30-18-00059369 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 

รายละเอียดภยัเพิ่ม 
1. ภยัจากลมพาย ุ(ท่ีไม่ใช่ภยัพิบตั)ิ 
2. ภยัจากแผ่นดนิไหวหรือภเูขาไฟระเบดิหรือคล่ืนใต้น า้หรือสนึามิ (ท่ีไม่ใช่ภยัพิบตั)ิ 
3. ภยัจากลกูเหบ็ (ยกเว้นท่ีอยู่อาศยั) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : อาคารเลขท่ี 164/35 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2561 ถงึวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562 
ทนุประกนัภยั : 503,160 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
คูส่ญัญา : บริษัท ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : 12001-005-180074186 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั 

ขยายความคุ้มครอง 
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คูส่ญัญา : บริษัท ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
1. ภยัน า้ทว่ม (รวมภยัพิบตั)ิ 
2. ภยัลมพาย ุ(รวมภยัพิบตั)ิ 
3. ภยัลกูเหบ็ 
4. ภยัแผ่นดนิไหว (รวมภยัพิบตั)ิ 
5. ภยัจากการระเบดิ 
6. ภยัเน่ืองจากน า้ (รวมภยัพิบตั)ิ 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : สิ่งปลกูสร้างบนโฉนดท่ีดนิเลขท่ี 2722, 8478, 8479, 9549, 12310 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 
ทนุประกนัภยั : 8.926,800 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : EP002073-18NBK 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : รถเครน ปี 2015 ย่ีห้อ KATO 

เลขตวัรถ : KR256-2110 
เลขเคร่ืองยนต์ : 6D16-804186 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ถงึวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 
ทนุประกนัภยั : 4,000,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควปิเมนท์ กสิกรไทย จ ากดั 

 
คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม์ : ENA1804-00007322 
ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : รถแทร็กเตอร์ ปี 2011 
เลขตวัรถ : YN12-T3613 
เลขเคร่ืองยนต์ : J05E TA26960 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2561 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2562 

ทนุประกนัภยั : 3,728,971 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท 

 
คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : EP002694-18NBK 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : รถขดุไฮดรอลิค 

เลขตวัรถ : YP09-T1643 (แขนยาว) 
เลขเคร่ืองยนต์ : D04FR-024049 
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คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
ทนุประกนัภยั : 3,037,383 บาท 

ผู้ รับผลประโยชน์ : ธนาคารยโูอบี จ ากดั(มหาชน)  

  
คูส่ญัญา : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีกรมธรรม์ : EP002073-18RCM 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : รถเครน ปี 2015 ย่ีห้อ TADANO 

เลขตวัรถ : TR252-1479 
เลขเคร่ืองยนต์ : 6D16-611246 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
ทนุประกนัภยั : 4,280,000 บาท 
ผู้ รับผลประโยชน์ : บริษัท  

 

คูส่ญัญา : 1.  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 18 กรมธรรม์ 
2.  บริษัท วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 22 กรมธรรม์ 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ประเภทท่ี 1 จ านวน 27 กรมธรรม์ 
กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ประเภทท่ี 3 จ านวน 13 กรมธรรม์ 

ระยะเวลาประกนัภยั : ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผู้ รับผลประโยชน์ : 1.  บริษัท 

2.  ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
3.  บริษัท ลิสซิง่กสิกรไทย จ ากดั 

หมายเหต ุ:  - ประกันภยัชัน้ 1 ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผู้ โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายตอ่ตวัรถคนัเอาประกนัภยั และคุ้มครองตอ่ความสญูหายและไฟไหม้ของตวัรถคนัเอาประกนัภยั 

                    -  ประกันภยัชัน้ 3 ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบคุคลภายนอกและผู้ โดยสารในรถ และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ของบคุคลภายนอก 

 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจุบนับริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้นี ้กรณีมีการจดัตัง้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือความเหมาะสมในอนาคต 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว เพ่ือดแูลการ
บริหารงานของบริษัทนัน้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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12 
ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีคดียงัไม่สิน้สดุ ซึง่มีผลกระทบด้านลบตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นมากกว่า   
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ข้อพิพาทจากการผิดสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทซึง่เป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย (โจทก์) ได้ย่ืนฟ้องบริษัท เชียงใหม่ริมดอย 
จ ากดั (จ าเลยท่ี 1) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (จ าเลยท่ี 2) ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เร่ือง สญัญา ค า้ประกนั ทนุทรัพย์ 41.00 
ล้านบาท โดยโจทก์ว่าจ้างจ าเลยท่ี 1 ก่อสร้างโรงงานแช่แข็งและห้องเย็น และอาคารส่วนประกอบโรงงานรวมกบังานเพิ่มเติมในวงเงิน 
101.21 ล้านบาท ก าหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2552 (ภายหลงัขยายอายุสญัญา) และจ าเลยท่ี 1 ตกลงให้โจทก์หกั
เงินค่าจ้างเป็นค่าประกนัผลงานร้อยละ 5 หากไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และยินยอมให้โจทก์ปรับเป็นเงินร้อยละ 0.1 ต่อวนัของเงิน
คา่จ้าง โดยโจทก์ได้รับหนงัสือค า้ประกนัของจ าเลยท่ี 2 จ านวน 2.50 ล้านบาท เพ่ือค า้ประกนัการปฏิบตัติามสญัญา โจทก์ได้รับมอบงาน
ไปแล้ว 15 งวด จ าเลยได้ส่งมอบงานงวดท่ี 16 ถึงงวดท่ี 18 แต่โจทก์ไม่ช าระค่างวดงาน เน่ืองจากโจทก์ยกข้อต่อสู้ว่าจ าเลยท่ี 1 ท างาน
ล่าช้าไม่สามารถส่งมอบงานได้แม้โจทก์จะได้ขยายระยะเวลาให้ ประกอบกับงานท่ีโจทก์ให้จ าเลยท่ี 1 แก้ไขก็ด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ 
โจทก์จงึบอกเลิกสญัญา และให้จ าเลยท่ี 1 ช าระคา่ปรับหลงัหกัค่าประกนัผลงาน เป็นจ านวนเงิน 30.59 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 
7.50 ต่อปี จนถึงวนัฟ้อง เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 41.00 ล้านบาท และให้คิดดอกเบีย้จากเงินต้น 30.59 ล้านบาท นบัถดัจากวนัฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระครบถ้วน พร้อมกบัให้จ าเลยท่ี 2 รับผิดตามหนงัสือค า้ประกนั เป็นจ านวนเงิน 2.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมาโจทก์ย่ืนค าบอกกล่าวขอถอนฟ้องจ าเลยท่ี 2 
ก่อนจ าเลยท่ี 2 ย่ืนค าให้การ และศาลชัน้ต้นมีค าสัง่อนญุาต และจ าหน่ายคดีเฉพาะจ าเลยท่ี 2 
 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ เน่ืองจากจ าเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างโรงงานและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ส่งมอบให้แก่โจทก์ครบถ้วนและแก้ไขข้อช ารุด บกพร่องของงานดังกล่าวในส่วนที่จ าเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบตามผู้
ควบคุมงานซึ่งถือเป็นตัวแทนของโจทก์แจ้งให้แก้ไขครบถ้วน และโจทก์สามารถใช้งานโรงงานและอาคารส่วนประกอบต่าง 
ๆ ดังกล่าวได้ตามก าหนดเปิดโรงงานของโจทก์มาจนถึงปัจจุบัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าปรับเพราะเหตุล่าช้าตามที่
โจทก์ฟ้องมาได้ ต่อมาโจทก์ได้ย่ืนอุทธรณ์ และจ าเลยได้ย่ืนค าแก้อุทธรณ์ 
 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ เน่ืองจากเป็นการด าเนินกระบวนการพิจารณา
ซ า้กับคดีของศาลจังหวัดเชียงรายระหว่างโจทก์และจ าเลย ซึ่งบริษัทได้ย่ืนฟ้องบริษัทโจทก์ต่อศาล ขอให้ช าระค่าก่อสร้าง               
อาคารโรงงานแช่แข็งและห้องเย็นงวดที่  16 ถึงงวดที่  18 (งวดที่ขาดช าระ) ตามที่บริษัทได้ย่ืนฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย                                
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 
 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 โจทก์ย่ืนฎีกา และศาลมีค าส่ังรับฎีกาของโจทก์ ณ วันที่รายงานคดีนีศ้าลฎีกายังไม่มีค า
พพิากษา
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13 
ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษัท   บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

    CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
เลขทะเบียนบริษัท  0107560000176 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่  164/34-36 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100  
ประเภทธุรกิจ  กิจการรับเหมาก่อสร้าง 
เวบ็ไซต์   www.cmrd.co.th 
โทรศพัท์   053-272429, 053-271420 
โทรสาร   053-818465 
ทนุจดทะเบียน  250,000,000.00 (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) 
ทนุช าระแล้ว  250,000,000.00 (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) 
มลูคา่หุ้น   มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

ผู้สอบบญัชี   บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสขุมุวิท 55 
แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-714-8842-3, 02-185-0342  โทรสาร 02-185-0225 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน   บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั 
เลขท่ี 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสขุมุวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ 02-746-4861-3  โทรสาร 02-746-4569 
 

ท่ีปรึกษาการเงิน   บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
เลขท่ี 999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัล เวลิด์ ชัน้ 10 ห้อง 1011-1012 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2264-5678  โทรสาร 0-2264-5679 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์หุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์  02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999  
โทรสาร 02-009-999

http://www.cmrd.co.th/
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14 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 บริษัท มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว เทา่กบั 250.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามญัทัง้หมด เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มนายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์   
 1.1 นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 161,350,000 32.270% 
 1.2 นางสาวิตรี จิรพิพฒัน์ 37,450,000 7.490% 
 รวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดยกลุ่มนายธีรพัฒน์  จริพพิัฒน์ 198,800,000 39.760% 

2. นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.980% 
3. นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 52,500,000 10.500% 
4. นายวเิชียร ศรีมนิุนทร์นิมิต 24,990,000 4.998% 
5. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 17,500,000 3.500% 
6. นายวทิยา  เลาหเจริญยศ 6,344,800 1.269% 
7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 4,628,100  0.926% 
8. นายชาญชยั วงศ์สุโชโต 4,293,200 0.859% 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 4,211,600 0.842% 

10. นายปิยณฐั สินไชย 3,862,900 0.773% 
11. นายพิชยั โอทยากลุ 3,800,000 0.760% 
12. นางศริิวรรณ ยศศกัดา 3,400,000 0.680% 
13. นายไมตรี สนุทรวรรณ 2,800,000 0.560% 
14. นางสาวศานติ์ศรี อินทวุณิช 2,082,700 0.417% 
15. น.ส.ฐิดา จ าเริญพฤกษ์ 2,031,100 0.406% 
16. นายเชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ 2,000,000 0.400% 
17. น.ส.จนัทร์จิรา ส าราญบ ารุง 1,831,300 0.366% 
18. นายเชษฐา พลูภกัดี 1,546,800 0.309% 
19. นางบญุมา จริงจงั 1,275,000 0.255% 
20. นางธรขวญั ยอไทย 1,260,000 0.252% 

 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 85,942,500 17.189% 
 ยอดรวมทุนช าระแล้ว 500,000,000 100.000% 
 ผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทย 499,944,900 99.990% 
 ผู้ ถือหุ้นสญัชาตติ่างด้าว/1 55,100 0.010% 

หมายเหต ุ:  /1 ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้น ท่ีออก
และช าระแล้ว  

หลักทรัพย์อืน่ๆ 

- ไม่มี – 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหกั

ส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย ซึง่บริษัทจะค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
ปัจจยัอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้มติ
คณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษัท ซึง่จะต้องรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถดัไป  

 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 – 2561 
                                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ล้าน

บาท) 

รายการ 
รอบผลการด าเนินงานปี 

2560 
ปีที่ผ่านมา 

2561 
ปีที่น าเสนอ 

ก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 43.92 29.54 

ก าไรสุทธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 41.42 27.54 
เงินปันผลจ่าย 20.75 15.00/2 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) /1 50.10 54.47 
หมายเหต ุ: /1 – ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย  
 /2 – คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
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            15 

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รอง กจ. สายงานปฏิบตัิการโครงการ 
นายสรุศกัดิ ์ศริิวโิรจนกลุ 

รอง กจ. สายงานวิศวกรรม 
นายพฒันา สวุรรณสายะ 

 ( 

รอง กจ. สายงานบญัชีและการเงิน 
นางพชัรินทร์ ธรรมถนอม 

 ( 

รอง กจ. สายงานอ านวยการ 
นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 

 ( 

ผู้ช่วย กจ. สายงานบญัชีและการเงิน 
นางพชัรินทร์ ธรรมถนอม (รักษาการ) 

 ( 

ผอ. ฝ่ายบญัชี 
นางพลบัพลงึ ชยัวฒุิ 

ผอ. ฝ่ายการเงิน 
นางนิตยา น่ิมอนสุรณ์กลุ 

หนว่ยงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 

คณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 

ผอ. ฝ่ายควบคมุภายใน และบริหารความเส่ียง 
นางนงลกัษณ์  นวนนนัต๊ะ 

ผู้ช่วย กจ. สายงานวิศวกรรม 
นายเอกชยั นวนนนัต๊ะ 

 

ผู้ช่วย กจ. สายงานปฏิบตัิการโครงการ 
นายวราพนัธ์ อินต๊ะโมงค์ 

 

ผู้ช่วย กจ. สายงานอ านวยการ 
นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ (รักษาการ) 

 

คณะอนกุรรมการการเงิน 
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของกรรมการ และผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายเทอดศกัดิ ์โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2 นายประวตั ิสิริภทัโรดม รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

4 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

6 นายสรุพล ศรีวีระสกลุ กรรมการบริษัท 
7 นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
8 นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

9 นายพฒันา สวุรรณสายะ กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
โดยมีนางกาญจนา ชยัมงักร ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ และนายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ส าคญั ดงันี ้
1. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย

ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 โดยเดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

บริษัทควรจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา
พอสมควรและต้องไม่น้อยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติใน
เร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั รายการท่ีมีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมี
ผลกระทบส าคญัต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียง
ของกิจการบริษัทเป็นต้น 

4. จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบจดัเก็บเอกสารท่ีท าให้

สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 
6. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใน

รอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมตั ิ
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด และพิจารณาให้
ความเหน็ชอบคา่สอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

8. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการ
จัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(Monitoring and Supervision) 

9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัแิผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการ
รายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

10. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัทได้ 
11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และพิจารณาอนมุัติการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเหน็ได้วา่บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป 

12. บงัคบัใช้นโยบายควบคมุและกลไกการก ากบัดแูลกิจการบริษัทท่ีเข้าไปลงทนุกบับริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบซึ่งได้ก าหนดไว้ส าหรับกรรมการท่ีได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน

บริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ 

- ตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 

- ติดตามดแูลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษัทฯให้ถกูต้องครบถ้วน 

- หากเป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน หรือท ารายการส าคญัอ่ืน

ใดนัน้ คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับมตจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้รับ

การแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย มีหน้าท่ีก ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบตัิตามกลไกก ากับดูแลเก่ียวกบั

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้รายการท่ีส าคญัซึ่งบริษัทฯก าหนด ทัง้นี ้ให้

พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกบัการท ารายการในหลกัเกณฑ์ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ี

บริษัทฯต้องได้รับมตจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

13. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ เปล่ียนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ /ทย่อยหรือบริษัทร่วมตามหรือ ผู้บริหารในบริษั

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก าหนดใช้นโยบายการควบคมุและกลไกการก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทเข้าไป

ลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือแสดงวา่บริษัทมีกลไกการก ากบัดแูลบริษัทย่อยตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เร่ือง

การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัตามที่ได้มีการแก้ไข 

14. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการ

อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตลอดจนคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ ดงักล่าว สามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้ จดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบตัิการแทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด 
การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างชดัเจน และระบขุอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบหมายท่ีก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
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15. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดในการปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้เม่ือสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บคุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีตน
หรือบคุคลที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีจะท าขึน้กบับริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) เว้นแตเ่ป็นการอนุมตัิ
รายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

16. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถงึการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้ส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

17. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในบริษัท และ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้จากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัตอ่บริษัท บริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

18. กรรมการและผู้ บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้ บริหารดังกล่าว มีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัททราบถึง

ความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ

หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว 

19. แต่งตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง  ๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบและแนวทางที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ   
1. ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชมุโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ

บริษัทโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท และแจ้งการจดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมเร็วกว่านัน้ก็ได้  
เพ่ือให้กรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณา และตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

2. ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท 
มิได้ก าหนดสถานท่ีท่ีประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 

3. มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการและประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
4. ควบคมุการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะน าเสนอข้อมลูสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ

ซกัถามและแสดงความคดิเหน็อย่างอิสระ ควบคมุประเดน็ในการอภิปรายและสรุปมตท่ีิประชมุ 
5. มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการ เช่น การแสดงตนงดออกเสียงลงมติ และ

การออกจากห้องประชมุเม่ือมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 
6. ส่ือสารข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 
7. สนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุเพ่ือควบคมุการประชมุให้มีประสิทธิภาพ

และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
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8. สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย 
และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

9. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเทา่กนั 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
มีท่ีอยู่ในประเทศไทย และมีคณุสมบตัติามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

2) โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
กรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) 

3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ ต้องมีคุณสมบัติ        
ครบถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                          
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ประกาศก าหนด 

4) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหน่ีงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ 

5) บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกบั กรรมการผู้จดัการ 
6) กรรมการบริษัทไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
7) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

ก) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
ข) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได้ ในกรณีเลือกตัง้บุคคล

หลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
ค) บคุคลผู้ซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ผู้ เป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

8) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้น
แต่วาระของกรรมการคนดงักล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
บริษัทได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Boards) 
รายช่ือคณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 7 ท่าน ดงันี ้ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 

2 นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานอ านวยการ  
3 นายสรุศกัดิ ์ ศริิวโิรจนกลุ รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตักิารโครงการ 
4 นายพฒันา สวุรรณสายะ รองกรรมการผู้จดัการสายงานวศิวกรรม 

5 นางพชัรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
6 นายวราพนัธ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตักิารโครงการ 
7 นายเอกชยั นวนนนัต๊ะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานวศิวกรรม 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและก าหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจเ พ่ือ
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
1) ให้แนวนโยบาย แตง่ตัง้ ก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ก ากบั ดแูล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะท างานพิเศษ หรือคณะ

บริหารงานพร้อมทัง้พิจารณาและอนมุตัข้ิอเสนอตา่ง ๆ ซึง่เสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะท างานพิเศษ 
2) อนมุตัข้ิอเสนอซึง่เสนอโดยคณะท างานตา่ง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
3) ศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนมุัติเข้าร่วมประมลูต่าง ๆ ตลอดจนเข้าด าเนินงานโครงการ

ตา่ง ๆ ตามที่เหน็สมควร รวมถงึการท านิตกิรรมที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ 
4) ศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทเข้าลงทนุ หรือเข้าร่วมลงทนุกบั

บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ รวมถึงการเข้าลงทนุในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น 
การเข้าซือ้หุ้น แลกเปล่ียนหุ้นกบันิติบุคคลอ่ืนได้ตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จ
การ โดยให้เป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัท่ีิบงัคบัใช้อยู่ในขณะนัน้ ๆ 

5) ก าหนด พิจารณา อนมุตัิ ระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการด าเนินการใด ๆ 
อนัมีผลผกูพนับริษัท 

6) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ และคณะท างานพิเศษ 
7) มีอ านาจอนุมัติ แต่งตัง้ ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการโบนัส บ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืน ๆ 

รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป รวมถึง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการหรือเทียบเทา่ หรือคณะท างานพิเศษตา่ง ๆ เพ่ือด าเนินงานเฉพาะเร่ือง 

8) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) มีอ านาจแต่งตัง้บุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ

อ านาจเพ่ือให้บุคคลหรือคณะบคุคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอ านาจเปล่ียนแปลง 
แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

10) มีอ านาจแต่งตัง้ประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอ านาจ
ก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวสัดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือ
คณะท่ีปรึกษาดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม 

11) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ก าหนดระเบียบข้อบงัคบั
ของการประชมุได้ตามที่เหน็สมควร 

12) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ประธานกรรมการบริหารแตง่ตัง้ผู้ รักษาการณ์ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีแทน
เป็นคราว ๆ ไป โดยผู้ รักษาการณ์มีอ านาจหน้าท่ีเท่ากบัประธานกรรมการบริหาร 

13) พิจารณาอนมุตัใิห้อ านาจตา่ง ๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบงัคบั 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
2) กรรมการผู้จดัการเป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
3) ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็น ประธานกรรมการบริษัท 
4) กรรมการบริหารจะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและมีคณุสมบตัติามที่ก าหนดไว้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)  

1) ควบคมุการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2) ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษัท ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคมุการบริหารงานใน

สายงานตา่ง ๆ 
3) เป็นผู้ มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามท่ี

ก าหนดไว้ในคูมื่ออ านาจด าเนินการ 
4) มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย บคุคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และให้

มีอ านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่ออ านาจด าเนินการ 
5) มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการค้า เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
6) พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 
7) อนมุตัแิละแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
8) ด าเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการให้มาจากการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคดัเลือกจากบคุคลที่มีช่ือเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะท าการคดัเลือกและมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรกรรมการผู้จดัการ เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหาร 4 ล าดับแรก และผู้มีต าแหน่งเทียบเท่าล าดับท่ี 4 ทุกราย 
(รวมถงึต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานอ านวยการ  

3. นายสรุศกัดิ ์ ศริิวโิรจนกลุ รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตักิารโครงการ 
4. นายพฒันา สวุรรณสายะ รองกรรมการผู้จดัการสายงานวศิวกรรม 
5. นางพชัรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

6. นางพลบัพลงึ กิตจินัทร์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
7. นางนิตยา น่ิมอนสุรณ์กลุ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายประวตั ิ สิริภทัโรดม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ดร. นฤมล  กิมภากรณ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ: - กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ  
จบการศกึษาปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โดยมีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางกาญจนา ชยัมงักร 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิหมือนกนักบัคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ ดงันี  ้

1) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด   
หลกัทรัพย์ฯ 

3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง
คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

4) มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกันกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี
ความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคล
ดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ี
ปรึกษาวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึง่การด าเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทเพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาดงักล่าวได้ 

6) จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย 
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน

เร่ืองต่าง ๆ ได้ ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึง่อาจมี
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ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระท าท่ีต้อง
รายงานมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ข) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ววา่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือ
ครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยตอ่การด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ งอาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตท่ีุ
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  (โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมายถงึ ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปี
ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป) และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเหน็วา่เหมาะสม 

3) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

• ครบก าหนดตามวาระ 

• พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 

• ลาออก 

• เสียชีวติ 

• คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหน่ง 
4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียงัด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือ

ประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล โดยประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการบริษัทจะ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลาออก 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชี/การเงิน และมีความรู้ต่อเน่ือง

เก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่การเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 
3) กรรมการตรวจสอบต้องมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
4) คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
5) กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรั พย์และตลาด

หลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายเทอดศกัดิ ์ โกไศยกานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายประวตั ิ สิริภทัโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศเวลา ความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทอย่างเตม็ที่ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ต้องมีคณะสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าช่ือเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

2) พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 
3) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4) พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
5) พิจารณาการปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
6) ภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
(โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปี
ถัดไป) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้เข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัแิละมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด 

• ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้ออก 
3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถงึบริษัท 
4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิ 

และต้องเป็นไปตามองค์ประกอบเข้าเป็นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เพียงเทา่
วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน 
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ

บตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นิยามกรรมการอิสระ 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (Independent Director) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่ีเคยเป็น ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้
ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้
ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระ
หนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ท่ีถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
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ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10) กรรมการอิสระตามคุณสมบตัิข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัท ได้จดัให้มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการ ณ ปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน 
ซึง่ มีจ านวนเกินร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมีรายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นรายบคุคล ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 

ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
เลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ให้  นางกาญจนา ชยัมงักร 
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 
3) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ

ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานท่ี

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปีที่ได้รับ
การ

แต่งตัง้ 

ปีที่เลอืก
ครัง้
ล่าสุด 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งตัง้

เป็นกรรมการ
ในปี 2561 

การ
แต่งตัง้

ครัง้ถดัไป 

1. นายเทอดศกัดิ ์โกไศยกานนท์ 2559 2560 ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

ไม่ใช่ 2563 

2. นายประวตั ิสิริภทัโรดม 2559 2559 กรรมการอิสระ ใช่ 2561 

3. นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 2559 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 2559 2559 กรรมการอิสระ ใช่ 2561 

6. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 2559 2559 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2561 

7. นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 2559 2559 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 

8. นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 2559 2559 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 

9. นายพฒันา สวุรรณสายะ 2560 2560 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 
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เก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลู และดแูลให้มีการเก็บรักษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมูลดงักล่าว  

4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
เลขานกุารบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตผิู้ ถือหุ้นโดย 

1) การตดัสินใจต้องกระท าบนพืน้ฐานข้อมลูที่เช่ือโดยสจุริตว่าเพียงพอ 
2) การตดัสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองที่ตดัสินใจนัน้ 
3) กระท าการโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 
4) กระท าการท่ีมีจดุมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมลูของบริษัทท่ีล่วงรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้วหรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบตัทิัว่ไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

6) ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสญัญาใด ๆ ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับริษัท หรือพนกังาน 
หรือลกูค้าของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่การปฏิบตัติอ่งานในหน้าท่ีของตน 

 
กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ 

แนวทางการปฏิบตัใินกรณีท่ีเลขานกุารบริษัท พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
1) ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดมิพ้นจากต าแหน่ง  หรือไม่

อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
2) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการบริษัททา่นหนึง่ทา่นใด ปฏิบตัหิน้าท่ีเลขานกุารบริษัทแทนในช่วงเวลาท่ี

เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 
3) .ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานกุารบริษัท ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนั นบั

แตว่นัท่ีจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 
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การประชุมของคณะกรรมการ 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. นายเทอดศกัดิ ์โกไศยกานนท์ 3/4 - 1/1 

2. นายประวตั ิสิริภทัโรดม 4/4 4/4 1/1 

3. นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 4/4 4/4 - 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ 4/4 4/4 - 

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 4/4 - 1/1 

6. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 4/4 - - 

7. นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 4/4 - - 

8. นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 3/4 - - 

9. นายพฒันา สวุรรณสายะ 4/4 - - 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ (CRD) ของกรรมการและผู้บริหาร  
ตารางสรุปการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารส าหรับปี 2561 
 

 
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คณะกรรมการบริษัท 

➢ เบีย้ประชมุ 

 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ โดย
ก าหนดการจ่ายคา่เบีย้ประชมุตามต าแหน่ง ดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น 

31 ธ.ค. 2560 

สัดส่วน
การถอืหุ้น

(%) 

จ านวนหุ้น  
31 ธ.ค. 2561 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(%) 

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

(หุ้น) 
1. นายเทอดศกัดิ ์โกไศยกานนท์ 200,000 0.040% 200,000 0.040% - 

บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 
2. นายประวตั ิสิริภทัโรดม 200,000 0.040% 200,000 0.040% - 

บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

3. นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 200,000 0.040% 200,000 0.040% - 
บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ - - - - - 
บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

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

บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 
6. นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 161,350,000 32.270% 161,350,000 32.270% - 

บคุคลตามมาตรา 258 37,450,000 7.490% 37,450,000 7.490% - 

7. นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 52,500,000 10.500% 52,500,000 10.500% - 
บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

8. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 17,500,000 3.500% 17,500,000 3.500% - 
บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

9.   นายพฒันา  สวุรรณสายะ - - - - - 

บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 
10. นายสรุศกัดิ ์ ศริิวโิรจนกลุ 100,000 0.020% 100,000 0.020% - 

บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

11. นางพชัรินทร์  ธรรมถนอม 135,000 0.027% 135,000 0.027% - 
บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

12. นางพลบัพลงึ กิตจินัทร์ 70,000 0.014% 70,000 0.014% - 
บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 

13. นางนิตยา น่ิมอนสุรณ์กลุ 100,000 0.020% 100,000 0.020% - 

บคุคลตามมาตรา 258 - - - - - 
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ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
1. คณะกรรมการบริษัท /1 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

                                 หมายเหต:ุ /1 - กรณีท่ีกรรมการท่ีได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุ 

 
ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 

ค่าตอบแทน
รวมทัง้ปี 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1 นายเทอดศกัดิ ์โกไศยกานนท์ 60,000 - 15,000 75,000 

2 นายประวตั ิสิริภทัโรดม 60,000 60,000 15,000 135,000 

3 นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 60,000 80,000 - 140,000 

4 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ 60,000 60,000 - 120,000 

5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 60,000 - 20,000 80,000 

6 นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 60,000 - - 60,000 

7 นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ - - - - 

8 นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ - - - - 

9 นายพฒันา สวุรรณสายะ - - - - 

รวม 360,000 200,000 50,000 610,000 
 

➢ คา่ตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เช่น โบนสักรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรให้กรรมการแต่ละท่านโดยขึน้อยู่
กบัผลการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
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ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

หมายเหต ุ: /1- บริษัทได้ด าเนินการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2558 

 

จ านวนบุคลากรทัง้หมด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 248 คน โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามฝ่ายงาน ดงันี ้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ผู้บริหาร 7 7 
พนกังานส านกังานใหญ่ 67 63 

 ฝ่ายบริหาร  4 5 
 ฝ่ายการเงิน 5 5 
 ฝ่ายบคุคล 3 3 
 ฝ่ายเลขานกุาร 1 0 
 ฝ่ายควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั 2 1 
 ฝ่ายบญัชี  8 9 
 ฝ่ายบญัชีตรวจจ่าย  8 9 
 ฝ่ายจดัซือ้ จดัจ้าง 7 8 
 ฝ่ายเขียนแบบ/shop drawing 5 0 
 ฝ่ายทรัพย์สิน 7 3 
 ฝ่ายวิศวกรรม 10 15 
 ท่ีปรึกษาบริษัท 2 3 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 
จ้างคนงานพิการ 3 - 
 ฝ่ายโครงการก่อสร้าง 106 115 

รวม 247 248 
 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน  
(คน) 

บาท 
จ านวน  
(คน) 

บาท 

เงินเดือน และโบนสั 7 12,532,233 7 15,604,725 

ประกนัสงัคม 6 54,000 6 54,000 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ/1 6 615,718 6 662,367 

คา่เบีย้ประกนัชีวติ 4 10,000 4 6,000 
รวม  13,211,951  16,327,092 
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ค่าตอบแทนบุคลากร 
ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีคา่ตอบแทนบคุลากรทัง้หมด ดงันี ้

ค่าตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท) ปี 2560 ปี 2561 
เงินเดือน คา่เบีย้เลีย้ง คา่ล่วงเวลาและโบนสั 56,032,275 67,895,637 

ประกนัสงัคม 1,859,703 1,751,716 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ/1 1,405,411 1,476,493 
คา่เบีย้ประกนัชีวติ 150,180 31,800 

รวม 59,447,569 71,155,646 
หมายเหต ุ: /1 - บริษัทได้ด าเนินการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจดัการของบริษัท 

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2558 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

 
นโยบายพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ได้จดัท ำโครงกำรพฒันำบุคลำกรของบริษัทฯ อย่ำงตอ่เน่ือง โดยในปี 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัท ำกำรอบรมควำม
ทัว่ไปและหลกัสตูรพืน้ฐำนส ำหรับกำรพฒันำบคุลำกรในทกุระดบัชัน้ดงัตอ่ไปนี  ้

1.หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรเพ่ือการวางแผนภาษีเงนิได้นิตบุิคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม  
วนัที ่16 มิถนุายน 2561 มีผูเ้ข้าอบรมจ านวน 30 คน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพเชียงใหม่  
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้พนักงำนได้มีควำมรู้เร่ืองกฎหมำยภำษีอำกรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ  และมีควำมเข้ำใจในกำรวำงแผน

ภำษีของบริษัทฯ ซึง่จะท ำให้บริษัทเสียภำษีได้อย่ำงถกูต้องและประหยดั  

2.หลักสูตรก าจัด 5 อุปสรรคของทีมเวร์ิคด้วยเอ็นเนียแกรม 
วนัที ่15 -16 กมุภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ข้าอบรมในระดบัหวัหนา้ข้ึนไปจ านวน 33 คน ณ โรงแรมสวนบวัรีสอร์ท 
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้บุคลกรขององค์กรใช้เคร่ืองมือ Enneagram เป็นจุดเร่ิมต้นในกำรสร้ำงพืน้ฐำนควำมเข้ำใจเร่ือง “คน” 

อย่ำงลึกซึง้ เพ่ือรู้แนวทำงบริหำรตนเอง และปรับเปล่ียนกำรแสดงออกต่อผู้ ร่วมงำนให้เหมำะสมและได้ผลยิ่งขึน้ จำกนัน้จึงน ำมำ
ประยกุต์ ไปสู่กำรพฒันำทกัษะกำรท ำงำน ผ่ำนโปรแกรมกำรเรียนรู้ทกัษะด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนเพ่ือเป็นกำรพฒันำแบบ “เก่ง
งำน เก่งคน” ซึง่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จของทีมงำนและองค์กรมำกย่ิงขึน้  

3.หลักสูตรรวมใจ รวมทีม เพ่ือองค์กร รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 (พนักงานทั่วไป) 
วนัที ่ 14 มีนาคม 2561 มีพนกังานเข้าอบรมจ านวน 37 คน และ รุ่นที ่ 2 ในวนัที ่ 21 มีนาคม 2561 มีพนกังานเข้าอบรม      

จ านวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ 
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้บุคลกรได้เรียนรู้ถึงหลักในกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรหรือหน่วยงำน 

ตลอดจนช่วยผลักดนัให้เกิดพลังขององค์กร ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักและเง่ือนไขในกำรท ำงำนเป็นทีม กำรอยู่ร่วมกัน 
ส่งเสริมให้ผู้ เข้ำอบรมมีสัมพันธภำพท่ีดีต่อกัน กระบวนกำรนีจ้ะผลักดันให้บุคลำกรมีควำมเป็นหนึ่งเดียวมีเป้ำหมำยเดียวกัน และ
สำมำรถน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ตำมที่ตัง้เป้ำหมำยไว้   

4.หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (พนักงานท่ัวไป) 
วนัที ่19 - 20 มีนาคม 2561 ผูผ้่านการอบรมจ านวน 12 คน 
เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เพ่ือให้ผู้อบรมทรำบถงึหลกักำรในกำด ำเนินงำน

ควำมปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมท่ีจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และสำมำรถน ำไปด ำเนินงำนควำมปลอดภัยให้
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เกิดขึน้ในองค์กร  และเป็นกำรปฏิบตัิให้ถูกต้องตำมท่ีกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย     
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549 ท่ีได้ก ำหนดไว้อีกด้วย  ซึง่บริษัทได้จดัให้พนกังำนในต ำแหน่งช่ำงเทคนิคขึน้
ไปท่ีจะต้องเข้ำอบรมในหลกัสตูร จป. ระดบัหวัหน้ำงำนซึง่ได้มีกำรจดัอบรม 

5.การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ผู้บริหาร,หัวหน้า,พนักงานทั่ วไป) 
วนัที ่24 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงมีผูเ้ข้าอบรมในครั้งนีจ้ านวน 56 คน ณ บริษทัเชียงใหม่ริมดอย 
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำน โดยทำงบริษัทได้จดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของส ำนักงำนใหญ่ประจ ำปี 2561 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและเป็นกำรปฏิบตัิให้ถูกต้องตำมกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำรจดักำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เก่ียวกบักำรป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2555 ซึง่ได้ก ำหนดให้นำยจ้ำงจดัให้ลูกจ้ำงทกุคนฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกนัอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบัวิชำชีพ มำเป็นผู้บรรยำยทัง้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกปฏิบตัิ เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมให้กบัลกูจ้ำงในกำรปอ้งกนัอคัคีภยั และสำมำรถเผชิญเหตไุด้อย่ำงมีสตซิึง่จะช่วยแก้ไขสถำนกำรณ์ รวมทัง้ลดควำมสญูเสียตอ่ชีวิต
และทรัพย์สิน และสำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมในสถำนกำรณ์จริง  

6.หลักสูตร กฎหมายแรงงานท่ีเจ้าของกิจการผู้บริหารและ HR ต้องรู้ (พนักงานท่ัวไป) 
วนัที ่19 เมษายน 2561 ซ่ึงมีฝ่ายบคุคลเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 
เป็นหลกัสูตรท่ีบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในด้ำนงำนบริหำรบุคคลซึง่สิ่งหนึ่งท่ีส ำคญัมำกส ำหรับกำรบริหำรงำนก็คือ กฎหมำย 

และข้อบงัคบั ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นวนั เวลำท ำงำน เวลำพกั วนัหยุด วนัลำ ค่ำจ้ำง สวสัดิกำรต่ำง ๆ เพ่ือท่ี จะน ำมำปฏิบตัิ  และก ำหนด
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และสำมำรถให้ค ำปรึกษำและให้ค ำตอบแก่ผู้ ท่ีสงสยัในเร่ืองของกฎหมำยท่ี
เก่ียวกบัแรงงำนอย่ำงถกูต้องและมีประสิทธิภำพ โดยได้จดักำรอบรมขึน้ 

7.หลักสูตรการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือการใช้งาน(พนักงานทั่วไป) 
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในเร่ืองของกำรติดต่อประสำนงำนและเพ่ือเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรด้ำน

ภำษำองักฤษ ได้เรียนรู้ทัง้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบตัิกำรส่ือสำรในกำรเข้ำถึงลูกค้ำด้วยกำรส่ือสำรทำงจดหมำยและ Email รวมทัง้เอกสำร
อ่ืน ๆ ทำงธุรกิจท่ีจ ำเป็นอย่ำงเป็นระบบ ท่ีจะท ำให้ผู้อบรมได้เข้ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเม่ือปฏิบตัิงำนจริง ซึง่ได้มีกำร
อบรบในวนัท่ี 07 มีนำคม 2561 โดยมีเลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำรเข้ำรวมอบรมในครัง้นี ้

8. หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Strategy ขององค์กร (ผู้บริหาร,หัวหน้า,พนักงาน
ทั่วไป) 

เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นในพนกังำนของบริษัทฯ ทกุระดบัขัน้ได้ตระหนกัถงึควำมหมำยและควำมส ำคญั รวมถงึวธีิกำรปฏิบตัติำม
กรอบควำมคิดของควำมยั่งยืนของธุรกิจ โดยพนักงำนของบริษัทฯ จะได้เรียนรู้วิธีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 
รักษำสมดลุของกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ ท่ีมีกำรพฒันำเทคโนโลยี นวตักรรม และองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร และกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate 
Governance: CG) ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ีมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคำรพกฎหมำย 
และข้อบังคบัต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสังคมชุมชนท่ี
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือพฒันำไปสู่กำรสร้ำงคณุคำ่เพิ่มร่วมกนั 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เล็งเหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำบคุลำกรโดยเฉพำะผู้บริหำร และกำรพฒันำควำมรู้เฉพำะทำงตำมสำยงำน 
ดงันัน้จงึมีกำรจดัอบรมหลกัสตูรพิเศษดงัตอ่ไปนี ้

 

 



 รายงานประจ าปี 2561 (56-2) 

70 
 

หลักสูตรอบรมและสัมมนาส าหรับผู้บริหาร 

- ในวนัท่ี 14 - 15 พฤษภำคม 2561 คณุวรำพนัธ์  อินต๊ะโมงค์ ได้เข้ำร่วมกำรอบรมในหลกัสูตร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) 

- ในวนัท่ี 19 - 20 กรกฎำคม 2561 คณุพชัรินทร์  ธรรมถนอม ได้เข้ำร่วมกำรอบรมในหลกัสูตร Refreshment - of the Role and 
Expectaion of A CFO ณ โรงแรม Grand Centre Point 

- ในวนัท่ี 3 - 4 สิงหำคม 2561 คณุพชัรินทร์  ธรรมถนอม ได้เข้ำร่วมกำรอบรมในหลกัสตูรกำรท ำ Financial Projection เพ่ือ
ประเมินมลูคำ่บริษัท ณ โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park 

- หลกัสตูรกำรบริหำรควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือกำรพฒันำอยำงยัง่ยืน ประจ ำปี 2561 (CSR for Corporate Sustainability 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับปฏิบัตกิารในต าแหน่งวศิวกร 
- ในวนัท่ี 16-14 กนัยำยน 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไปได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร กำรวำงแผนและควบคมุต้นทนุก่อสร้ำง (Cost 

Control) ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ เชิงสะพำนซงัฮี ้
- ในวนัท่ี 12-13 กรกฎำคม 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไปได้เข้ำอบรมในหลกัสตูรกำรออกแบบฐำนรำกและแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำ  
- ในวนัท่ี 18-19 สิงหำคม 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไป ได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร Microsoft Project 2016  
- ในวนัท่ี 31 สิงหำคม - 1 กนัยำยน 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไปได้เข้ำอบรมในหลกัสูตรกำรออกแบบอำคำรโครงข้อแข็ง

คอนกรีตเสริมเหล็กต้ำนกำรสัน่สะเทือนจำกแผ่นดินไหวในเขตภำคเหนือ 
- ในวนัท่ี 10-12 กนัยำยน 2561 พนกังำนในระดบัหวัหน้ำได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร VR Digital Training Center (VRD142 - 

Autodesk Revit for Architecture ณ โรงแรม Glitz Hotel 
- ในวนัท่ี 13-15 กนัยำยน 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไปได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร มำตรฐำนกำรตดิตัง้ทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศ

ไทย พ.ศ.2556 ณ โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม่  
- ในวนัท่ี 06 ตลุำคม 2561 พนกังำนในระดบัหวัหน้ำได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ 

BIM ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ เชิงสะพำนซงัฮี ้
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16 

การก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบตัิ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจบริษัท ซึง่คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงทกุปีเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการให้ความส าคญัในการ
น าไปปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเทา่เทียมกนั มีความโปร่งใส และเสนอข้อมลูอย่างถกูต้องเพียงพอ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลระบบการตรวจสอบการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง 
และการก ากบัดแูลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมให้ผู้บริหารพนกังานปฏิบตังิานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนมัน่ใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัติามหลกัการการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและเช่ือมัน่ว่าบริษัทเจริญเตบิโตตอ่ไปอย่างยัง่ยืน  
บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดี และส่งเสริมให้เกิ ด
การปฏิบตัิตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัชัน้ และผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้การส่ือสารและเผยแพร่ส าหรับการปฐมนิเทศกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทจึงได้ท ารายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี
หมวดหมู่ ดงันี ้
 
หมวดที่ : 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of 
Shareholders) 
 สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ข้อมลูท่ีส าคญัตามรอบระยะเวลา และข้อมลูส าคญัตามเหตกุารณ์ โดยเปิดเผยข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ 
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบง่ในผลก าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียม
กนั รวมทัง้สิทธิในการได้รับการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท 
3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบท่ีก าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่จะเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามเจตนารมณ์
ของผู้มอบฉันทะ ทัง้นีบ้ริษัทจะได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดงักล่าวพร้อมหนงั สือมอบฉันทะในหนงัสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษัท  
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่วาระใดที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี ้ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น และซกัถามในท่ีประชุม และให้มีการบนัทึกประเด็น
ค าถามค าตอบไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชมุได้รับทราบ 
5. สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเร่ืองส าคัญต่าง  ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น นอกเหนือจากท่ีได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท
บริหารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน การอนมุตัิงบการเงินประจ าปีการพิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่าย/งดจ่ายเงิน
ปันผล การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ การก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท การแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัท และค่าสอบบญัชี รวมทัง้การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาและ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีมีนยัส าคญั 
6. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทจดัให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท และ/หรือตวัแทนสถาบนัท าหน้าท่ี ตรวจสอบ
เอกสารของผู้ ถือหุ้น นบัองค์ประชุม นบัคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท 
7. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น  
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8. บริษัทได้อ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทก าหนดสถานท่ีท่ีผู้ ถือ
หุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชมุได้โดยง่าย 
 
สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทได้จดัท าหนงัสือนดัประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระท่ีเสนอในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจดัส่งหนงัสือนัดประชุมให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตัง้กรรมการ โดยหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นได้ระบุช่ือพร้อมแนบประวตัิย่อของ
กรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอเลือกตัง้ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา วนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท ซึง่บริษัทเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่าง
แท้จริง 
3. สิทธิในการรับทราบข้อมลู รายละเอียดในวาระเลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดยในหนงัสือนดัประชุม ได้ก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกับผู้ สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้ สอบบัญชี รวมทัง้ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี และ
คา่บริการของผู้สอบบญัชีท่ีก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
4. สิทธิในการได้รับแจ้งขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บตัรลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน 
5. เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการประชุม และเพ่ือเพิ่มความรวดเร็ว 
และแม่นย า บริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมตขิองผู้ ถือหุ้น 
6. สิทธิในการได้รับทราบมตคิณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดการประชมุ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
7. ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นตามวาระพร้อมทัง้มตท่ีิประชุมและจ านวนเสียง ท่ีเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง และน าส่งส าเนารายงานการประชุมฉบบัเต็มภายใน 14 วนั วนันบัแต่วนัประชุมผู้ ถือหุ้นต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมทัง้โอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
แสดงความคดิเหน็และซกัถามในท่ีประชมุซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามตอ่คณะกรรมการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแตล่ะปี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ซึง่ได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 
สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้ น
ทกุครัง้ เพ่ือพบปะและตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้เพ่ือตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการชดุย่อย 
 
หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (Roles of Stakeholder) 
 บริษัทให้ความส าคญัและสนบัสนนุให้เกิดการสร้างนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ บริษัทตระหนกัถงึสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนอย่างเทา่เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก ซึง่ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้ มีส่วนได้
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เสียภายใน  ซึง่ประกอบด้วย พนกังานของบริษัท เน่ืองจากผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวเป็นกลไกส าคญัท่ีมีส่วนในการพัฒนาและสร้างความส าเร็จ
ให้แก่บริษัท ซึง่ถือเป็นการส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษัทให้เตบิโตอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ผู้ถือหุ้น : นอกจากการตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานท่ีมีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการด าเนินการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง 
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น และช่องทางการติดต่อส่ือสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะด า เนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มุ่งมัน่สร้างความเจริญเจริญเตบิโตและผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 
ลูกค้า : บริษัทมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้ลูกค้า โดยการคดัสรรคณุภาพสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ลกูค้าจะได้รับสินค้าและบริการท่ีดีมีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กบัลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูของลูกค้าท่ี
ร้องเรียนเป็นความลบั และหากข้อร้องเรียนดงักล่าวมีนยัส าคญัก็จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือหาแนวทางด าเนินการตอ่ไป 
คู่ค้า : บริษัทค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งกระบวนการ
คัดเลือกคู่ค้ามีการก าหนดขัน้ตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส  โดยค านึงถึงช่ือเสียง 
มาตรฐาน และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมทัง้จัดท าสัญญาท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทมี
นโยบายท่ีจะไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบจากคู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าท่ีประพฤติมิชอบ  มีความเก่ียวข้องในการทุจริต
คอร์รัปชัน่ หรือมีการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
คู่แข่ง : บริษัทด าเนินธุรกิจตามกรอบกตกิาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยค านงึถงึหลกักฎหมายแข่งขนัทางการค้า และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ไม่กระท าการทุจริต ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  และไม่
เปิดเผยข้อมลูของคูแ่ข่งไม่วา่กรณีใด ๆ รวมถงึไม่กระท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 
เจ้าหนี ้: บริษัทปฏิบตัิต่อเจ้าหนีทุ้กรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
เจ้าหนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการช าระหนีอ้ย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อตกลง และเหตกุารณ์ท่ีกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระหนี ้บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบ เพ่ือหาแนวทางหรือวธีิการแก้ไขปัญหาร่วมกนั 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บริษัทมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความส าคญักบั
กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปฏิบตัิงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภยั และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกบัการสร้าง
ความยัง่ยืนให้กบับริษัท 
ภาครัฐ  : บริษัทยึดมัน่สนบัสนนุการด าเนินงานภาครัฐ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานก ากบั  ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม
และสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือร่วมเสริมสร้างความมัน่คง และเจริญเติบโตให้กบัประเทศชาติ 
รวมทัง้ การให้ความส าคญัเร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบั
สิทธิในทรัพย์สิน จะไม่ด าเนินการ หรือสนับสนุนการด าเนินการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร ความลบัทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า ข้อมลู ช่ือทางการค้าและสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์  และทรัพย์สินทางปัญญาทกุประเภท โดย
ก าหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายดงักล่าวข้างต้น  เพ่ือให้การด าเนินงานทางธุรกิจท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท าธุรกิจหรือด าเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีกระท าการละเมิดต่อ  
ทรัพย์สินทางปัญญาทกุประเภท 
พนักงาน  : บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของบริษัท เน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งในการน าพาบริษัทสู่ความส าเร็จ บริษัทให้
ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยบริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัชัน้ ผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วน ด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียม
กนั ไม่แบ่งแยกด้วยเหตแุห่งความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ และวฒันธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน อีกทัง้ 
บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานท่ีเป็นธรรม จัดท าสัญญาจ้างแรงงานท่ีมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนท่ี
สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และหน้าท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง  ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พนกังานอย่างเหมาะสม จดัหาสวสัดกิารท่ีดีและเหมาะสมกบัสถานะของบริษัทแก่ผู้บริหารและพนกังาน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน
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ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขอนามยั และทรัพย์สิน อนญุาตให้ลางาน โอนย้ายตามความเหมาะสม และจดัให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหารระดบัสูง รวมทัง้ สนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทกัษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามต าแหน่งงานทัง้
ภายใน และภายนอกบริษัทตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเป็นการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชน พนกังานทกุระดบัจะได้รับการปฏิบตัท่ีิเท่าเทียมกนั  และไม่เลือก
ปฏิบตัติอ่พนกังานคนใดคนหนึง่โดยใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวั  
 
หมวดที่: 3  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้
ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย 
มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งข้อมูลส าคญัท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึง่เป็น ไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระซึง่ได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้ บริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาท ิจ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแต่กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงรวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและ
ผลการปฏิบตังิานตามนโยบาย ทัง้นี ้ข้อมลูตา่ง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย 
 
หมวดที่: 4  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนด วิสัยทศัน์ พันธกิจ นโยบาย และตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายและกลยุทธ์ท่ีส าคญัของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ีวางไว้เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานท่ีวางไว้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ซึง่สามารถน าประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและก าหนดแนวนโยบายท่ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ข้อ มูลท่ี
เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึง่รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมลูอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อมลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารต่าง  ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง  ๆ ทัง้การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคณุสมบตัิท่ีหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์และความสามารถท่ี
เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน เพ่ือเป็นการถ่วงดลุคณะกรรมการ โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 รวมถึงท่ีจะมีการแก้ไขภายหน้า 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 ชุด เพ่ือใช้ก ากับดูแล
คณะอนกุรรมการแตล่ะคณะ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพ่ือให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและ           
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทกุคน ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้เลขานกุารบริษัทเข้ารับ
การอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองทัง้จากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 
 ส าหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการด าเนินงาน 
สินค้าและบริการหลกั ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท รวมทัง้ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพ่ือให้กรรมการดงักล่าวสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้
รับทราบบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแตก่รณี) 
 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ยดึถือและปฏิบตัิ 
โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่กนั เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความ น่าเช่ือถือในการด าเนิน
กิจการอนัจะท าให้บริษัทเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทัง้องค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการการระบุความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง การตดิตามและควบคมุความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเส่ียงเพ่ือให้เกิดการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม ่าเสมอ  
 
แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณา
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ        
ขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นส าหรับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ
จะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือกรรมการผู้จดัการ เพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัหิน้าท่ีกบับริษัทได้ และ
สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเหน็ของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี ้
กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ รวมทัง้ถือปฏิบัติในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตผุลจ าเป็น  
 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง จึงได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ซึง่จะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์
และจริยธรรม  
 
หมวดที่: 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง (Internal Control and Risk Management) 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
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บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการ
ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหาร
จดัการการควบคมุภายใน รวมถึงการพฒันางานระบบงานด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคมุภายใน และงานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริษัท ควบคู่ไปกบัการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ  ตลอดจนก ากบัมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือให้กิจการของบริษัทสามารถด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนนุให้บริษัทมีการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึง่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  
 
การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจยัภายใน หรือปัจจยัภายนอก 
เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัท่ีน าพาให้บริษัทบรรลเุปา้หมายและพนัธกิจตามกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ ด้วยเหตผุลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย มาตรการ
การบริหารความเส่ียงเพ่ือให้ผู้บริหาร พนกังานทุกระดบัชัน้ยึดถือปฏิบตัิ ประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิการ ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเส่ียงด้านการเมืองและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือหาแนวทางและวิธีการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
หมวดที่: 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest) 
 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการปอ้งกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายห้ามมิให้ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท  หรือการด าเนินธุรกรรมส าคญั ได้แก่ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนมุตัิรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
ก ากบับริษัทจดทะเบียน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
หมวดที่: 7 จริยะธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
 การปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน นับเป็นสิ่งส าคญัในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถงึจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิ
ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ยดึมัน่เป็นแนวทางปฏิบตัด้ิวยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ สจุริต 
ยตุธิรรม รักษาความลบั คณุธรรมในวชิาชีพ และการปฏิบตัติามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจแก่ ผู้
มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
หมวดที่: 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่การให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่าง  ๆ  ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษัท ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษัทโดยครอบคลมุ ชดัเจน และส่ือสารใน
ทกุระดบัองค์กรเพ่ือให้เกิดการน าไปเป็นแนวทางปฏิบตั ิรวมถงึการส่งเสริมให้มีเกิดการส่ือสารที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้พนกังานและผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถกูลงโทษหรือโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม หรือกลัน่
แกล้งด้วยประการใด  
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ดงันี ้  
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีทราบข้อมลูภายในของบริษัท อาท ิผลการด าเนินงาน 
การตดัสินใจเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ เป็นต้น ด าเนินการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทราบข้อมูลจนกระทัง่ข้อมูลได้เปิดเผยสู่
สาธารณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยแพร่เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนกอ่นท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ตอ่สาธารณะ และในช่วง 1 วนัหลงัจากงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณะชนแล้ว 
 รวมทัง้มีนโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดบัชัน้ และลูกจ้างของ
บริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ีมีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลท่ียังมิได้มีการเปิดเผยต่อ
ประชาชน หรือมีไว้เพ่ือใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ข้อมลูท่ีมีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมลูจากงบการเงินท่ียงัไม่ได้น าส่ง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึง่สญัญาทางการค้าท่ีส าคญั เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
ในทางที่มิชอบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ค านงึวา่กระท าในนามตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือแสวงหาข้อมลูอย่างไม่สจุริต ท าธุรกิจเพ่ือการแข่งขนั 
 นอกจากนีไ้ด้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร รวมถึงผู้ สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าท่ีจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ท่ีมีการซื ้อ
ขาย โอน หรือรับโอนทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการซือ้ขาย โอน หรือรับโอนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
จดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อบริษัทฯ ส่งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพ่ือให้บริษัทฯ มีข้อมลูส าหรับใช้ประโยช น์
ภายในบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจัดส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน      
7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) : ส าหรับงวดบญัชีปี 2560 ถงึปี 2561 ดงันี ้
(หน่วย: บาท) 

 ปี 2560 ปี 2561 
1. คา่สอบบญัชีประจ าปี 800,000 800,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 420,000 420,000 
รวม 1,220,000 1,220,000 

หมายเหต ุ- ผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2558  

 
2. คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) : -ไม่มี- 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีการจัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และก าหนดนโยบายท่ีส าคญัในหลายด้าน ซึง่ระบแุนวทางการปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีได้พฒันาให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการท่ีก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทก าหนดให้มีการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้ ใดละเมิดหรือฝ่าฝืนคู่มือจริยธรรมหรือ
นโยบายต่าง ๆ จะต้องได้รับโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัของ
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐด าเนินการขัน้ต่อไป หากพนกังานหรือบุคคลใดก็ตามพบเห็นการก ระท า
ผิด ละเมิดหรือฝ่าฝืนคู่มือจริยธรรมหรือนโยบายต่าง  ๆ ให้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือ
คุ้มครองผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบับคุคลนัน้ 

นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และ
นโยบายส าคญัต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายส าคญัๆ ได้ดงันี ้

• นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัททกุระดบัชัน้ สร้างประโยชน์ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
โดยค านงึถงึผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม  

• นโยบายด้านการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึง
การการจดัเก็บข้อมลูและการจดัท างบการเงินได้อย่างมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ โดยจดัจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเข้ามาท าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เพ่ือรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

• นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบ มีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้มาท าหน้าท่ีในการจัดท านโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเส่ียงทัง้ท่ีอาจจะเกิดจากปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร วเิคราะห์และจดัระดบัความเส่ียง จดัท าแผนจดัการความเส่ียง เช่น การควบคมุ การโอนความเส่ียง การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง การใช้ประโยชน์จากความเส่ียง หรือการยอมรับความเส่ียง เป็นต้น สดุท้ายคือการติดตามผลและการสอบทานความ
เส่ียงตา่ง ๆ 

• นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลาให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั สารสนเทศจะต้องจัดท าขึน้อย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส 
เปิดเผยอย่างสม ่าเสมอทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดความสบัสนในข้อมลู รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท 

• นโยบายด้านบญัชีและการเงิน รายงานทางบญัชีจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ มีความสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ทนัเวลา มีความสมเหตสุมผล เพ่ือน าเสนอตอ่ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

• นโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย บคุลากรทกุระดบัของบริษัทจะต้องปฏิบตัติามระเบียบและข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ก่อน
การด าเนินการใด ๆ จะต้องมีความระมดัระวงั มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ ท่ีรับผิดชอบว่าได้ถือปฏิบตัิตามข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
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• นโยบายด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ บริษัทมีการก าหนดนโยบายให้บคุลากรทกุระดบัใช้ระบบสารสนเทศอนัประกอบด้วย วงจรเครือข่ายการ
ส่ือสารข้อมลู ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในระบบปฏิบตัิการและประมวลผลข้อมลูต้องถกูกฎหมายและเป็นมาตรฐาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์
ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้งานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้งานท่ีขัดต่อกฎหมายหรือ
พระราชบญัญัติท่ีเก่ียวข้อง ไม่ละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกหรือการ
โจรกรรมข้อมลู มีมาตรการควบคมุและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่คง และติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

• นโยบายต่อต้านการทจุริต บริษัทให้ความส าคญักบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดนโยบายให้บุคลากรทกุระดบัไม่ให้หรือรับ
หรือให้การสนบัสนนุการทจุริตใด ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรือพรรคการเมือง เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัทมีแผนท่ีจะประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต และเข้าร่วมองค์กร
เอกชนตอ่ต้านการทจุริตในปี 2562 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

 บริษัทได้ก าหนดความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ทางกฎหมาย 
จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมี
มาตรฐานและมีการควบคมุท่ีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอและมีหลักฐาน
สามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัติามข้อกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.2 ด้านการปฏิบตัิต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และ
หากปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งคูค้่าให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

1.3 ด้านการปฏิบตัติ่อคูแ่ข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีและไม่แสวงหาข้อมลู
ท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยวธีิท่ีไม่สจุริต 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่น และมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโปร่งใส เป็นธรรม 

และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการทจุริตคอร์รัปชั่นทกุรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ตลอดจนการปลกูจิตส านึกสร้างค่านิยมที่ถู กต้อง ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการตอ่ต้านทจุริตอย่างเป็นทางการ ซึง่ผ่านการทบทวนและอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท นโยบายต่อต้านการทจุริต : บริษัทให้ความส าคญักบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุก
ระดบัไม่ให้หรือรับหรือให้การสนับสนนุการทุจริตใด ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรือพรรคการเมือง เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัทมีแผนท่ีจะประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทจุริต และเข้าร่วม
องค์กรเอกชนตอ่ต้านการทจุริตในปี 2562  

นอกจากนัน้ บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมีการประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบ เพ่ือ
ยดึถือเป็นแนวทางที่ส าคญัในการปฏิบตั ิดงันี ้

2.1 ไม่เสนอให้คา่ตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบคุคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนในทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

ด าเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้มีการตอบแทนท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษัท 

2.2 ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึง่เก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ บคุคลหรือหน่วยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2.3 ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือให้เงินสนบัสนนุใด ๆ แก่บคุคลหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป็นช่องทางในการจ่าย

สินบน 
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2.4 ไม่สนบัสนนุเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องกบั

ทางการเมือง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในการด าเนินงานของธุรกิจหรือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบตัติามแนวปฏิบตัเิร่ืองการให้หรือรับของขวญั การต้อนรับ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ โดยส่ือสารให้ผู้บริหาร และ

พนกังานทกุท่านรับทราบ เพ่ือสร้างบรรทดัฐานท่ีดีในการปฏิบตัิ 

การติดตามและประเมินผล : บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้ทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ า และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิคณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตามการด าเนินการตามนโยบาย มาตรการ และให้ค าแนะน าตา่ง ๆ  

การเผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน : ในปี 2561 บริษัทได้มีการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบันโยบาย โดย

การเผยแพร่และส่ือสารนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตไว้ในรายงานประจ าปี และเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมไปถงึการจดัอบรมให้ความรู้

เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นให้กบัพนกังาน รวมถงึผู้บริหารทกุคนในบริษัท 

(3) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  
 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีจะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ 
ทกุคน ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจในเร่ืองการเคารพหลกัสิทธิมนษุยชน ดงันี ้

- ตระหนกั และเคารพประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตล่ะประเทศท่ีบริษัท เข้าไปประกอบธุรกิจ 
- เคารพในสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัติอ่ทกุคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชือ้ชาต ิศาสนาลทัธิ เพศ สถานภาพทางสงัคม สญัชาต ิอายุ 
ความทพุพลภาพ ไม่มีการใช้หรือสนบัสนนุ การใช้แรงงานเดก็ และ การค้ามนษุย์ 

- สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตัิและละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน รวมทัง้ดแูลและป้องกนัมิให้เกิดการกระท า
ดงักล่าวซึง่ก่อให้เกิดผลท่ีต้องถกูด าเนินคดีทางกฎหมาย 

 
(4)   การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 
 บริษัทให้ความส าคญัตอ่การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบตัร หรือสิทธิอ่ืนใดของลกูค้า คูค้่า ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ รวมถงึปกป้อง
ในสิทธิดงักล่าวของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

- ตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมลูท่ีเป็นความลบัและกรรมสิทธ์ิของบริษัท โดยเก็บรักษาข้อมลูดงักล่าวตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลู 

- ไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัและกรรมสิทธ์ิของบริษัทแก่บุคคลภายนอก รวมถึงการไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
เพ่ือวตัถปุระสงค์ใด ๆ ท่ีขดักบัผลประโยชน์ของบริษัท  

- ดแูลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้ข้อมลูท่ีเป็นความลับและกรรมสิทธ์ิของลูกค้า คู่ค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีมีใช้บงัคบัอยู่ 

 
(5) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อพนักงาน โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง 
สนบัสนนุผลกัดนัการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน จดัสวสัดกิารให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม 
และปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความจริงใจ รับฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตผุล นอกจากนัน้บริษัทได้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือเร่ือง
ร้องทกุข์จากพนกังาน ซึง่ได้มีการก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเร่ืองร้องทกุข์อย่างเป็นธรรม 
 
(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทได้ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิตอ่ลกูค้าตามข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทัง้ในด้านคณุภาพสินค้าและการให้บริการท่ีดีและได้มาตรฐาน มีการรักษาความลบัของลูกค้า ให้ความส าคญักบัการ
ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัภายใต้นโยบายการก าหนดราคาของบริษัท 
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(7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้ก าหนดแนวทางการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในพืน้ท่ีโครงการก่อสร้างและส านกังาน รวมถึงให้ความส าคญัและรับผิดชอบ
ต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
ใกล้เคียง เช่น ควบคมุมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการก่อสร้าง การควบคมุคณุภาพและปริมาณน า้เสียท่ีส่งออกไปภายนอก เป็นต้น 
 
(8) การร่วมพัฒนาชุมชน 
 บริษัทมีนโยบายให้การสนบัสนุนกิจกรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพ่ือส่งเสริม
ชีวติความเป็นอยู่ของชมุชนในบริเวณใกล้เคียงส านกังานของบริษัท 
 
(9) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทจะสนบัสนุนให้มีนวตักรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะนวตักรรมด้านกระบวนการท างานทัง้ในระดบัภายในองค์กรและระดบัความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ สร้างผลิตผลและมลูค่าเพิ่ม ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทัง้นีบ้ริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่นวตักรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการส่ือสารและ
เผยแพร่นวตักรรมให้กบักลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารด้านนวัตกรรม
เหล่านีจ้ะส่ือสารไปถงึกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอย่างทัว่ถึง 

 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความตัง้ใจและด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ืองท่ีจะยกระดบัคณุภาพชีวติของชมุชน พฒันาศกัยภาพบคุคลและ แบง่ปันโอกาสทางการ
ศกึษาแก่สงัคม เน่ืองจากแนวคิดท่ีว่าการเติบโตท่ียัง่ยืนของบริษัทเกิดจากบุคคลากรท่ีมีคณุภาพ และสงัคมท่ีเข้มแข็ง โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมเสริมบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกบริษัท ดงันี ้
1. มีการรับนกัศกึษาเข้าฝึกงานในสาขาตา่ง ๆ จากแตล่ะสถาบนัในทกุปี เพ่ือให้นกัศกึษามีโอกาสพฒันาความรู้ ทกัษะ จากการเรียนรู้

ประสบการณ์การท างานในองค์กร และการปฏิบตังิานจริง  

- ปี 2559  มีจ านวนนกัศกึษาฝึกงานท่ีบริษัทฯรับเข้าฝึกงาน จ านวน 127 คน 

• ปริญญาตรี จ านวน 80 คน 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 30 คน 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 17 คน 
- ปี 2560   มีจ านวนนกัศกึษาฝึกงานท่ีบริษัทฯรับเข้าฝึกงาน จ านวน 111 คน 

• ปริญญาตรี จ านวน 82 คน 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 16 คน 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 13 คน 
- ปี 2561   มีจ านวนนกัศกึษาฝึกงานท่ีบริษัทฯรับเข้าฝึกงาน จ านวน 74 คน 

• ปริญญาตรี จ านวน 50 คน 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 13 คน 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 11 คน  
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18 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้         
3 ท่าน ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน 
ประกอบไปด้วย  

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 
2. ด้านการบริหารความเส่ียง 
3. ด้านการควบคมุปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 
4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ด้านระบบการตดิตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว 
ซึง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไปของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมที่เก่ียวข้องดงักล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
เป็นหลัก นอกจากนี ้บริษัทยังก าหนดนโยบายเพ่ือเพิ่มความระมัดระวงัในการท าธุรกรรมดงักล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการท าธุรกรรมใน
อนาคต จะถกูพิจารณาจากผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดงักล่าวเทา่นัน้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเร่ืองการก ากบัให้องค์กรเป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึน้ด้วย 
 

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงนิ 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการ
ควบคมุภายในด้านบญัชี จากการตรวจสอบงบการเงินรายปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ทางผู้สอบบญัชีไม่พบข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท โดยได้รายงานประเด็นดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ท่ี 1/2562 เ ม่ือวันท่ี                           
18 กมุภาพนัธ์ 2562 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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รายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกนั 

บคุคลที่เก่ียวโยง ซึง่มีรายการระหว่างกนักบับริษัทส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 มีดงันี ้

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บจก.ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(CEC) 

บริการจดัเก็บขยะมลูฝอย • นิตบิคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 67.90 ของทนุจดทะเบียน โดยส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 32.10 แบง่เป็น 1.นายกานต์ อภิญญาวชัรกลุ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 20.00 และ 2.นายทวีศกัดิ ์
นิมาพนัธ์ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 10.00 โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 ท่านเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบันายเฉลิมศกัดิ ์นิมา
พนัธ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ 3.นายพิชย สวุรรณสายะ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.10 โดยเป็นบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบันายพฒันา สวุรรณสายะ ซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท (เดมิเป็นบริษัทย่อยแตภ่ายหลงัมีการจดั
โครงสร้างให้เป็นบริษัทของกลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือให้มีความชดัเจน) 

• มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท คือ นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ และ นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 
2. กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย – บจก. 

ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(CRC-CEC) 

บริการจดัเก็บขยะมลูฝอย • กิจการร่วมค้าระหวา่ง เชียงใหม่ริมดอย (ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2557) ในสดัส่วนร้อยละ 5 และ CEC ร่วมค้า
ในสดัส่วนร้อยละ 95 ของทนุจดทะเบียนกิจการร่วมค้า 

• มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท คือ นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ และ นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ 
3. นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ - • กรรมการ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 32.27 ของทนุจดทะเบียน  

• ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
4. นายเฉลิมศกัดิ ์นิมาพนัธ์ - • กรรมการ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 10.50 ของทนุจดทะเบียน 

• ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการ สายงานอ านวยการของบริษัทฯ 
5. นางสาวติรี จิรพิพฒัน์ - • ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 7.49 ของทนุจดทะเบียน  
6. กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย – อาร์.

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

บ าบดัน า้เสีย 
• กิจการร่วมค้าระหวา่ง เชียงใหม่ริมดอย ในสดัส่วนร้อยละ 60 และ RKJ (นิตบิคุคลท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบัผู้ ถือ

หุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) ในสดัส่วนร้อยละ40 ของทนุจดทะเบียนกิจการร่วมค้า 
• มีกรรมการร่วมกนักบับริษัท คือ นายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ 

 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

84 
 

 
รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยงท่ีเกิดขึน้ในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 มีดงันี ้

กิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

1. กิจการร่วมค้า

เชียงใหม่ริมดอย –ซี

อาร์ซี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว 

(CRC-CEC) 

รายได้ค่าบริหารจดัการ 
-กิจการร่วมค้า CRC-
CEC ว่าจ้าง CRD ใน
การบริหารจดัการใน
กิจการร่วมค้า 

3.34 3.43 กิจการร่วมค้า CRC-CEC มีการท าสัญญาว่าจ้างให้ CRD ด าเนินงานใน
ส่วนของการบริหารจัดการ โดยคิดอัตราค่าบริหารท่ีร้อยละ 3 ของยอด
รายได้ท่ีได้รับจากการท างานของกิจการร่วมค้า CRC-CEC ในแต่ละเดือน 
และมีรายการลกูหนีอ่ื้นจากกิจการร่วมค้า CRC-CEC อนัเน่ืองมาจากรายได้
คา่บริหารจดัการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวด 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เ ป็นไปเ พ่ือประโยชน์ของบริษัท และค่าบริการ ท่ี เ รียกเก็บมีความ
สมเหตสุมผล โดยบริษัทได้ก าหนดอตัราค่าบริหารไม่น้อยกว่าต้นทนุท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายเฉล่ียของทีมบุคคลการและค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการดงักล่าว 

 ลกูหนีอ่ื้น 
กิจการร่วมค้า CRC-
CEC ค้างช าระค่า
บริหารการจดัการ 

0.30 0.31 

 เงินปันผลรับ 
CRD ถือหุ้นในกิจการ
ร่วมค้า CRC-CEC ท่ี
สดัส่วนการถือหุ้นท่ีร้อย
ละ 5.00 

1.25 0.98 กิจการร่วมค้า CRC-CEC มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี ปี 
2560 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 25.00 ล้านบาท ส่งผลให้ 
CRD ท่ีถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 ได้รับเงินปันผลเท่ากับ 1.25 ล้านบาท 
และปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จ านวน 19.50 ล้านบาท ส่งผล
ให้ CRD ท่ีถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5 ได้รับเงินปันผลเทา่กบั 0.98 ล้านบาท 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
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กิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และ
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นและตามเง่ือนไขที่ตกลง 

 รายได้ค่าเช่ารับ 
CRD ให้กิจการร่วมค้า
CRC-CEC เช่า
ส านกังานและเช่าช่วง
ท่ีดนิเพ่ือใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

2.00 2.00 CRD ให้กิจการร่วมค้า CRC-CEC เช่าอาคารส านักงานและเช่าช่วงท่ีดิน 
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการจดัเก็บขยะมลูฝอยในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
(นับตัง้แต่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2561) โดยก าหนดอัตราค่าเช่าอาคาร
ส านกังาน 8.00 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี (CRD บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้าทัง้จ านวนแล้ว และทยอยบันทึกรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลา) 
ทยอยรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าปีละ 1.60 ล้านบาท และสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน ซึง่
ท่ีดินดังกล่าว CRD ได้ท าสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอกท่ีอัตราเดือนละ 
30,000 บาท (ตัง้แต่ 22 ม.ค. 2556 ถึง 21 ม.ค. 2559) และท่ีอตัราเดือนละ 
33,000 บาท (ตัง้แต่ 22 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2562) โดย CRD ก าหนด
อัตราค่าเช่าช่วงกับกิจการร่วมค้า CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน โดยในปี 
2560 มีคา่เช่าส านกังานเท่ากบั 1.60 ล้านบาท และคา่เช่าท่ีดินเท่ากบั 0.40 
ล้านบาท และปี 2561 มีค่าเช่าส านกังานเท่ากบั 1.60 ล้านบาท และค่าเช่า
ท่ีดนิเทา่กบั 0.40 ล้านบาท 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และ
การก าหนดอัตราค่าเช่าช่วงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีอัตราใกล้เคียงกับ

 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
กิจการร่วมค้า CRC-
CEC ช าระคา่เช่าอาคาร
ส านกังานตามเง่ือนไขที่
ได้รับจาก CRD 

 
4.00 

 
2.40 
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กิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจัดท าโดย บริษัท ซิมส์ พร๊อพเพอร์ตี ้
คอนซลัแทนท์ จ ากดั ประเมินโดย นายวรศกัดิ์ โชติแฉล้มสกุลชยั ผู้ประเมิน
หลกัชัน้วฒุิ (วฒ. 035) ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 คา่เช่าจ่าย 
CRD มีคา่เช่ารถบรรทกุ
ดัม๊ 6 ล้อ โดยเช่าจาก 
CRC – CEC เพ่ือใช้ใน
งานก่อสร้าง 

- 0.16 CRD เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ จากกิจการร่วมค้า CRC – CEC เพ่ือใช้ในงาน
ก่อสร้าง โครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียปากเกร็ด นับตัง้แต่          
28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561 ในอตัราวนัละ 600 บาท 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องการใช้รถบรรทุกดั๊ม        
6 ล้อ เพียงชั่วคราวในงานก่อสร้าง ซึ่งอัตราการเช่าเป็นราคาตลาดท่ี
เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท  

2. บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
จ ากดั (CEC) 

รายการขายสินทรัพย์ 17.67 - ในปี 2560 CRD จ าหน่ายทรัพย์สินให้ CEC ในส่วนของรถบรรทุกขยะและ
รถบดถนนรวมจ านวน 39 รายการ โดยให้ผ่อนช าระ 18 งวด และเคร่ืองใช้
ส านกังานเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจจดัเก็บขยะมลูฝอย ท าให้มีก าไรจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าว 
ทัง้นี ้CRD มีรายการลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายทรัพย์สินให้ CEC 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ 
 

4.03 - 
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กิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ลกูหนีจ้ากการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน 

14.71 2.50 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เน่ืองจาก CRD จะไม่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับขยะมูลฝอยอีก และ CEC 
จ าเป็นต้องใช้ทรัพย์สินดงักล่าว และราคาขายเป็นราคายุติธรรมซึง่ได้มีการ
เปรียบเทียบจากข้อมลูที่มีบคุคลภายนอกเสนอราคาขอซือ้สินทรัพย์ดงักล่าว 

ซือ้ทรัพย์สิน 
CRD ซือ้ทรัพย์สินจาก 
CEC ในปี 2561 

- 0.88 ในปี 2561 CRD ซือ้ทรัพย์สินจาก CEC รายการรถกระบะจ านวน 3 คนั ไว้
ใช้ในการรับเหมาก่อสร้าง 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก  
CRD ต้องการรถบรรทุกส าหรับงานก่อสร้าง ซึ่งสาเหตุท่ีไม่ซือ้รถใหม่
เน่ืองจาก การน ารถบรรทุกใหม่ไปใช้งานอาจเกินการช ารุดเสียหายได้ง่าย 
การใช้รถมือสองที่มีสภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสมจะตอบโจทย์การด าเนินงาน
มากกว่า ทัง้นี ้จากการเข้าท ารายการบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาซือ้
ขายให้เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้ว 

คา่เช่าจ่าย 
CRD มีการเช่ารถบรรทกุ
น า้ 6 ล้อ จาก CEC เพ่ือ
ใช้ในงานก่อสร้าง 

- 0.06 CRD เช่ารถบรรทกุน า้ 6 ล้อ จาก CEC เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง โครงการงาน
กลุ่มอาคารอ านวยการ มรภ.เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นระยะเวลา 90 วัน 
(นบัตัง้แต ่17 ม.ค. 2561 ถงึ 16 เม.ย. 2561) ในอตัราวนัละ 800 บาท 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี  1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องการใช้รถบรรทุกดั๊ม        
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กิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

6 ล้อ เพียงชั่วคราวในงานก่อสร้าง ซึ่งอัตราการเช่าเป็นราคาตลาดท่ี
เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท  

3.นายธีรพฒัน์ 
จิรพิพฒัน์ 

การค า้ประกนัวงเงิน 1,420.66 8.69 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ค า้ประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินให้แก่ 
CRD ในฐานะกรรมการบริษัท โดยไม่คดิคา่ตอบแทน 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เ น่ืองจากเป็นไปตามเ ง่ือนไขของสถาบันการเงิน และไม่ มีการคิด
คา่ตอบแทนการค า้ประกนัดงักล่าว 

กู้ ยืมเงิน 
CRD กู้ ยืมเงินระยะสัน้
จาก  นายธีรพฒัน์          
จิรพิพฒัน์ 
ดอกเบีย้จ่าย 
CRD มีการจ่ายดอกเบีย้
จากการกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้ดงักล่าว 

ยอด ณ 1 ม.ค. 60      0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด     1.00 
ลงลงระหวา่งงวด      (1.00) 
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60    0.00 

 
0.0026 

- 
 
 
 
 
- 

CRD กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากนายธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ เพ่ือน าไปใช้หมนุเวียนใน
ธุรกิจของ CRD ระยะสัน้ และได้ช าระคืนทัง้หมดเรียบร้อยแล้วภายในเดือน
ก.ย. 2560 ทัง้นี ้CRD มีการจ่ายดอกเบีย้จากการกู้ ยืมเงินระยะสัน้ดงักล่าว
ในอตัราร้อยละ 10.25 ตอ่ปี 

4. นายเฉลิมศกัดิ์ 
นิมาพนัธ์ 

การค า้ประกนัวงเงิน 1,410.66 8.69 นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์ ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้แก่ 
CRD ในฐานะกรรมการบริษัท โดยไม่คดิคา่ตอบแทน 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

89 
 

กิจการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

เ น่ืองจากเป็นไปตามเ ง่ือนไขของสถาบันการเงิน และไม่ มีการคิด
คา่ตอบแทนการค า้ประกนัดงักล่าว 

 กู้ ยืมเงิน 
CRD กู้ ยืมเงินระยะสัน้
จาก  นายเฉลิมศกัดิ ์         
นิมาพนัธ์ 
ดอกเบีย้จ่าย 
CRD มีการจ่ายดอกเบีย้
จากการกู้ ยืมเงินระยะ
สัน้ดงักล่าว 

ยอด ณ 1 ม.ค. 60      0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด     1.00 
ลงลงระหวา่งงวด      (1.00) 
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60    0.00 

 
0.0024 

- 
 
 
 
 
- 

CRD กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์ เพ่ือน าไปใช้หมนุเวียน
ในธุรกิจของ CRD ระยะสัน้ และได้ช าระคืนทัง้หมดเรียบร้อยแล้วภายใน
เดือนก.ย. 2560 ทัง้นี ้CRD มีการจ่ายดอกเบีย้จากการกู้ ยืมเงินระยะสัน้
ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 10.25 ตอ่ปี 

5.กิจการร่วมค้า
เชียงใหม่ริมดอย –อาร์.
เค.เจ. (CRC-R.K.J.) 

การค า้ประกนัวงเงิน 35.38 28.98 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกมัดจากการค า้ประกันเงินกู้ ยืม และวงเงิน
หนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารให้แก่กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – 
อาร์.เค.เจ. 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก
เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน ภาระผูกพนัเป็นไปตามสดัส่วนการ
ลงทนุของ CRD ในกิจการร่วมค้า และไม่มีการคดิคา่ตอบแทนการค า้ประกนั
ดงักล่าว 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณารายการระหว่างกนัของ
บริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ส าหรับงวดบญัชี ปี 2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันท่ีบริษัทมีอยู่กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็น ไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ไปจากบริษัท 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทใน
อนาคต 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหว่างกนั  
 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึง่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพงึกระท ากับคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง และมีเง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ 
และจดัท ารายงานสรุปเพ่ือรายงานให้กบัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี เพ่ืออนมุตัริายการดงักล่าวก่อนการเข้าท ารายการ  
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขต่าง  ๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึน้กับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันท่ีบริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือ
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง  ๆ ท่ีได้ก าหนดขึน้และ
กรรมการจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับ
บริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั และตามมาตรฐานบญัชีท่ี
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ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่การด าเนินธุรกิจ
ตามปกตขิองบริษัท 

 
การอนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

 
 ปัจจุบันบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องเพิ่มเตมิ ซึง่บริษัทสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได้ โดยพิจารณาด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนด 
ได้แก่ การเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขก่อนการด าเนินการว่าจ้าง และธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 20 
เมษายน 2560 มีมตอินมุตัใินหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกบับุคคล
เก่ียวโยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในอนาคต 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีการน าเสนอรายการดงักล่าวผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้เพ่ือดแูลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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20 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

สรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญช ี

งบตรวจสอบ : งบการเงนิส าหรับงวดบัญชีปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ผู้สอบบญัชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จ ากดั (เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
การแสดงความเห็นโดยผู้ สอบ
บญัชี 

: รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขวา่ งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกนัของบริษัท ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบ : งบการเงนิส าหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ผู้สอบบญัชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จ ากดั (เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
การแสดงความเห็นโดยผู้ สอบ
บญัชี 

: รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขวา่ งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกนัของบริษัท ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบ : งบการเงนิส าหรับงวดบัญชีปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ผู้สอบบญัชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จ ากดั (เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
การแสดงความเห็นโดยผู้ สอบ
บญัชี 

: รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขวา่ งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกนัของบริษัท ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ทัง้นี ้ในช่วงปี 2559–2561 บริษัทมีเปล่ียนแปลงการลงทนุในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ดงันี  ้

ช่ือบริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ / สถานะปัจจุบัน จัดตัง้ในประเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
การบันทกึบัญชี 

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
จ ากดั 

บริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย / บริษัทจ าหน่าย
เงินลงทนุเม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 มีผลท า
ให้อ านาจควบคมุหมดไป 

ไทย 70% 
(เข้าลงทนุเม่ือ
กนัยายน 2557) 

รับรู้ตามสดัส่วน 

หมายเหต ุ: บริษัทได้จดัท างบการเงินรวม ซึง่มีบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั และกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย -ซีอาร์ซี 
เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว เป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัท่ีเข้าลงทุนเดือนกันยายน 2557 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวนั
สิน้สุดการลงทุนในบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั โดยท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2558 มีมตอินมุตัขิายหุ้นของบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั ทัง้จ านวนให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องกนั 

 

ช่ือกิจการร่วมค้า ผู้ร่วมค้า 
ลักษณะธุรกิจ/ 
สถานะปัจจุบัน 

จัดตัง้ใน
ประเทศ 

บันทกึ
ข้อตกลงเลิก

กิจการ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

การบันทกึบัญชี 

กิจการร่วมค้า
เชียงใหม่ริมดอย-
อาร์.เค.เจ 

บจก.อาร์.เค.เจ
เอ็นจิเนียร่ิง 

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและ
บ าบดัน า้เสีย / 
ด าเนินกิจการ 

ไทย - 60% 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือ
พฤศจิกายน 2558) 

รั บ รู้ ส่ วนแบ่ ง ใน
ทรัพย์สิน หนีส้ิน 
ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่ า ใ ช้จ่ ายแต่ล ะ
รายการของการ
ด าเนินงานร่วมกัน
ตามส่วนของตน 
(Joint Operation)  

กิจการร่วมค้า
เชียงใหม่ริมดอย-ซี
อาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว 

บจก.ซีอาร์ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล 
เคียว 

บริหารจดัเก็บ 
ขยะมลูฝอย / 
ด าเนินกิจการ 

ไทย - 5% 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือธนัวาคม 
2557) 

รับรู้ส่วนแบง่ใน
ก าไรตามสดัส่วน

ของตน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.25 6.01% 34.50 3.80% 
เงินลงทนุชัว่คราว 30.00 2.94% 0.11 0.01% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 285.18 27.99% 196.73 21.69% 
มลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 352.48 34.60% 344.53 37.99% 
วสัดคุงเหลือ 46.41 4.56% 58.09 6.41% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 775.32 76.10% 633.96 69.91% 

เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั 55.03 5.40% 77.32 8.53% 
เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 1.26 0.12% 1.74 0.19% 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 150.99 14.82% 159.39 17.58% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2.18 0.21% 1.50 0.17% 
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 23.73 2.33% 27.39 3.02% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6.40 0.63% 5.34 0.59% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 3.88 0.38% 0.21 0.02% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 243.47 23.90% 272.89 30.09% 

รวมสินทรัพย์ 1,018.79 100.00% 906.85 100.00% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 75.50 7.41% 84.22 9.29% 
เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น 295.61 29.02% 205.90 22.70% 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

6.46 0.63% 2.30 0.25% 

เงินรับล่วงหน้าจากผู้วา่จ้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับ
ล่วงหน้า 

85.05 8.35% 49.50 5.46% 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 44.61 4.38% 50.92 5.62% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.34 0.03% 0.16 0.02% 
ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 9.54 0.94% 11.35 1.25% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 517.11 50.76% 404.35 44.59% 

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 2.86 0.28% 0.55 0.06% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13.79 1.35% 14.61 1.61% 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 6.61 0.65% 0.86 0.09% 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2.40 0.24% 0.80 0.09% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 25.66 2.52% 16.82 1.85% 
รวมหนีส้ิน 542.77 53.28% 421.17 46.44% 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 250.00 24.54% 250.00 27.57% 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 129.98 12.76% 129.98 14.33% 

เงินส ารองตามกฎหมาย 14.00 1.37% 16.00 1.76% 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 82.04 8.05% 89.70 9.89% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 46.72% 485.68 53.56% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018.79 100.00% 906.85 100.00% 

 

   หมายเหต ุ: งบการเงินงวดบญัชีปี 2560 - 2561 ได้ใช้นโยบายการบญัชี ดงันี ้
1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามวิธีอตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ  
2. รายได้จากการให้บริการ รับรู้เม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว 

 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56.15  39.61  
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

 
 

คา่เส่ือมราคา  17.61  15.12  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย (ฉบับ

ตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย (ฉบับ

ตรวจสอบ) 
ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 98.30% 1,251.00 100.00% 
รายได้จากการให้บริการ 23.18 1.70% - - 

รวมรายได้ 1,366.80 100.00% 1,251.00 100.00% 

ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้าง 1,231.36 90.09% 1,156.21 92.42% 

ต้นทนุจากการให้บริการ 21.49 1.57% - - 
รวมต้นทุน 1,252.85 91.66% 1,156.21 92.42% 
ก าไรขัน้ต้น 113.95 8.34% 94.79 7.58% 

รายได้อ่ืน 13.68 1.00% 15.00 1.20% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 127.62 9.34% 109.79 8.78% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 66.01 4.83% 67.07 5.36% 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 1.24 0.09% 1.45 0.12% 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 6.71 0.49% 4.56 0.36% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 56.14 4.11% 39.61 3.17% 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.24 0.90% 9.59 0.77% 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 43.91 3.21% 30.02 2.40% 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท 

คา่ตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์  0.64   0.68  
คา่ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - 2.28 
ขาดทนุ(ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดินและอปุกรณ์  (3.48)   (1.21)  

ดอกเบีย้รับ (0.41) (1.28) 
ก าไรขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า  (1.24)  (1.45) 
ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้  2.24  10.52  

ผลประโยชน์พนกังาน  1.21   1.54  
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.71  4.56  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  (31.09)  78.90  

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ  (222.67) 7.94 
วสัดคุงเหลือ  (12.77)   (11.68)  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.25 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 117.12  (89.72)  
เงินรับล่วงหน้าจากผู้วา่จ้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับล่วงหน้า  52.23  (35.55)  

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 16.01  6.31  
ประมาณการหนีส้ิน  (24.85)  (14.47) 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า  (1.60)  (1.60) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ - (0.23) 
จ่ายภาษีเงินได้  (20.07)  (25.65) 
รับคืนภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย - 10.91 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (48.01) (4.47) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

 
 

เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั  (17.97)  (22.29) 
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ (30.00) (29.89) 

ดอกเบีย้รับ 0.41 0.99 
เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (17.44)  (24.05) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดนิ และอปุกรณ์ 9.04  15.24  

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (0.75)  - 
เงินส่วนแบง่ก าไรท่ีได้จากกิจการร่วมค้า  1.25  0.98  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (55.46) 0.76 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 
 

จ่ายดอกเบีย้ (6.78) (4.54) 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  (42.34) 8.71 
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  (5.44)  (6.46) 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท 

รับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุ 204.98 - 
เงินสดจ่ายเงินปันผล - (20.75) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 150.42 (23.04) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)  46.94 (26.75) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด  14.31   61.26  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด  61.26   34.51  

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

 2560 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.50 1.57 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 1.35 1.42 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 5.63 6.88 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 63 52 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 9.84 9.68 

ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั 36 37 

วงจรเงินสด วนั 27 15 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 8.34% 7.58% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.60% 3.53% 

อตัราก าไรอ่ืน % 1.00% 1.20% 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร % (76.40%) (10.12%) 

อตัราก าไรสทุธิ % 3.18% 2.37% 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น % 12.49% 6.24% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 5.27% 3.12% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 26.72% 17.75% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.66 1.31 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)  



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

98 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

 2560 2561 
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.14 0.87 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (4.33) 2.12 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ (2.03) (0.09) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล/1 % 50.10% 54.47% 

หมายเหต ุ: /1- สตูรค านวณอตัราจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลประจ าปี / ก าไรสทุธิ(งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ซึง่บริษัทมีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 20.75 ล้านบาท และ 15.00 ล้านบาท ตามล าดบั 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ ท าให้การฟืน้ตวัเป็นไปอย่างช้า ๆ  
อตุสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขนัสงู ผู้ รับเหมาขนาดใหญ่ได้รับงานโครงการลงทนุของภาครัฐ ในขณะที่บริษัทซึง่เป็นผู้ รับเหมา          
ขนาดกลางงานท่ีได้รับส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน สืบเน่ืองจากภาวการณ์แข่งขนัท่ีสงูในตลาดเป็นผลให้การเข้ารับงานต้องค านงึถงึ
ความสามารถในการท างาน อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และศกัยภาพ ความน่าเช่ือถือ และฐานะการเงินของผู้วา่จ้าง โดยท่ีผ่านมาใน
ปี 2561 บริษัทสามารถประมลูงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึง่งานท่ีได้รับส่วนใหญ่เร่ิมในช่วงปลายปี 2561 จงึส่งผลให้ยอดรายได้
บริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ท่ีก าหนดไว้ 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง เท่ากับ 1,251.00 ล้านบาท ลดลง 92.62 ล้านบาท เน่ืองจากโครงการ
ต่อเน่ืองจากปี 2560 มาในปี 2561 โดยเฉพาะงานราชการท่ีมีมลูค่างานสูงได้ทยอยสิน้สุดลง ในขณะท่ีมีจ านวนโครงการใหม่ท่ีเพิ่มขึน้
เป็นงานในส่วนของงานเอกชน ทัง้นี ้บางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบพืน้ท่ีให้กับบริษัทเพ่ือเร่ิมงานก่อสร้าง รวมถึงโครงการ
ใหม่ยงัอยู่ในช่วงของการด าเนินการก่อสร้างในส่วนฐานราก เป็นผลท าให้การรับรู้รายได้ในปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 ในส่วนของรายได้
จากการให้บริการท่ีไม่ปรากฏนัน้ เป็นผลจากสญัญางานให้บริการจดัเก็บและก าจดัขยะมลูฝอยโดยวธีิฝังกลบได้หมดสญัญาไปเม่ือเดือน
กนัยายน ปี 2560 และบริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ท าธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยอีกในอนาคต  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 30.02 
ล้านบาทคดิเป็นอตัราก าไรสทุธิ 2.37% สาเหตขุองก าไรสทุธิจากการด าเนินงานลดลงเกิดเน่ืองมาจาก งานก่อสร้างมีความล่าช้าแตไ่ด้รับ
การขยายเวลาออกไป จึงท าให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ ายเก่ียวกับพนักงานและโสหุ้ยต่าง ๆ บริษัทจึงมีการปรับ
งบประมาณต้นทนุก่อสร้างตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้อีกทัง้ในปีดงักล่าวการเข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และการคิดอตัราก าไรในการเข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนท าได้ไม่สูงนกัเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้ารับงาน กอปรกบั
ราคาวสัดกุ่อสร้างโดยรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ อาท ิเหล็ก และปนูซีเมนต์ เป็นต้น จงึท าให้ต้นทนุรับเหมาก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั
ปี 2560 

บริษัทสามารถสรุปการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 ได้ดงันี ้

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 
บริษัทมีรายได้จากการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรายได้จากการให้บริการ ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิ
ส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิ
ส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 98.30% 1,251.00 100.00% 

รายได้จากการให้บริการ/2 23.18 1.70% - - 
รวมรายได้ 1,366.80 100.00% 1,251.00 100.00% 

รายได้อ่ืน/3 13.68 1.00% 15.00 1.20% 
ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัท 
หมายเหต ุ: /1 รายได้จากการให้บริการ หมายถึง รายได้จากการให้บริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยซึง่ด าเนินการในนามบริษัท 
 /2 รายได้อ่ืน หมายถงึ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้คา่เช่า ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ และรายได้ดอกเบีย้รับ 
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รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวิธีอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ
ค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้าง
ตามสัญญา ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทัง้สิน้ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทจะรับรู้
ประมาณการขาดทนุดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน ส าหรับรายได้ท่ีรับรู้แล้ว แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา
แสดงไว้เป็นมลูค่างานเสร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ และรายได้ท่ีถงึก าหนดรับช าระตามสญัญาแล้ว แตย่งัไม่เกิดต้นทนุงานก่อสร้างจริงจะแสดง
ไว้เป็นรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีการทบทวนประมาณการต้นทนุงานก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกบัต้นทนุจริงทกุไตรมาส หรือเม่ือมีปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบตอ่ต้นทนุงานนัน้ ๆ อย่างมีนยัส าคญั 

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะโครงการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิท่ีแสดง 
เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดง 
เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท จ านวนโครงการ ล้านบาท จ านวนโครงการ 
รายได้จากโครงการต่อเน่ือง 1,052.17 15 817.18 14 

หน่วยงานราชการ 924.73 9 539.83 9 
หน่วยงานเอกชน 127.44 6 277.35 5 

รายได้จากโครงการใหม่ 287.35 15 432.47 19 
หน่วยงานราชการ 208.60 8 47.78 4 
หน่วยงานเอกชน 78.75 7 384.69 15 

รายได้ท่ีไม่ได้รับรู้ตามสญัญา/1 4.10  1.35  
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 30 1,251.00 33 

หมายเหต ุ: /1 - รายได้ท่ีไม่ได้รับรู้ตามสญัญา ประกอบด้วยรายได้คา่ออกแบบ,งานปรับปรุงพืน้จดุรวมพล,รายได้คา่ทดสอบเสาเข็ม  เป็นต้น 

รายได้ของบริษัทจะขึน้อยู่กบัประเภทและปริมาณท่ีบริษัทจดัหามาได้ในแตล่ะช่วงเวลา บริษัทมีนโยบายท่ีจะรับงานทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยพิจารณารับงานท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและผู้วา่จ้างท่ีมีศกัยภาพ มีความน่าเช่ือถือ หรือมีฐานะการเงินท่ีดี 

หากพิจารณาจ านวนโครงการ และรายได้ท่ีรับรู้ในงวดบญัชีปี  2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
เทา่กบั 1,343.62 ล้านบาท และ1,251.00 ล้านบาท ตามล าดบั แบง่เป็นรายได้จากโครงการตอ่เน่ืองมาจากปีก่อนหน้า เทา่กบั 1,052.17 
ล้านบาทและเท่ากบั 817.18 ล้านบาท และรายได้จากโครงการใหม่ท่ีเร่ิมโครงการในปีนัน้ เท่ากบั 287.35 ล้านบาท และ 432.47 ล้าน
บาท ตามล าดบั  

ในปี 2561 จ านวนโครงการตามสัญญาทัง้หมด 33 โครงการ มากกว่าปี  2560 จ านวน 3 โครงการ บริษัทรับรู้รายได้ลดลง 
92.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.89 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างปีก่อนหน้า เน่ืองจากโครงการต่อเน่ืองจากปี 2560 มาในปี 
2561 โดยเฉพาะงานราชการท่ีมีมลูค่างานสูงได้ทยอยสิน้สุดลง ในขณะท่ีมีจ านวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้แต่เป็นส่วนงานเอกชน ทัง้นีบ้าง
โครงการอยู่ระหวา่งด าเนินการส่งมอบพืน้ท่ีให้กบับริษัทเพ่ือเร่ิมงานก่อสร้าง รวมถงึโครงการใหม่ยงัอยู่ในช่วงของการด าเนินการก่อสร้าง
ในส่วนฐานราก เป็นผลท าให้การรับรู้รายได้ในปี 2561 น้อยกวา่ปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีจ านวนงานท่ียงัไม่ส่งมอบจ านวน 23 โครงการ คดิเป็นมลูค่างานส่วนท่ีเหลือตามสญัญา 
(Backlog) เทา่กบั 997.00 ล้านบาท ซึง่จะทยอยรับรู้รายได้จนถงึปี 2563 
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รายได้ท่ีไม่ได้รับรู้ตามสญัญา 

ในงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้ท่ีไม่ได้รับรู้ตามสญัญา 4.10 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรับ
ปี 2561 รายได้เกิดจากงานออกแบบ งานปรับปรุงพืน้ท่ีจดุรวมพลและรายได้ค่าทดสอบเสาเข็ม 

รายได้จากการให้บริการ 

 บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการ เม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว รายได้จากการให้บริการ คือ รายได้จากการรับจดัเก็บขยะมลู
ฝอยตามสญัญาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และรายได้จากจากการจดัเก็บ และก าจดัขยะมลูฝอยโดยวธีิฝังกลบตาม
สญัญาในเขตเทศบาลนครล าปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จงัหวดัล าปาง บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในงวดบญัชีปี 2560 
และปี 2561 เท่ากบั  23.18 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่รายได้จากการด าเนินงานร้อยละ 2.96 ร้อยละ 1.70 และร้อย
ละ 0.00 ตามล าดบั 
 สญัญาการให้บริการจดัเก็บและก าจดัขยะมลูฝอยโดยวธีิฝังกลบให้เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเขตเทศบาลนครล าปาง 
จงัหวดัล าปาง ซึง่สิน้สดุสญัญางานลงในเดือนกนัยายน 2560 ทัง้นี ้ ภายหลงัสญัญาสิน้สดุลง บริษัทได้ด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจขยะมลูฝอยท่ีไม่ใช้งานทัง้หมด 

รายได้อ่ืน 
 ในงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้อ่ืนเท่ากบั 13.68 ล้านบาท และ 15.00 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่รายได้อ่ืน 
ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวสัด ุ รายได้จากการให้เช่าส านกังาน รายได้ดอกเบีย้รับ รายได้จากการให้เช่าเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
ก าไรจากการขายทรัพย์สิน 
 
ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 
ต้นทุน 

ในงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีต้นทนุจากการด าเนินงานเทา่กบั 1,252.85 ล้านบาท และ 1,156.21 ล้านบาท คดิ
เป็นสดัส่วนตอ่รายได้รวมจากการด าเนินงานเทา่กบั ร้อยละ 91.66 และร้อยละ 92.42 ตามล าดบั ทัง้นี ้สามารถอธิบายรายละเอียดของ
ต้นทนุตามประเภทธุรกิจได้ ดงันี ้

 

ต้นทุนการด าเนินงาน และ อัตราต้นทุน
ต่อรายได้แยกตามประเภท 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิ
ส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิ
ส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้าง 1,231.36 91.64% 1,156.21 92.42% 

ต้นทนุจากการให้บริการ 21.49 92.71% - 0.00% 
รวมต้นทุนรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 1,252.85  1,156.21  

 

ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้าง 

 ต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากค่าวสัดกุ่อสร้างและวสัดสุิน้เปลืองที่ใช้ไปในงานก่อสร้าง และคา่จ้างผู้ รับเหมา
ท่ีมีประสบการณ์เข้ามาด าเนินการตัง้แตง่านก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานตดิตัง้ระบบวศิวกรรมไฟฟ้าและระบบส่ือสาร งาน
ตดิตัง้ระบบประปาและระบบสขุาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดบัเพลิงทัง้ภายในและภายนอกอาคาร เป็น
ต้น โดยบริษัทมีวศิวกรของบริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ เข้าควบคมุการท างานอย่างใกล้ชิด ในปี 2560 และปี 
2561 มีค่าวสัดกุ่อสร้างและวสัดสุิน้เปลืองเทา่กบั 453.55 ล้านบาท และ 498.01 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่รายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้างเทา่กบัร้อยละ  44.68 และร้อยละ 37.06 ตามล าดบั และคา่จ้างผู้ รับเหมาเท่ากบั 379.02 ล้านบาท และ 642.15 ล้านบาทคดิเป็น
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สดัส่วนตอ่รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างร้อยละ  37.34 และร้อยละ 47.79 ตามล าดบั รวมเป็นต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 
และปี 2561 เทา่กบั เทา่กบั 1,231.36 ล้านบาท และ 1,156.21 ล้านบาทคดิเป็นอตัราต้นทนุตอ่รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบัร้อย
ละ 91.64 และร้อยละ 92.42 ตามล าดบั ซึง่สาเหตท่ีุท าให้อตัราส่วนต้นทนุในการรับเหมาก่อสร้างในปี 2561 เพิ่มขึน้ เน่ืองจากงาน
ก่อสร้างมีความล่าช้าแตไ่ด้รับการขยายระยะเวลาออกไป จงึท าให้ค่าใช้จ่ายโครงการสงูขึน้ โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่
โสหุ้ยต่าง ๆ ดงันัน้บริษัทจงึมีการปรับงบประมาณต้นทนุก่สร้างตามประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทัง้ในปีดงักล่าวการเข้า
รับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การคดิอตัราก าไรในการเข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนท าได้ไม่สงูนกัเพ่ือเพิ่ม
โอกาสในการเข้ารับงาน กอปรกบัราคาวสัดกุ่อสร้างโดยรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ อาท ิ เหล็ก และปนูซีเมนต์ เป็นต้น จงึท าให้ต้นทนุรับเหมา
ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2560 

ต้นทนุจากการให้บริการ 

ต้นทนุจากการให้บริการส่วนใหญ่เกิดจากค่าวสัดสุิน้เปลืองและคา่แรงผู้ รับเหมาจดัเก็บ และก าจดัขยะมลูฝอยโดยวธีิฝังกลบ 
คา่เส่ือมราคาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเงินเดือน โดยปี 2561 จะไม่ปรากฎต้นทนุจากการให้บริการแล้วเน่ืองจากสญัญา ได้สิน้สดุลงไปเม่ือ
เดือนกนัยายน 2560  

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น และ อัตราก าไรขัน้ต้นต่อรายได้
แยกตามประเภทรายได้ 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตาม
วธีิส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตาม
วธีิส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ก าไรขัน้ต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง 112.26 8.36% 94.79 7.58% 
ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการ 1.69 7.29% - 0.00% 
ก าไรขัน้ต้นรวม 113.95  94.79  
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 8.34%  7.58% 

 
บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 113.95 ล้านบาท และ 94.79 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นตอ่รายได้

รวมจากการด าเนินงาน เทา่กบัร้อยละ 8.34 และร้อยละ 7.58 ตามล าดบั ซึง่สามารถแบง่เป็นก าไรขัน้ต้นจากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 
112.26 ล้านบาท และ 94.79 ล้านบาท และก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการ เทา่กบั 1.69 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาทตามล าดบั ในช่วง 2 
ปีท่ีผ่านมา ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปี 2561 พบวา่อตัราก าไรขัน้ต้นจากการรับเหมาก่อสร้างอยู่เฉล่ียร้อยละ 3.30 ถงึร้อยละ 17.30 ของรายได้
จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึง่เกิดจากงานก่อสร้างมีความล่าช้าแตไ่ด้รับการขยายระยะเวลาออกไป จึงท าให้คา่ใช้จ่ายโครงการสงูขึน้ 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่โสหุ้ยต่าง ๆ ดงันัน้บริษัทจงึมีการปรับงบประมาณต้นทนุก่อสร้างตามประมาณการ
คา่ใช้จ่ายที่คาดวา่จะเกิดขึน้ อีกทัง้ในปีดงักล่าวการเข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การคดิอตัราก าไรในการ
เข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนท าได้ไม่สงูนกัเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้ารับงาน กอปรกบัราคาวสัดกุ่อสร้างโดยรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ อาท ิ
เหล็ก และปนูซีเมนต์ เป็นต้น จงึท าให้ต้นทนุรับเหมาก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2560 

ปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 94.79 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นตอ่รายได้รวมจากการด าเนินงานเท่ากบั              
ร้อยละ 7.58 ซึง่การลดลงของก าไรขัน้ต้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เกิดจากกงานก่อสร้างมีความล่าช้าแตไ่ด้รับการขยาย
ระยะเวลาออกไป จงึท าให้ค่าใช้จ่ายโครงการสงูขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่โสหุ้ยต่าง ๆ ดงันัน้บริษัทจงึมีการปรับ
งบประมาณต้นทนุก่อสร้างตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม คา่สาธารณปูโภค คา่เส่ือมราคาทรัพย์สิน เงินเดือนและสวสัดกิาร
พนกังาน คา่ซอ่มแซมและบ ารุงเคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ คา่ท่ีปรึกษา และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 
เทา่กบั 66.01 ล้านบาท และ 67.07 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนตอ่รายได้รวมจากการด าเนินงาน เทา่กบัร้อยละ 4.83 และร้อย
ละ 5.36 ตามล าดบั ส าหรับค่าใช้จ่ายที่มีมลูค่าสงูสดุคือเงินเดือนและสวสัดกิารพนกังาน รองลงมาคือคา่ท่ีปรึกษาต่าง ๆ และการ
ประชาสมัพนัธ์  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 บริษัทมีส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า ส าหรับงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 1.24 ล้านบาท และ 1.45 ล้าน
บาทคดิเป็นสดัส่วนตอ่รายได้รวมจากการด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 0.09 และร้อยละ 0.12 เป็นส่วนแบง่จากกิจการร่วมค้า CRC-CEC ซึง่
ให้บริการรับจดัเก็บขยะมลูฝอย   

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวดบญัชี ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 6.71 ล้านบาท และ 4.56 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน
ตอ่รายได้รวมจากการด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 0.49 และร้อยละ 0.36 ตามล าดบั คา่ใช้จ่ายทางการเงินทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ายที่เกิด
จากการใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินเพ่ือการพาณิชย์ เช่น ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชี ดอกเบีย้เจ้าหนีเ้ช่าซือ้ 
ดอกเบีย้จากตัว๋สญัญาใช้เงิน และจากหนีส้ินภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับงวดบญัชีปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 12.24 ล้านบาท และ 9.59 ล้านบาท
ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนตอ่รายได้รวมจากการด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 0.90 และร้อยละ 0.77 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของ
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นไปในทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 ของ
ก าไรก่อนภาษี 

ก าไรและอัตราก าไรสุทธิ 

 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ส าหรับงวดบญัชี ปี 2560 และก าไรสทุธิปี 2561 เท่ากบั 43.91 ล้านบาท 
และ 30.02 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 3.18 และร้อยละ 2.37 ของรายได้รวม ตามล าดบั ส าหรับงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมี
ก าไรสทุธิลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึง่เกิดจากงานก่อสร้างมีความล่าช้าแตไ่ด้รับการขยายระยะเวลาออกไป จงึท าให้คา่ใช้จ่าย
โครงการสงูขึน้ โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่โสหุ้ยต่าง ๆ ดงันัน้บริษัทจงึมีการปรับงบประมาณต้นทนุก่อสร้างตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทัง้ในปีดงักล่าวการเข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การคดิอตัรา
ก าไรในการเข้ารับงานจากหน่วยงานเอกชนท าได้ไม่สงูนกัเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้ารับ ในขณะที่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้
จากการปรับฐานเงินเดือนของพนกังาน และคา่ใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ และการประชาสมัพนัธ์
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์รวมเท่ากบั 1,018.79 ล้านบาท และ 906.85 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยรายการสินทรัพย์ท่ีส าคญัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์รวม มีดงันี  ้

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนเทา่กบั 775.32 ล้านบาท และ 633.96 ล้านบาท 
ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 76.10 และร้อยละ 69.91 ตามล าดบั มีรายละเอียดท่ีส าคญัในแตล่ะรายการ
ดงันี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 61.25 ล้านบาท และ 34.50 ล้านบาท สาเหตท่ีุเงินสดลดลงจากสิน้ปี 2560 เน่ืองจาก
ใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ่ื้น 
ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การรับเงินค่าจ้างจะเป็นไปตามงวดงานท่ีระบใุนสญัญา บริษัทจะได้รับคา่จ้างในแตล่ะ

งวด บริษัทจะต้องท าการส่งมอบงวดงานให้เจ้าของโครงการหรือตวัแทนตรวจรับมอบงาน เม่ือเจ้าของโครงการรับมอบงานแล้ว บริษัทจงึ
จะสามารถส่งใบแจ้งหนีไ้ปยงัเจ้าของโครงการเพ่ือขอรับเงินคา่งวดงาน โดยปกติบริษัทจะก าหนดให้เจ้าของโครงการต้องช าระคา่จ้างใน
แตล่ะงวดภายใน 30 วนั หรือ 45 วนั นบัจากวนัท่ีเจ้าของโครงการหรือตวัแทนตรวจรับงานท่ีว่าจ้างในแตล่ะงวด 

บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 285.18 ล้านบาท และ 196.73 ล้านบาท 
มีรายละเอียดดงันี ้

รายการลูกหนีก้ารค้า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค.2560 31 ธ.ค.2561 

ลกูหนีก้ารค้า 191.76 71.82 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 5.55 5.55 
รวมลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 186.21 66.27 

ลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 98.97 130.46 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-สุทธิ 285.18 196.73 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิเทา่กบั 186.21 ล้านบาท และ 66.27 ล้านบาท คดิเป็น

สดัส่วนตอ่ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ เทา่กบั ร้อยละ 65.30 และร้อยละ 33.69 ตามล าดบั ในปี 2561 ลกูหนีก้ารค้าลดลงจากปี 
2560 เน่ืองจากบริษัทสามารถ และสามารถบริหารจดัการเรียกเก็บคา่จ้างตามงวดงานภายหลงัส่งมอบงานตามสญัญาจ้างได้ดีกวา่ปี
ก่อนหน้า แม้ว่าบริษัทจะก าหนดให้ช าระคา่จ้างภายใน 30 - 45 วนั ก็ตาม แตต่ามความจริงบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (ไม่รวมมลูคา่
งานท่ีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ) ในช่วงปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 64 วนั และ 52 วนัตามล าดบั โดยระยะเวลาเก็บหนีใ้นปี 2561 ลดลง
เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่เป็นงานเอกชนซึง่สามารถเรียกช าระหนีไ้ด้เร็ว ส าหรับรายการลกูหนีอ่ื้น ประกอบด้วย ลูกหนีเ้งินประกนั
ผลงานตามสญัญา เงินมดัจ าค่าสินค้า เงินจ่ายล่วงหน้าผู้ รับเหมา คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลกูหนีก้รมสรรพากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสุทธิเท่ากบั 66.27 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-
สทุธิ เทา่กบัร้อยละ 33.69 มลูค่าลูกหนีก้ารค้าลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 เน่ืองจากการตดิตามเรียกเก็บหนีต้ามก าหนดเง่ือนไข 
และมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (ไม่รวมมลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ) เทา่กบั 52 วนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ถงึก าหนดช าระเทา่กบั 159.59 ล้านบาท และ 
53.49 ล้านบาทคดิเป็นสดัส่วนตอ่ลูกหนีก้ารค้าทัว่ไปก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เทา่กบัร้อยละ 83.22 และร้อยละ 74.48 ตามล าดบั 
และมีลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเทา่กบั 32.17 ล้านบาท และ 18.33 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไปก่อนหกัค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู เท่ากบัร้อยละ 16.78 และร้อยละ 25.52 ตามล าดบั ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่โดยเฉล่ียเกือบร้อยละ 23 เป็นลกูหนีก้ารค้าท่ี
เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน นอกจากนี ้บริษัทก าหนดนโยบายการพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 100 จากยอดลกูหนีก้ารค้า
ท่ีอายุหนีค้งค้างเกินก าหนด 1 ปี โดยจะพิจารณาเป็นเป็นกรณีไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ถงึก าหนดช าระเทา่กบั 53.49 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่ลกูหนีก้ารค้า
ทัว่ไปก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เทา่กบัร้อยละ 74.48 และมีลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเท่ากบั 18.33 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน
ตอ่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไปก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เท่ากบัร้อยละ 25.52 ซึง่แยกเป็นลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน เกิน
ก าหนดช าระเกิน 3 เดือนแตไ่ม่เกิน 12 เดือน และเกินก าหนดช าระ 12 เดือน เทา่กบัร้อยละ 8.67 ร้อยละ 28.81 และร้อยละ 62.52 ของ
ลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระทัง้หมด 

 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคมปี 2560 และปี 2561  บริษัทมียอดลูกหนีแ้ยกตามอายุหนีค้งค้างดงันี ้

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ลูกหนีก้ารค้าท่ัวไป   

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 159.59 53.49 
ไม่เกิน 3 เดือน  20.71 1.59 
3-6 เดือน 0.28 4.26 
มากกวา่ 7  - 12 เดือน  

 
1.02 

เกินกวา่ 12 เดือน 11.18 11.46 
รวม 191.76 71.82 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู/1 (5.55) (5.55) 
รวม 186.21 66.27 
ลูกหนีก้ารค้า-บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 

 
 

รวม 
 

 

รวมลูกหนีก้ารค้าทัง้สิน้ 186.21 66.27 
ลูกหนีก้ารค้า ก่อนค่าเผ่ือฯ 191.76 71.82 
ลูกหนีอ่ื้น ๆ 98.97 130.46 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 285.18 196.73 

หมายเหต ุ: /1 - บริษัทมีนโยบายพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 100 ส าหรับลกูหนีท่ี้มีอายเุกินก าหนดตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป หรือมีข้อบ่งชี ้
ว่าจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ หรือลกูหนีท่ี้บริษัทได้ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดี ร่วมกบัการพิจารณาฐานะการเงินปัจจบุนัของ
ลกูหนี ้
/2 -  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี มีเพียงรายเดียว ซึง่บริษัทฟ้องร้องเรียกให้ช าระหนี ้
และบริษัทชนะคดีในศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์แล้ว โดยลกูหนีร้ายดงักลา่ว ยินยอมช าระหนีใ้ห้แก่บริษัทเป็นเงินจ านวนหนึง่ตาม
ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น ฝ่ายบญัชีบริษัทจงึพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ในสว่นท่ีเหลือท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะชนะคดีในศาลอทุธรณ์ แตย่งัไม่ได้รับเงินจ านวนดงักลา่ว ดงันัน้ บนหลกัแหง่ความระมดัระวงั ฝ่าย
บญัชีบริษัทจงึไม่กลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวนดงักลา่ว ปัจจบุนัลกูหนีร้ายดงักลา่วยงัอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาลฎีกา (ข้อมลูเพิ่มเตมิใน หวัข้อ ข้อพิพาทจากการผิดสญัญา) 
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มลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561  บริษัทมีรายการมลูคา่งานเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเท่ากบั  344.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.95 

ล้านบาท โดยมลูค่างานเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บจะแสดงมลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับตามวธีิอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซึง่ค านวณตาม
อตัราส่วนต้นทนุของงานให้บริการท่ีเกิดขึน้กบัต้นทนุทัง้หมดที่ประมาณวา่จะใช้ในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทยงัไม่ได้ออก
ใบแจ้งหนีเ้พ่ือเรียกเก็บเน่ืองจากยงัไม่ถงึก าหนดเรียกช าระตามท่ีระบไุว้ในสญัญาโครงการ 

วสัดคุงเหลือ 
 วสัดคุงเหลือ ประกอบด้วย วสัด ุ อปุกรณ์ ท่ีจะน ามาใช้ในงานก่อสร้าง ซึง่บริษัทได้สัง่ซือ้ตามแผนงานท่ีก าหนด และน ามา
จดัเก็บไว้หน้างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการน ามาใช้งาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 เทา่กบั 58.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.68 
ล้านบาท ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีรอการตดิตัง้ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเท่ากบั 243.47 ล้านบาท และ 272.89 ล้านบาท 
ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 23.90 และร้อยละ 30.09 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ี
ส าคญัดงันี ้

เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกนั 55.03 ล้านบาท และ 77.32 ล้านบาท 

ตามล าดบั ซึง่ยอดเงินฝากประจ านีใ้ช้จ าน าเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือหนงัสือค า้ประกนัตามสญัญาโครงการ และค า้ประกนั
วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน แม้วา่บริษัทจะรับงานโครงการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั แต่บริษัทก็สามารถส่งมอบงาน และไถ่
ถอนการวางประกนัเงินฝากได้หลายโครงการ ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจากการใช้เป็นหลกัประกนัในการรับงานโครงการใหม่ 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า มลูค่าเทา่กบั 1.26 ล้านบาท และ 1.74 ล้านบาท 

ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของมลูคา่เงินลงทนุในกิจการร่วมค้าเกิดจากผลของการรับรู้มลูคา่ตามบญัชีตามวธีิส่วนได้เสียในกิจการร่วม
ค้านัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีการลงทนุในกิจการร่วมค้า CRC-CEC 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคมปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 150.99 ล้านบาท และ 159.39 ล้าน

บาท ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการซือ้ เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ส านกังาน รวมเพิ่มขึน้ 28.54 ล้านบาท และ 24.08 ล้านบาท 
ตามล าดบั ส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 บริษัทมีการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ก่อสร้างเคร่ืองใช้ส านกังาน และ
ยานพาหนะ เพิ่มขึน้จ านวน  24.04  ล้านบาท และได้จ าหน่ายเคร่ืองจกัรก่อสร้าง เคร่ืองใช้ส านกังาน และยานพาหนะ จ านวน 0.51 ล้าน
บาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมเทา่กบั 542.77 ล้านบาท และ 421.17 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน
ตอ่สินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 53.28 และร้อยละ 46.44 ตามล าดบั โดยมีรายการหนีส้ินเปล่ียนแปลงที่ส าคญั ดงันี  ้

หนีส้ินหมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนเทา่กบั 517.11 ล้านบาท และ 404.35 ล้านบาท ตามล าดบั 
คดิเป็นสดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 50.76 และร้อยละ 44.59 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงันี  ้

 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

107 
 

 เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
เทา่กบั 117.84 ล้านบาท เทา่กบั 75.50 ล้านบาท และ 84.22 ล้านบาท ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายการเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน เกิดจากการใช้เงินเบกิเกินบญัชี และวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงินในเพิ่มขึน้เพ่ือใช้ในการสัง่ซือ้วสัด ุ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ว่าจ้างผู้ รับเหมา และเป็นเงินหมนุเวียนภายในกิจการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้และวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จากสถาบนัการเงินภายในประเทศเท่ากบั 440.20 ล้านบาท เทา่กบั 412.50 และ 
644.70 ล้านบาท ตามล าดบั 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 มีรายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเท่ากบั 295.61 ล้านบาท และ 205.90 ล้าน
บาท ตามล าดบั แบง่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบั 124.55 ล้านบาท และ 114.33 ล้านบาท และเจ้าหนีอ่ื้นเทา่กบั 171.06 ล้านบาท และ 
91.57 ล้านบาท รายการเจ้าหนีอ่ื้น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายตา่ง ๆ และภาษีจากการให้บริการ เจ้าหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือ 
เจ้าหนีก้ารค้าวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้จ่ายในการก่อสร้าง และเจ้าหนีผู้้ รับเหมา เป็นต้น หากพิจารณาระยะเวลาการช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีก้ารค้าจะ
พบว่า บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีก้ารค้าเฉล่ีย ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 38 วนั และ 37 วนั ตามล าดบั  ซึง่ยอดเจ้าหนี ้
อ่ืนท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากสิน้ปี 2561 คือรายการคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีประมาณการหนีส้ินระยะสัน้เทา่กบั 9.54 ล้านบาท และ 11.35 ล้านบาท 

ตามล าดบั ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ เกิดจากการรับประกนัโครงการหลงัส่งมอบงานงวดสดุท้ายแก่เจ้าของโครงการ ซึง่ส่วนใหญ่
บริษัทจะรับประกนัในช่วง 1-2 ปี นอกเหนือจากนีจ้ะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการรับประกนัท่ีตกลงไว้ในสญัญารับเหมาก่อสร้างกบัเจ้าของ
โครงการ 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนเท่ากบั 25.66 ล้านบาท และ 16.82 ล้านบาท ตามล าดบั คดิ
เป็นสดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 2.52 และร้อยละ 1.85 ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงันี  ้

หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินเทา่กบั 9.32 ล้านบาท และ 2.85 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่บริษัทใช้ในการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ก่อสร้าง และยานพาหนะส าหรับงานก่อสร้าง หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ดงักล่าวจะถกูทยอยผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ตามเง่ือนไขของสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินตามสญัญา
เช่าทางการเงินสทุธิจากส่วนท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี เทา่กบั 6.46 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 476.02 ล้านบาท และ 485.68 ล้านบาท คดิเป็น
สดัส่วนตอ่สินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 46.72 และร้อยละ 53.56 ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงันี  ้

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้น จ านวน 485.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
2.02 เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 30.02 ล้านบาท และก าไรเบด็เสร็จอ่ืนอีก 
จ านวน 0.38 ล้านบาท ส่งผลให้มีก าไรสะสมเทา่กบั 89.70 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 20.75 ล้านบาท  
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ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรเทา่กบั 82.04 ล้านบาท และ 89.70 ล้านบาท            
สิน้ปี 2561 มีก าไรสะสมจ านวน 30.02 ล้านบาท น าไปจดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิ 2.00 ล้านบาท ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัท
เสนอจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 จ านวน 15.00 ล้านบาท ซึง่จะต้องรออนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เสียก่อน 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 
 บริษัทมีอตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 1.14 เท่า และ 0.87 เทา่ ตามล าดบั ในปี 
2561 ลดลงเน่ืองจากบริษัททยอยช าระคืนเจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้าง ส่งผลให้หนีส้ินลดลง 112.76 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี
เพิ่มขึน้ เน่ืองมาจากผลก าไรสทุธิจ านวน 30.02 ล้านบาท  

สภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียน 775.32 ล้านบาท และ 633.96 ล้านบาท ในขณะที่มี
หนีส้ินหมนุเวียนเทา่กบั 517.11 ล้านบาท และ 404.35 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทจงึมีอตัราส่วนสภาพคล่องเทา่กบั 1.50 เท่า และ 1.57 
เทา่ ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนสภาพคล่อง สิน้ปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 เกิดจากการท่ีสินทรัพย์หมนุเวียนลดลง
ในอตัราท่ีน้อยกวา่หนีส้ินหมนุเวียน กล่าวคือ บริษัทมีเงินสดลดลง 26.75 ล้านบาท เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 29.89 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ่ื้นลดลงจ านวน 88.45 ล้านบาท และวสัดคุงเหลือเพิ่มขึน้จ านวน 11.68 ล้านบาท ในขณะที่มีมลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไม่เรียก
เก็บลดลง               7.95 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมนุเวียนรวมลดลง 141.36 ล้านบาท ในขณะที่หนีส้ินหมนุเวียนมีการลดลงจ านวน 
112.76 ล้านบาท โดยเฉพาะการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินรับล่วงหน้า และเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ส่งผลท าให้
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าบริษัทมีวงจรเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และปี 2561  27 วนั และ 15 วนั ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้านานกว่าระยะเวลาการช าระหนี ้
เจ้าหนีก้ารค้า 

กระแสเงนิสด 
 ส าหรับงวด ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (48.01) ล้านบาท และ (4.47) 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยท่ีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานส าหรับงวดปี 2561 เกิดจากการก าไรสทุธิในงวด ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ่ื้นสุทธิลดลง เจ้าหนีก้ารค้าลดลง และจ่ายภาษีเงินได้ 
 ส าหรับงวด ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุเทา่กบั (55.46) ล้านบาท และ 
0.76 ล้านบาท ตามล าดบั โดยท่ีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุส าหรับงวดปี 2561 เกิดจากการน าเงินสดไปฝากเข้าในบญัชีเงิน
ฝากประจ าตดิภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีการรับการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ มีเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 
และมีการลงทนุซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ก่อสร้างใหม่บางส่วนเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 ในงวด ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงินเท่ากบั 150.42 ล้านบาท และ 
(23.04) ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 20.75 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการ
จดัหาเงินส าหรับงวดปี 2561 จากการน าเงินสดไปผ่อนช าระหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน และจ่ายเบีย้ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)   

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จที่
แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบ
กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท  ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้โครงการก่อสร้าง 

บริษัทรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
ค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้ปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสญัญา โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและต้นทนุจากการรับเหมาก่อสร้าง
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.11 เนื่องจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุเป็นจ านวนเงินที่
มีสาระส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัท (คิดเป็นร้อยละ  98.8 ของยอดรายได้รวมของบริษัท) นอกจากนี ้
ผู้ บริหารประมาณการต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จจาก



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

110 
 

รายละเอียดของแบบก่อสร้างแต่ละโครงการ ดงันัน้ผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการดงักล่าวอย่างมาก ทัง้นี ้
โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตงานก่อสร้างจ านวนมากในภายหลงั ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทนุโครงการที่ได้เคยจดัท าไว้และสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินในการรับรู้รายได้จากการ
ก่อสร้าง ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงพิจารณาวา่การรับรู้รายได้จากการก่อสร้างเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเร่ืองการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง โดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการติดตามการรับรู้รายได้และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมิน ขัน้
ความส าเร็จของงานก่อสร้าง การประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง รวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้างและการบนัทึกต้นทุนของงานก่อสร้าง ข้าพเจ้าได้พิจารณาความ
สมเหตสุมผลของการประเมินขัน้ความส าเร็จ  การประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขัน้ความส าเร็จที่ค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทนุโครงการที่เกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้ปีกบัประมาณการ
ต้นทนุโครงการที่คาดวา่จะใช้ในการก่อสร้างทัง้หมดกบัขัน้ความส าเร็จที่ประเมินโดยผู้จดัการโครงการ โดยการอา่นและท าความ
เข้าใจสญัญารับเหมาก่อสร้าง และวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขัน้ต้นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นนัน้มีความขดัแย้งที่
มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
ตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักลา่ว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่ง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัวา่การ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู  การ
แสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ
สงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แนน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของเงินลงทนุที่บนัทกึตามวิธี
ส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

112 
 

ก าหนดแนวทางการควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ ที่ส าคญั ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลวา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายที่สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้น
แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ข้าพเจ้าพิจารณา
วา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 

 

 
นายประดษิฐ  รอดลอยทกุข์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  218 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี  18  กมุภาพนัธ์  2562 
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21 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
           

    
บาท 

    

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสยี    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สินทรัพย์ 

หมาย
เหต ุ 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 34,505,225  61,254,369  34,505,225  61,254,369 

 เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ า 7 108,731  30,000,000  108,731  30,000,000 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 8 196,726,946  285,183,936  196,726,946  285,183,936 

 รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 9 344,534,610  352,475,260  344,534,610  352,475,260 

 วสัดคุงเหลอื  58,087,004  46,406,348  58,087,004  46,406,348 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  633,962,516  775,319,913  633,962,516  775,319,913 

  
             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

 
เงินฝากประจ าทีต่ิดภาระค า้ประกนั 10 77,321,974  55,032,788  77,321,974  55,032,788 

 เงินลงทนุในการร่วมค้า 11 1,743,433  1,265,882  100,000  100,000 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13 159,387,050  150,985,417  159,387,050  150,985,417 

 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 14 1,498,821  2,178,322  1,498,821  2,178,322 

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 22 5,342,618  6,396,694  5,342,618  6,396,694 

 ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย  27,389,711  23,731,110  27,389,711  23,731,110 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  205,731  3,883,286  205,731  3,883,286 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  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 
           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
           

    
บาท 

    

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสยี    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หมาย
เหต ุ 2561  2560  2561  2560 

หนีส้นิหมุนเวียน         

 
เงินเบกิเกินบญัชีและ         

 

    เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 15 84,215,347  75,500,794  84,215,347  75,500,794 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 16 205,895,305  295,607,238  205,895,305  295,607,238 

 เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน         

 
    ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 17 2,305,761  6,464,612  2,305,761  6,464,612 

 เงินรับลว่งหน้าจากผู้วา่จ้าง 9 49,496,584  85,047,920  49,496,584  85,047,920 

 เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน  50,924,768  44,609,496  50,924,768  44,609,496 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  164,536  336,395  164,536  336,395 

 ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ 18 11,345,992  9,542,500  11,345,992  9,542,500 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  404,348,293  517,108,955  404,348,293  517,108,955 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน         

 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 17 550,690  2,856,450  550,690  2,856,450 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 14,615,163  13,788,305  14,615,163  13,788,305 

 ประมาณการหนีส้นิระยะยาว 18 861,465  6,615,405  861,465  6,615,405 

 รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า  800,000  2,400,000  800,000  2,400,000 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  16,827,318  25,660,160  16,827,318  25,660,160 

รวมหนีส้ิน  421,175,611  542,769,115  421,175,611  542,769,115 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
           

    
บาท 

    

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสยี    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หมาย
เหต ุ 2561  2560  2561  2560 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น         

 
ทนุเรือนหุ้น  21        

 
     ทนุจดทะเบียน          

  

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 

      ทนุท่ีออกและช าระแล้ว         

  

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น  129,979,341  129,979,341  129,979,341  129,979,341 

 ก าไรสะสม         

  

จดัสรรเพื่อทนุส ารองตาม
กฎหมาย 20 16,000,000  14,000,000  16,000,000  14,000,000 

  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร  89,696,902  82,044,956  88,053,469  80,879,074 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  485,676,243  476,024,297  484,032,810  474,858,415 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  906,851,854  1,018,793,412  905,208,421  1,017,627,530 
           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
           

    
บาท 

    
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ตามวิธีสว่นได้เสยี  

   
หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

รายได้         

 

รายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้าง  1,251,000,705  1,343,619,613  1,251,000,705  1,343,619,613 

 รายได้จากการให้บริการ  -  23,177,311  -  23,177,311 

 รายได้อื่น  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 

ค่าใช้จ่าย         

 

ต้นทนุในการรับเหมา
ก่อสร้าง  1,156,205,824  1,231,356,761  1,156,205,824  1,231,356,761 

 ต้นทนุจากการให้บริการ  -  21,492,199  -  21,492,199 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  67,071,168  66,013,175  67,071,168  66,013,175 

 ต้นทนุทางการเงิน  4,563,346  6,707,771  4,563,346  6,707,771 

  
รวมคา่ใช้จา่ย  1,227,840,338  1,325,569,906  1,227,840,338  1,325,569,906 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร
จากเงนิลงทุนในการร่วม
ค้า          

และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  38,159,377  54,910,329  39,134,377  56,160,329 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุ
ในการร่วมค้า 11 1,452,551  1,242,872  -  - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้  39,611,928  56,153,201  39,134,377  56,160,329 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 22 (9,594,347)  (12,239,403)  (9,594,347)  (12,239,403) 

ก าไรส าหรับปี  30,017,581  43,913,798  29,540,030  43,920,926 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
           

    
บาท 

    
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

ตามวิธีสว่นได้เสยี  

   
หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น         
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึใน
สว่นของก าไรหรือขาดทนุ
ในภายหลงั         
ก าไร(ขาดทนุ)จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 477,463  106,181  477,463  106,181 
หกั ผลกระทบของภาษีเงิน
ได้ 22 (95,493)  (21,236)  (95,493)  (21,236) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส าหรับปี  381,970  84,945  381,970  84,945 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมส าหรับปี  30,399,551  43,998,743  29,922,000  44,005,871 
           

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน         

 
ก าไรส าหรับปี  0.06  0.11  0.06  0.11 

 

จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วง
น า้หนกั (หุ้น)  500,000,000  387,397,260  500,000,000  387,397,260 

           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

    บาท 

   

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสยี 

         
  ก าไรสะสม    

  
หมายเหต ุ

  ทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว 

 สว่นเกิน
มลูคา่หุ้น 

-  

จดัสรรเพื่อทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไมไ่ด้
จดัสรร  

องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น  

รวมสว่นของผู้
ถือหุ้น 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
 175,000,000 -  11,500,000  40,546,213  -  227,046,213 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 20 - -  2,500,000  (2,500,000)  -  - 
เพิ่มทนุ 21 75,000,000 129,979,341  -  -  -  204,979,341 
ก าไรส าหรับปี 

 - -  -  43,913,798  -  43,913,798 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  - -  -  84,945  -  84,945 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

 - -  -  43,998,743  -  43,998,743 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 250,000,000 129,979,341  14,000,000  82,044,956  -  476,024,297 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

   บาท 

   

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสยี 

         
 

  ก าไรสะสม     

  
หมายเหต ุ

  ทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว 

 
สว่นเกิน 
มลูคา่หุ้น  

จดัสรรเพื่อทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไมไ่ด้
จดัสรร  

องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น  

รวมสว่นของ 
ผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 250,000,000  129,979,341  14,000,000  82,044,956  -  476,024,297 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 20 -  -  2,000,000  (2,000,000)  -  - 
เงินปันผลจ่าย 21 -  -  -  (20,747,605)  -  (20,747,605) 
ก าไรส าหรับปี 

 -  -  -  30,017,581  -  30,017,581 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 

 -  -  -  381,970  -  381,970 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

 -  -  -  30,399,551  -  30,399,551 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 250,000,000  129,979,341  16,000,000  89,696,902  -  485,676,243 

                
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
       



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

120 
 

 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

    
บาท 

    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
 

  
ก าไรสะสม     

  
หมายเหต ุ  

  ทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว 

 
สว่นเกิน
มลูคา่หุ้น  

จดัสรรเพื่อทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไมไ่ด้
จดัสรร  

องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น  

รวมสว่นของผู้
ถือหุ้น 

               
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560   

175,000,000  -  11,500,000  39,373,203  -  225,873,203 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 20  -  -  2,500,000  (2,500,000)  -  - 

เพิ่มทนุ 21  75,000,000  129,979,341  -  -  -  204,979,341 

ก าไรส าหรับปี   -  -  -  43,920,926  -  43,920,926 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   
-  -  -  84,945  -  84,945 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   
-  -  -  44,005,871  -  44,005,871 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
250,000,000  129,979,341  14,000,000  80,879,074  -  474,858,415 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

      
 

         

    
บาท 

    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
 

  
ก าไรสะสม     

  
หมายเหต ุ  

  ทนุท่ีออกและช าระ
แล้ว 

 
สว่นเกิน
มลูคา่หุ้น  

จดัสรรเพื่อทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไมไ่ด้
จดัสรร  

องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น  

รวมสว่นของผู้
ถือหุ้น 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   
250,000,000  129,979,341  14,000,000  80,879,074  -  474,858,415 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 20  -  -  2,000,000  (2,000,000)  -  - 

เงินปันผลจ่าย 21  -  -  -  (20,747,605)  -  (20,747,605) 

ก าไรส าหรับปี   
-  -  -  29,540,030  -  29,540,030 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   
-  -  -  381,970  -  381,970 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   
-  -  -  29,922,000  -  29,922,000 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   
250,000,000  129,979,341  16,000,000  88,053,469  -  484,032,810 

                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
          

   
บาท 

   
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ     

   
ตามวิธีสว่นได้เสยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561  2560  2561  2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 39,611,928  56,153,201  39,134,377  56,160,329 
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสทุธิใช้ไป
ในกิจกรรมด าเนินงาน       

 
คา่เสือ่มราคา                     15,119,125  17,605,125  15,119,125  17,605,125 

 คา่ตดัจ าหนา่ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 679,501  637,140  679,501  637,140 

 ก าไรจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ (1,207,713)  (3,481,042)  (1,207,713)  (3,481,042) 

 ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายตดัจ าหนา่ย 2,278,040  -  2,278,040  - 

 ดอกเบีย้รับ (1,274,256)  (408,731)  (1,274,256)  (408,731) 

 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (1,452,551)  (1,242,872)  -  - 

 ประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้ 10,521,032  2,238,722  10,521,032  2,238,722 

 ผลประโยชน์พนกังาน 1,536,621  1,207,893  1,536,621  1,207,893 

 เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า -  -  (975,000)  (1,250,000) 

 คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 4,563,346  6,707,771  4,563,346  6,707,771 

  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์        

  
และหนีส้นิด าเนินงาน 70,375,073  79,417,207  70,375,073  79,417,207 

สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)        

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 78,898,023  (31,087,314)  78,898,023  (31,087,314) 

 รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 7,940,650  (222,665,509)  7,940,650  (222,665,509) 

 วสัดคุงเหลอื (11,680,656)  (12,765,847)  (11,680,656)  (12,765,847) 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น -  248,250  -  248,250 

หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)        

 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น (89,717,048)  117,117,169  (89,717,048)  117,117,169 

 เงินรับลว่งหน้าจากผู้วา่จ้าง (35,551,336)  52,226,171  (35,551,336)  52,226,171 

 เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 6,315,272  16,012,894  6,315,272  16,012,894 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
          

   
บาท 

   
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ     

   
ตามวิธีสว่นได้เสยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561  2560  2561  2560 

 ประมาณการหนีส้นิ (14,471,480)  (24,847,147)  (14,471,480)  (24,847,147) 
 รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า (1,600,000)  (1,600,000)  (1,600,000)  (1,600,000) 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อ
เกษียณอาย ุ (232,300)  -  (232,300)  - 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 10,276,198  (27,944,126)  10,276,198  (27,944,126) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (25,653,626)  (20,068,014)  (25,653,626)  (20,068,014) 
 รับคืนภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย 10,909,362  -  10,909,362  - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน (4,468,066)  (48,012,140)  (4,468,066)  (48,012,140) 
          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน        

 
เงินฝากประจ าทีต่ิดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ (22,289,186)  (17,966,112)  (22,289,186)  (17,966,112) 

 เงินลงทนุชัว่คราว(เพิม่ขึน้)ลดลง 29,891,269  (30,000,000)  29,891,269  (30,000,000) 

 เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 991,445  408,731  991,445  408,731 

 เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  (24,047,348)  (17,442,809)  (24,047,348)  (17,442,809) 

 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดินและอปุกรณ์ 15,241,571  9,038,587  15,241,571  9,038,587 

 เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน -  (749,411)  -  (749,411) 

 
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 975,000  1,250,000  975,000  1,250,000 

 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ             762,751  (55,461,014)  762,751  (55,461,014) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ        

 
เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (4,546,166)  (6,779,192)  (4,546,166)  (6,779,192) 

 เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้  
8,714,553   

 

(42,338,656)   

 

8,714,553   

 

(42,338,656) 
 
จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 

 เงินสดจา่ยคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (6,464,611)  (5,443,247)  (6,464,611)  (5,443,247) 
 เงินรับคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสทุธิ -  204,979,341  -  204,979,341 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

   
บาท 

   
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ     

   
ตามวิธีสว่นได้เสยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561  2560  2561  2560 

 เงินสดจา่ยเงินปันผล (20,747,605)  -  (20,747,605)  - 

 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม
จดัหาเงิน         (23,043,829)  150,418,246  (23,043,829)  150,418,246 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึน้(ลดลง) (26,749,144)  46,945,092  (26,749,144)  46,945,092 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 
วันต้นปี 61,254,369  14,309,277  61,254,369  14,309,277 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 
วันสิน้ปี 34,505,225  61,254,369  34,505,225  61,254,369 

          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม        
รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสดประกอบด้วย 

  
เจ้าหนีซ้ือ้ทรัพย์สนิลดลง (12,065)  -  (12,065)  - 

  

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน
เพิ่มขึน้ -  6,634,190  -  6,634,190 

  

ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยที่ดินและ
อปุกรณ์ลดลง(เพิ่มขึน้) 13,519,333  (8,795,974)  13,519,333  (8,795,974) 

          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

 



 รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

 

บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป  

บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัคือการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ตระกูลจิรพิพฒัน์ บริษัทตัง้อยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ่

ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิให้แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดย
มีมติให้ใช้ช่ือจดทะเบียนของบริษัททัง้ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เป็น 
“บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)” และ “Chiangmai Rimdoi Public Company Limited” ตามล าดับ บริษัทได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2560 

ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2560 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

 การจดัท างบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องอนัจะมีผลตอ่ตวัเลขของสินทรัพย์และหนีส้นิรวมทัง้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์และหนีส้ิน
ที่อาจเกิดขึน้ ณ วนัที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขที่
เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จดัท าตวัเลขประมาณการขึน้จากความเข้าใจใน
เหตกุารณ์และสิง่ที่ได้กระท าไปในปัจจบุนัอยา่งดีที่สดุแล้ว   

 งบการเงินได้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็น
อย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.2 บริษัทมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ ร่วมด าเนินงานอื่น (Other 
joint operators) บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตาม
สว่นของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน สว่นได้เสยีในการ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ด าเนินงานร่วมกนั 

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

เพื่อความสะดวกของผู้ ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงได้มีการแปล                 
งบการเงินภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
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3.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มี

เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน

เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัท  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                      
1 มกราคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบัญชี จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ

เปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้องตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                           
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสญัญาที่ท ากบัลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาที่อยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึน้จากสญัญาที่ท า

กับลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
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สินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่

เก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักลา่ว จะไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัท 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินด้วยมลูคา่ยตุิธรรมหรือราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้ีผลบงัคบัใช้ จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั
ถกูยกเลกิไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ่งบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุม่ดงักลา่ว
มาถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัท างบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัตอ่ไปนี ้

4.1  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู            
ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกัน” 
ภายใต้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 4.2  ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้

4.3 รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ  

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระประกอบด้วยต้นทนุของค่าวสัดแุละคา่แรงงาน ค่างานผู้ รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อื่น รวมทัง้ก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่ได้ค านวณขึน้หกัด้วยจ านวนที่เรียกเก็บจากลกูค้าแล้ว 

สญัญาที่มีมลูค่าของงานเกินกว่าจ านวนเงินที่เรียกเก็บจากลกูค้าจะแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์หมนุเวียน สว่นสญัญาที่มี
การเรียกเก็บเงินลกูค้ามากกวา่มลูคา่งานจะแสดงไว้เป็น “รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า” ภายใต้หนีส้นิหมนุเวียน 

4.4 วัสดุคงเหลือ  

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ราคาทุนของวสัดุคงเหลือ 
ค านวณโดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 

4.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุ สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ
ในการร่วมค้าในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีใช้วิธีสว่นได้เสยี  

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทนุเดิม หกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม 
คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี  ้

 จ านวนปี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 20 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5  
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5-10 

 

 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบ                     
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

เมื่อมีการขายหรือเลกิใช้งานสนิทรัพย์  บริษัทจะบนัทกึตดัราคาทนุและคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี
และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์เหลา่นัน้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนซึง่ค านวณจากมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดวา่จะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจ านวนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทุนจากการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์นัน้แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน 
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การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในระหวา่งงวดบญัชีที่เกิดรายการขึน้ ต้นทนุของการปรับปรุง
ให้ดีขึน้อย่างส าคญัจะถกูรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์เมื ่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเข้าสูบ่ริษัทจะมีมลูค่าสงูเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตัง้แต่
ต้น เมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั การปรับปรุงหลกัจะถกูตดัคา่เสื่อมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่เหลอือยู่
ของสนิทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
ก าไรขาดทนุจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ก าหนดขึน้จากราคาตามบญัชีและได้รวมอยูใ่นการค านวณก าไรจาก
การด าเนินงาน 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกัษณะเจาะจงที่ซือ้มาบนัทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อต้นทนุใน
การได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงที่น ามาใช้งานได้ตามประสงค์ ตดัจ าหน่ายวิธี
เส้นตรงตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ 5 ปี 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษัทได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือ เมื่อมลูคา่
ตามบญัชีของสินทรัพย์เกินกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นัน้แล้วแต่
ราคาใดจะสงูกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แตล่ะรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์เกินกว่ามลูค่าที่คาดวา่จะได้รับคืน บริษัทได้รับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ใน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ บริษัทจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทกึ
เป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์หมดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทางที่ลดลง 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันสว่นระหว่างหนีส้ินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผูกพันตาม
สญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาวในการก่อสร้างตามสญัญา รายได้ที่รับรู้แล้วแตย่งัไม่ถึง
ก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ต้นทนุจากการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย  ค่าวสัด ุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง สว่นค่าใช้จ่ายทัว่ไป
และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทถือเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในปีที่เกิดขึน้ 

สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิด
คา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า  
สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่าจะ
จัดเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สทุธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ ให้เช่า)   
จะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 
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4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
บริษัทรับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทและพนกังานของบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่า                   
เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษัทค านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ่งได้ท าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

4.11 การรับรู้รายได้และต้นทุน 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทบนัทกึรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอตัราสว่นของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ อตัราสว่นของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ
ค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทนุงานก่อสร้างที่เกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดที่คาดวา่จะใช้
ในการก่อสร้างตามสญัญา รายได้ที่รับรู้แล้วแตย่งัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียก
ช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ต้นทนุจากการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวสัดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง สว่นค่าใช้จ่ายทัว่ไป
และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทถือเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุในปีที่เกิดขึน้ 

ต้นทนุที่เกิดขึน้ในระหว่างปีซึ่งเก่ียวข้องกบักิจกรรมในอนาคตตามสญัญาไม่ได้รวมอยู่ในต้นทนุค่าก่อสร้างและจะแสดง
เป็น “งานระหวา่งก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้จากการให้บริการ 

 รายได้จากการให้บริการแก่ลกูค้ารับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว  

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 

 บริษัทรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สทิธิที่จะได้รับและภาระท่ีจะต้องจ่าย  

4.12  ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหนว่ยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี
บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษัทรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีทกุรายการ แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่บริษัทจะไมม่ีก าไรทางภาษีเพียงพอตอ่การน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

4.13  ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในระหวา่งปี 

4.14  เคร่ืองมือทางการเงนิ 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า 
ลูกหนีอ้ื่น ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หนีส้ินทางการเงินที ่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะ
ส าหรับรายการแตล่ะรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหวัข้อที่เก่ียวข้อง บริษัทไมไ่ด้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินอื่น เพื่อลดความ
เสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

4.15  ประมาณการหนีส้ิน 
บริษัทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ
จากการอนมุานอนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักลา่วคาดว่าจะสง่ผลให้ต้องเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายที่จะได้รับ
คืนบนัทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดวา่จะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายช าระประมาณการหนีส้ินไป
แล้ว 

4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไมต่รงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญัและข้อสมมติฐานท่ีมีความเสีย่งอยา่งเป็นสาระส าคญัที่อาจ
เป็นเหตใุห้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนีส้นิในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า มีดงันี ้
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทใช้หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลกูหนีป้ระกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลกูหนีเ้ป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหนีแ้ละสถานภาพของลูกหนีไ้ว้เป็น
เกณฑ์ในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้้างช าระ 

การร่วมการงาน 

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผกูพนัของบริษัทท่ี
เกิดจากการร่วมการงานนัน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าจ านวน 1 
แห่งที่เป็นการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ ร่วมด าเนินงานอื่น 
(Other joint operators) ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นัน้ และรวมถึงการพิจารณาการตดั
จ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

บริษัทประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและ
มลูคา่วสัดกุ่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดงักลา่ว รวมถึงคา่แรง คา่โสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบ
กบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทจะท าการทบทวน
ประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น
สาระส าคญั 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้นทนุที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทนุที่เกิดขึน้จริง ประกอบกบั
การเปลีย่นแปลงของราคาวสัดกุ่อสร้าง คา่แรง และสภาวะการณ์ปัจจบุนั 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทใช้หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลกูหนีป้ระกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลกูหนีเ้ป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหนีแ้ละสถานภาพของลูกหนีไ้ว้เป็น
เกณฑ์ในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้้างช าระ 
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การร่วมการงาน 

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผกูพนัของบริษัทท่ี
เกิดจากการร่วมการงานนัน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าจ านวน 1 
แห่งที่เป็นการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ ร่วมด าเนินงานอื่น 
(Other joint operators) ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นัน้ และรวมถึงการพิจารณาการตดั
จ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

บริษัทประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและ
มลูคา่วสัดกุ่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดงักลา่ว รวมถึงคา่แรง คา่โสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบ
กบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทจะท าการทบทวน
ประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น
สาระส าคญั 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้นทนุที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทนุที่เกิดขึน้จริง ประกอบกบั
การเปลีย่นแปลงของราคาวสัดกุ่อสร้าง คา่แรง และสภาวะการณ์ปัจจบุนั 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม ่

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที่ไมไ่ด้ใช้เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
จ านวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้โดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานตา่ง ๆ ในการประมาณการ
นัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 
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คดีฟ้องร้อง 

บริษัทมีหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จึงไม่ได้บนัทึกประมาณการหนีส้ินดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 

4.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทหมายถึงบคุคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไม่วา่ จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคล
ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัท ผู้บริหา รส าคัญ 
กรรมการหรือ พนกังานของบริษัท ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่าว และกิจการที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลเหลา่นัน้ 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5.  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษัทกบับคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัมีดงันี ้

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กิจการร่วมค้า  
กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคยีว  ร่วมค้าโดยบริษัทร้อยละ 5 และกรรมการร่วมกนั 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั   

 บริษัท ซีอาร์ซี  เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท  

 

  นโยบายการก าหนดราคา 
ราคาธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : 

คา่เช่ารับ ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายได้คา่บริหารจดัการ ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญาในอตัราร้อยละ 3 
ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มของยอดเงินท่ีได้รับจากการ

ท างาน  

เงินกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 10.25  ตอ่ปี                          

ซือ้สนิทรัพย์ ราคาทีต่กลงร่วมกนั 

จ าหนา่ยสนิทรัพย์ ราคาทีต่กลงร่วมกนั 

คา่เช่าจ่าย ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
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 5.2   ยอดคงเหลอืกบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ยอดคงเหลอืกบับคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัที่ส าคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงันี ้

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ลูกหนีอ้ื่น   

   กิจการร่วมค้า 309,723 302,593 

ลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายสินทรัพย์   

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   

ลกูหนีอ้ื่น 2,510,889         11,032,667  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - 3,677,555 

รวม 2,510,889 14,710,222 

ซือ้สินทรัพย์   

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 880,374 - 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่ครบก าหนดช าระในหน่ึงปี   

กิจการร่วมค้า 1,600,000 1,600,000 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า   

   กิจการร่วมค้า 800,000 2,400,000 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั   
เพิ่มขึน้ระหวา่งปี - 2,000,000 

ลดลงระหวา่งปี - (2,000,000) 

รวม - - 

 
5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

รายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งบริษัทกบับคุคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้
 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม     
วิธีสว่นได้เสยี งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
กิจการร่วมค้า 3,432,892 3,341,095 3,432,892 3,341,095 

เงนิปันผลรับ     
กิจการร่วมค้า - - 975,000 1,250,000 
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 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม     
วิธีสว่นได้เสยี งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าเช่ารับ     
กิจการร่วมค้า 1,996,000 1,996,000 1,996,000 1,996,000 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์     
     กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 4,033,474 - 4,033,474 

ดอกเบีย้จ่าย     
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั - 4,914 - 4,914 

ค่าเช่าจ่าย     
กิจการร่วมค้า 155,400 - 155,400 - 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 59,200 - 59,200 - 

รวม 214,600 - 214,600 - 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผู้บริหารส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัตอ่ไปนี ้
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,220,725 13,242,233 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 912,636 604,492 

รวม 17,133,361 13,846,725 
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6.   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี             

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

เงินสด 163,282 179,196 
เงินฝากกระแสรายวนั 8,705,855 40,738,439 
เงินฝากออมทรัพย์ 5,388,473 336,734 

เงินฝากประจ าไมเ่กิน 3 เดือน 20,247,615 20,000,000 

            รวม 34,505,225 61,254,369 

เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.25-0.85 ตอ่ปี (2560 : ร้อยละ 0.25-0.85 ตอ่ปี) 

7.  เงนิลงทุนชั่วคราว – เงนิฝากประจ า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินฝากประจ า 6 เดือนและ 12 เดือน จ านวน 0.1 ล้านบาท (ปี 2560 : 30.0 
ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.90-1.55 ตอ่ปี (ปี 2560: ร้อยละ 0.85-1.00 ตอ่ปี ) 

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ลกูหนีก้ารค้า 71,824,400 191,764,451 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,552,563) (5,552,563) 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 66,271,837 186,211,888 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญา 57,262,487 37,172,703 

เงินมดัจ าคา่สนิค้า 27,889,380 17,991,036 

เงินจา่ยลว่งหน้าผู้ รับเหมาช่วง 506,174 302,201 

คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 3,474,097 2,073,454 

ภาษีซือ้รอใบก ากบัภาษี 35,420,539 27,691,157 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.2) 2,820,612 11,335,260 

ลกูหนีอ้ื่น ๆ 3,081,820 2,406,237 

รวม 196,726,946 285,183,936 
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ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายหุนีท้ี่ค้างช าระได้ดงันี ้
   บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

     ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 53,493,172 159,589,161 
     เกินก าหนดช าระ    
        น้อยกวา่  3 เดือน 1,592,771 20,716,647 
        3 - 6 เดือน 4,256,214 281,891 
        7 - 12 เดือน 1,023,600 - 
        มากกวา่ 12 เดือน  11,458,643 11,176,752 

รวมลกูหนีก้ารค้า 71,824,400 191,764,451 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,552,563) (5,552,563) 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 66,271,837 186,211,888 

9. รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ / เงนิรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 
 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ   

มลูคา่งานตามสญัญา 3,164,494,833 3,637,615,993 

การรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ 2,211,864,651 2,740,821,991 

หกั มลูคา่งานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (1,867,330,041) (2,388,346,731) 

รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 344,534,610 352,475,260 

   
ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสัญญา 57,262,487 37,172,703 

   
เงนิรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 49,496,584 85,047,920 

10.  เงนิฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกัน 
ยอดคงเหลือดงักลา่วเป็นบญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งได้น าไปวางไว้กบัธนาคารเพื่อค า้ประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร
ส าหรับการใช้ไฟฟา้ การประมลูงาน การออกหนงัสือค า้ประกนัอื่นจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตของบริษัท และค า้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ15) 
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11.   เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
เงินลงทนุในการร่วมค้านีเ้ป็นเงินลงทนุในกิจการซึง่บริษัทและบริษัทอื่นควบคมุร่วมกนัมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี  ้

 บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีสว่นได้เสยี 
มลูคา่ตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทนุ 

เงินปันผลรับส าหรับปี    
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย -        
ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว  1,743,433 1,265,882 100,000 100,000 975,000 1,250,000 

กิจการ่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ด าเนินธุรกิจให้บริการจดัเก็บขยะมลูฝอย โดยบริษัทเชียงใหม่  
ริมดอย จ ากดั (มหาชน) ลงทนุร้อยละ 5   

ส่วนแบ่งก าไร 
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในกิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย 
-    ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีดงันี  ้

 บาท 

 2561 2560 

กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - ซีอาร์ซี  เอ็นไวรอนเมนทอลเคยีว 1,452,551 1,242,872 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของกิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - ซอีาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว มีดงันี ้
 บาท 

 
กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - 
ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคยีว 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

   2561   2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
สนิทรัพย์หมนุเวียน 26,930,254 20,854,716 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 39,465,872 51,520,775 

รวมสนิทรัพย์ 66,396,126 72,375,491 

หนีส้นิหมนุเวียน 23,166,172 22,573,448 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 8,361,289 24,484,408 

รวมหนีส้นิ 31,527,461 47,057,856 

สนิทรัพย์สทุธิ 34,868,665 25,317,635 
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 บาท 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

งบก าไรขาดทุน   
รายได้รวม 114,586,679 111,371,175 
คา่ใช้จ่ายรวม  85,535,649 86,513,734 

ก าไรส าหรับปี 29,051,030 24,857,441 

12. การร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน 
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ท าสญัญากิจการร่วมค้าในนาม กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์.เค.เจ. โดยบริษัท 
เชียงใหมริ่มดอย จ ากดั (มหาชน) ลงทนุร้อยละ 60 และบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ลงทนุร้อยละ 40  ซึ่งเป็นการร่วมการ
งานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั กิจการร่วมค้าประมลูงานก่อสร้างได้ในเดือน เมษายน 2559  

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะของบริษัทและสว่นของการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั คือ กิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่ม

ดอย - อาร์.เค.เจ. ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.2 ซึง่แสดงรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัตอ่ไปนี ้
 

 บาท 

 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 

2560 

 เฉพาะบริษัท 
การร่วม       
การงาน 

ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการฐานะการเงนิ       
สนิทรัพย์หมนุเวียน 627,756,524 96,157,236 (89,951,244) 633,962,516 775,319,913 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 271,169,450 76,455 - 271,245,905 242,307,617 

หนีส้นิหมนุเวียน  404,885,236 89,414,301 (89,951,244) 404,348,293 517,108,955 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 16,827,318 - - 16,827,318 25,660,160 

ก าไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 81,234,079 6,819,390 - 88,053,469 80,879,074 
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 บาท 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

 เฉพาะบริษัท 
การร่วมการ

งาน 
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงิน  
เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการก าไร
ขาดทุน     

 

รายได้รวม 1,264,898,777 73,749,710 (71,673,772) 1,266,974,715 1,381,730,235 

คา่ใช้จา่ยรวม (1,228,945,124) (70,568,986) 71,673,772 (1,227,840,338) (1,325,569,906) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษี
เงินได้  35,953,653 3,180,724 - 39,134,377 56,160,329 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (8,923,265) (671,082) - (9,594,347) (12,239,403) 

ก าไรส าหรับปี 27,030,388 2,509,642 - 29,540,030 43,920,926 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 381,970 - - 381,970 84,945 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 27,412,358 2,509,642 - 29,922,000 44,005,871 
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13.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ที่ดิน 
อาคารและ      
สิง่ปลกูสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่และ
เคร่ืองใช้ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560       
   ราคาทนุ 94,919,923 4,806,169 134,873,759 8,564,354 4,969,910 248,134,115 

   หกั คา่เสือ่มราคาสะสม  - (763,817) (80,716,337) (4,091,541) (3,695,358) (89,267,053) 

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

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

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

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

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

 ที่ดิน 
อาคารและ      
สิง่ปลกูสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่และ
เคร่ืองใช้ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       
   มลูคา่ตามบญัชีสทุธิยกมา 94,919,923 3,802,208 44,187,841 4,750,124 3,325,321 150,985,417 
   บวก ซือ้สนิทรัพย์ - - 19,130,564 2,124,214 2,780,505 24,035,283 
   หกั   จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ - - (411,415) (103,108) (2) (514,525) 
           คา่เสือ่มราคา - (240,144) (12,498,012) (1,614,546) (766,423) (15,119,125) 

   มลูคา่ตามบญัชีสทุธิยกไป 94,919,923 3,562,064 50,408,978 5,156,684 5,339,401 159,387,050 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       
   ราคาทนุ 94,919,923 4,806,169 106,235,106 11,181,683 9,522,007 226,664,888 
   หกั คา่เสือ่มราคาสะสม - (1,244,105) (55,826,128) (6,024,999) (4,182,606) (67,277,838) 

   มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 94,919,923 3,562,064 50,408,978 5,156,684 5,339,401 159,387,050 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์จ านวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้ว มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมมีจ านวน 35.5 ล้านบาท (2560 : 42.4 ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงิน โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงินประมาณ 15.1 ล้านบาท (2560 : 17.9  ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของบริษัทมลูคา่สทุธิตามบญัชีจ านวน 95.7 ล้านบาท (2560  :  95.8 ล้านบาท) ได้ถกูจดจ านองไว้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ (หมายเหต ุ15) 
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14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

  มลูคา่ตามบญัชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้

 บาท 

 2561 2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทนุ 3,484,529 2,735,118 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (1,306,207) (669,067) 

มลูคา่ตามบญัชี  2,178,322 2,066,051 

รายการระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
มลูคา่ตามบญัชีต้นปี 2,178,322 2,066,051 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 749,411 
คา่ตดัจ าหนา่ย (679,501) (637,140) 

มลูคา่ตามบญัชีสิน้ปี 1,498,821 2,178,322 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ราคาทนุ 3,484,529 3,484,529 
หกั  คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (1,985,708) (1,306,207) 

มลูคา่ตามบญัชี  1,498,821 2,178,322 
 
15.  เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

  บาท 

 
อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) ตอ่ปี 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเบกิเกินบญัชี MOR MOR 6,023,938 794 
เงินกู้ยืมระยะสัน้     
    หนีส้นิภายใต้สญัญาทรัสต์รีซที MLR-1.25 - 16,191,409 - 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน  MOR-2.12, MOR-

1,MLR-1,MLR 
MOR-1, MLR ,    

MLR-1.5 62,000,000 75,500,000 

รวม   84,215,347 75,500,794 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้และวงเงินสนิเช่ืออื่น ๆ จากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแหง่เป็นจ านวนเงิน 
     644.7 ล้านบาท (2560 : 412.5 ล้านบาท) ค า้ประกนัโดยเงินฝากประจ าตามหมายเหต ุ10 ที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ตามหมายเหต ุ      
     13 กรรมการบริษัทบางทา่น และบางสว่นค า้ประกนัโดยการโอนสทิธิเรียกร้องการรับเงินคา่งานก่อสร้างโครงการ 
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16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า  114,328,068 124,547,967 
เจ้าหนีก้รมสรรพากร 2,444,831 2,319,255 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2,639,285 13,405,994 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย               82,731,843 150,981,481 
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 2,120,879 2,710,077 
เจ้าหนีอ้ื่น  30,399 42,464 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าที่ครบก าหนดภายในหนึง่ปี 1,600,000 1,600,000 

รวม 205,895,305 295,607,238 

 
17. เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

   
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 3,126,984 10,366,525 
หกั ภาษีซือ้ยงัไมถ่ึงก าหนด (204,569) (678,184) 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี  (65,964) (367,279) 

รวม 2,856,451 9,321,062 
หกั สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (2,305,761) (6,464,612) 

เจ้าหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ   
      จากสว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 550,690 2,856,450 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าซือ้เคร่ืองจักรและยานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 2 ถึง 4 ปี 
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18.  ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกันโครงการ 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นดงันี ้

 บาท 

 2561 2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,157,905 38,766,330 
เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 10,521,032 2,238,722 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึน้จริงในระหวา่งปี (14,471,480) (24,847,147) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,207,457 16,157,905 

   
หมนุเวยีน  11,345,992 9,542,500 
ไมห่มนุเวยีน  861,465 6,615,405 

 รวม 12,207,457 16,157,905 

 บริษัทรับรู้ประมาณการหนีส้ินส าหรับการเรียกร้องจากการรับประกนัโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากรับเหมาก่อสร้างโครงการ  
โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมในอดีต บริษัทคาดว่ารายจ่ายเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในรอบปีบญัชีถดัไปและรายจ่าย
ทัง้หมดจะเกิดขึน้ภายในห้าปีนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธิและอายงุาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปได้ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,788,305 12,686,593 
สว่นท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ   
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 1,084,488 854,728 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 452,133 353,165 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (232,300) - 

  สว่นท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น   
      การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   
    ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (477,463) (106,181) 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14,615,163 13,788,305 

 
 



รายงานประจ าปี 2561 (56-2)  

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนีใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม     
ต้นทนุจากการรับเหมาก่อสร้าง 273,814 402,508 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,262,807 805,385 

รวม 1,536,621 1,207,893 

บริษัทคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 7.9 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัท 13 ปี 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วันที่รายงาน 
 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.92 ตอ่ปี ร้อยละ 3.04 ตอ่ปี 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 8.97 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน 

ร้อยละ 3.82 - 22.92 
ผนัแปรตามอายพุนกังาน 

ร้อยละ 0 - 19 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 
อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 

    การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือวา่ข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวน
เงินดงัตอ่ไปนี ้
ผลกระทบตอ่ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี                                 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปลีย่นแปลง 50 เบซิสพอยท์) (449,484) 490,985 
อตัราคิดลด  (เปลีย่นแปลง 100 เบซิสพอยท์) (861,622) 1,028,175 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน (เปลีย่นแปลงร้อยละ 1) 934,573 (803,018) 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน (เปลีย่นแปลงร้อยละ 2) 2,025,555 (1,494,998) 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปลีย่นแปลงร้อยละ 20) (858,586) 1,085,203 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปลีย่นแปลงร้อยละ 40) (1,556,849) 2,499,988 
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      แม้วา่การวิเคราะห์นีไ้มไ่ด้ค านงึถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวงัภายใต้โครงการดงักลา่ว แตไ่ด้      
      แสดงประมาณการความออ่นไหวของข้อสมมติฐานตา่ง ๆ 

เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้ าหนดอตัราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสทิธิได้รับคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัรา
สุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทต้องรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้จ านวน 4.5 ล้านบาท บริษัทจะบันทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในก าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมาย
ดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

20. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
  ภายใต้บทบญัญตัิตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
หนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้   ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 บริษัทส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.0 ล้านบาท (2560: 2.5 ล้านบาท) 

21. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายปันผล 

 ทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและช าระแล้ว สว่นเกินมลูคา่
หุ้น  จ านวนหุ้น บาท จ านวนหุ้น บาท บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  (มลูคา่หุ้นละ 
0.50 บาท) 

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

      
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (มลูคา่หุ้นละ 100 
บาท) 

 

1,750,000 175,000,000 1,750,000 175,000,000 - 
วนัท่ี 10 เมษายน 2560     
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นจากมลูคา่ 100 บาท     

      เป็นมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 350,000,000 175,000,000 350,000,000 175,000,000 - 
เพิ่มทนุจดทะเบียน (มลูคา่หุ้นละ 0.50 

บาท) 150,000,000 75,000,000 - - - 

วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560  - เรียกช าระคา่หุ้น - - 150,000,000 75,000,000 129,979,341 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  (มลูคา่หุ้นละ 
0.50 บาท) 

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

    เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 บาท 

 อนมุตัิโดย เงินปันผลจา่ย ปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2561 20,747,605 0.0415 
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     เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2561  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0415 บาท จ านวน 500 ล้านหุ้น 
     เป็นจ านวนเงิน 20.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที่ 24 เมษายน 2561 

     เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2560 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติดงันี ้

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 
175,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท)  

- อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 75,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 150,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 175,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญั จ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วกบักระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2560 
- อนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น
สามญัใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initail Public Offering) 

ในระหว่างวนัที่ 27 กนัยายน 2560 ถึงวนัที่ 29 กนัยายน 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นที่จะเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ไป จ านวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.44 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 216 ล้านบาท และในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 บริษัทได้รับ
ช าระเงิน   ค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแล้วทัง้จ านวน ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวจ านวน 11.0 ล้านบาท 
(สทุธิจากภาษีเงินได้จ านวน 2.8 ล้านบาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแล้วดงักลา่ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 
2560 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท (หุ้นสามญั จ านวน 
500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท)  

22. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน   

      ภาษีเงินได้ส าหรับปี 8,635,764 6,489,568 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี   
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีซึง่เกิดผลแตกตา่งชัว่คราว  
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 958,583 2,994,670 

ผลกระทบตอ่ภาษีเงินได้จากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (หมายเหต ุ21) - 2,755,165 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 9,594,347 12,239,403 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
     และ 2560  สรุปได้ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัก าไร   

     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 95,493 21,236 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม
วิธีสว่นได้เสยี งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคล 39,611,928 56,153,201 39,134,377 56,160,329 
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคลคณูอตัรา
ภาษี 7,922,385 11,230,640 7,826,875 11,232,066 
     
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
คา่ใช้จา่ยต้องห้าม (กลบัรายการ) 1,100,935 (1,660,822) 1,100,935 (1,660,822) 

คา่ใช้จา่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ (97,046) (201,511) (97,046) (201,511) 

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ - - (195,000) (125,000) 

รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ทางภาษี - 125,000 - - 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า (290,510) (248,574) - - 

ภาษีเงินได้ของปัจจบุนั 8,635,764 9,244,733 8,635,764 9,244,733 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีซึง่เกิดผลแตกตา่ง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่ง
ชัว่คราว 958,583 2,994,670 958,583 2,994,670 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ 9,594,347 12,239,403 9,594,347 12,239,403 
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สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ลกูหนีก้ารค้า 1,110,512 1,110,512 
เจ้าหนีภ้ายใต้สญัญาเชา่การเงิน 22,256 37,515 
ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนัโครงการ 2,441,491 3,231,581 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,923,033 2,757,661 

รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,497,292 7,137,269 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   

      ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,154,674 740,575 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี – สุทธิ 5,342,618 6,396,694 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที่ส าคญัมีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 

วสัดกุ่อสร้างและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไปและคา่งานผู้ รับเหมา 1,052,101,201 1,144,109,749 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 81,523,901 89,029,627 
คา่เสือ่มราคา 15,119,125 17,605,125 
คา่ซอ่มแซมและคา่บ ารุงรักษา 3,059,175 4,718,245 

24. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการด าเนินงานของ
สว่นงาน โดยรายงานภายในท่ีผู้บริหารใช้ แบ่งสว่นด าเนินงานตามการประกอบธุรกิจคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจบริการ
จดัเก็บและท าลายขยะมลูฝอย โดยบริษัทมีสว่นงานทางภมูิศาสตร์เดียว  

สญัญาบริการจดัเก็บและท าลายขยะมลูฝอยมีผลบงัคบัใช้ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทการด าเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในส าหรับผู้บริหาร ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัตอ่ไปนี ้
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 ล้านบาท 

 
สว่นงานก่อสร้าง 

สว่นงานให้บริการจดัเก็บ
และก าจดัขยะมลูฝอย 

                  
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้ 1,251.0 1,343.6 - 23.2 1,251.0 1,366.8 

ดอกเบีย้จา่ย 4.6 6.7 - 0.05 4.6 6.7 
  คา่เสือ่มราคา 15.1 12.0 - 5.6 15.1 17.6 
ก าไรจากการด าเนนิงานตามสว่นงาน 90.2 105.5 - 1.7 90.2 107.2 
รายได้และคา่ใช้จา่ยที่ไมไ่ด้ปันสว่น :       
รายได้อื่น     15.0 13.7 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า    1.5 1.2 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร     (67.1) (66.0) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้     (9.6) (12.2) 

ก าไรส าหรับปี     30.0 43.9 

ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามประเภทการด าเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในส าหรับผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ  2560  มีดงัตอ่ไปนี ้

 ล้านบาท 

 
สว่นงานก่อสร้าง 

สว่นงานให้บริการจดัเก็บ
และก าจดัขยะมลูฝอย 

                  
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในสว่นงาน 82.7 80.9 - - 82.7 80.9 

สนิทรัพย์ถาวรสว่นกลาง     143.9 127.7 

สนิทรัพย์ถาวรรวม – ราคาทนุ     226.6 208.6 

คา่เสือ่มราคาสะสม     (67.2) (57.6) 

สนิทรัพย์ถาวร     159.4 151.0 

สนิทรัพย์สว่นกลาง     747.4 867.8 

สนิทรัพย์รวม     906.8 1,018.8 

รายได้ทัง้หมดจากการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  มาจากลกูค้ารายใหญ่ จ านวน 3 ราย คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 46 ของยอดรวมรายได้  (ปี 2560 : จ านวน 3 ราย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 68 ของยอดรวมรายได้) 

25.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทและพนกังานของบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ในวนัท่ี 
15 สงิหาคม 2558 โดยบริษัทและพนกังานจะจา่ยสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2-6 ของเงินเดือน กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจา่ยให้แก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจาก
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งานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัท  ในระหวา่งปี 2561 บริษัทรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยจ านวนเงิน 1.5 ล้านบาท    
(ปี 2560 : จ านวนเงิน 1.4 ล้านบาท) 

26.  ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

บริษัทได้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเชา่พืน้ท่ีในอาคารส านกังาน ที่ดิน และสญัญาบริการ อายขุองสญัญา
มีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน
ดงักลา่ว ดงันี ้

 ล้านบาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 0.4 0.5 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1.2 1.6 

      26.2 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระ
ผกูพนัทางปฏิบตัิตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ล้านบาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

  ประกนัการก่อสร้าง การประมลูงานก่อสร้าง   
   การยื่นซองประกวดราคาและการช าระหนี ้ 245.3 165.5 

   ประกนัการช าระคืนเงินรับลว่งหน้าและ   
   เงินประกนัผลงาน 286.0 190.4 
ประกนัอื่น ๆ 2.7 7.3 

 534.0 363.2 

       26.3 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดจากการค า้ประกันเงนิกู้ยมื 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดัจากการค า้ประกันเงินกู้ ยืม และหนงัสือค า้ประกันที่ออก          
โดยธนาคารของกิจการร่วมค้า เชียงใหมริ่มดอย - อาร์.เค.เจ. จ านวน 29.0 ล้านบาท (2560  : 35.4 ล้านบาท) 
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27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพื่อการเก็งก าไร
หรือการค้า 

27.1  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากในการ
ระดมทนุให้เพียงพอและทนัเวลาตอ่การปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที่ระบไุว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง
อาจเกิดจากการท่ีกิจการไมส่ามารถขายสนิทรัพย์ทางการเงินได้ทนัเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

27.2  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
เจ้าหนีต้ามสญัญาการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด  หรือมี
อตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกนัความเสีย่ง
ดงักลา่ว 

27.3  ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ 

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีค้า่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสญัญาก่อสร้างสว่นใหญ่ของ
บริษัทจะท ากบัหนว่ยงานภาครัฐและลกูค้าที่มีความสามารถในการช าระหนี ้ดงันัน้บริษัทจึงไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระส าคญัจากการให้สนิเช่ือกบัลกูหนีเ้หลา่นี ้นอกเหนือจากสว่นที่ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้ว 

27.4  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน อนัได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า มลูค่างานที่
เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานและลกูหนีอ้ื่น เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ้ื่น  เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานและภาษีเงิน
ได้และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

28. การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุที่ส าคญัของบริษัทคือการจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด ารงไว้ซึง่
ความสามารถในการด ารงธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียแสดงอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเป็น 0.87 : 1 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเป็น 0.87 : 1) 

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 มีมติดงันี ้

- อนมุตัิจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 500,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 15.0 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
ผลการด าเนินงานปี 2561 

ทัง้นี ้มติดงักลา่วจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

30. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 




