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วิสัยทศัน์ (Vision) 
เป็นบริษัทที่มีกำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
เพื่อกำรเตบิโตอย่ำงมั่นคงและย่ังยืน 

พันธกจิ (Mission) 
มีกำรบริหำรงำนที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล 

มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและสังคม 

คุณค่ำ (Values) 
พันธมิตรทำงกลยุทธ์ด้ำนก่อสร้ำง 

ที่มีประสิทธิภำพ 
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1. เก่ียวกับ CRD 

1.1 สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ในปี 2561 เป็นปีท่ีบริษัทครบรอบ 28 ปีของกำรก่อตัง้ และจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2563 ท่ีจะถึงนี ้
จำกกระแสกำรเปล่ียนแปลงมหภำคของโลกอย่ำงรวดเร็วมำกในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำท ำให้เกิดผลต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจในหลำยด้ำน หลำยธุรกิจเกิดขึน้ใหม่อย่ำงรวดเร็วและเติบโตได้สวยงำม ในขณะท่ีอีกหลำย
ธุรกิจต้องล้มเลิกกิจกำรไปอยำ่งไมน่ำ่จะเป็นไปได้ทัง้ท่ีเป็นธุรกิจท่ีก่อตัง้มำหลำยทศวรรษก็ตำม 

กระแสของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนกลำยมำเป็นประเด็นส ำคญัท่ีเร่ิมกล่ำวถึงในวง
กว้ำงมำกขึน้ ไมเ่ว้นแม้แตบ่ริษัทเชียงใหมริ่มดอยหรือ CRD  

เรำเร่ิมรับกระแสและเรียนรู้ศำสตร์แห่งกำรสร้ำงธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนอย่ำงเป็นระบบ เรำเร่ิมตระหนัก
ถึงควำมส ำคญัของกำรวำงแผน กำรบริหำรจดักำรกับปัญหำต่ำง ๆ  ท่ีเคยเกิดขึน้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องไปกับทิศทำงกำรพฒันำขององค์กรเพ่ือส่งมอบคณุค่ำขององค์กรไปยงัผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
คณุคำ่ท่ีส ำคญัของเรำนัน้คือ ลกูค้ำ คูค้่ำ และพนกังำนของบริษัท ท่ีเปรียบเสมือนดัง่เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ
ท่ีจะขับเคล่ือนบริษัทให้เติบโตไปด้วยกันในอนำคตภำยใต้มิติกำรพัฒนำด้ำน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2561 เรำเร่ิมน ำกิจกรรมด้ำนควำมยัง่ยืนในหลำยกิจกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำร
พัฒนำด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถของบุคลำกรขององค์กรในทุกภำคส่วน เพรำะเรำมองเห็นว่ำ
ทรัพยำกรท่ีส ำคญัท่ีสดุท่ีจะท ำให้บริษัทเกิดกำรเติบโตได้อยำ่งมัน่คงนัน้ คือ ทรัพยำกรมนษุย์ ซึง่บคุลำกรท่ี
ควำมรู้ควำมสำมำรถจะเป็นองค์ประกอบส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จของด ำเนินธุรกิจ 

ทัง้นีบ้ริษัท ยังเน้นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบักำรท ำงำนอยำ่งยิ่ง เรำให้ควำมส ำคญัในกำรลดกำรเกิดอบุตัเิหตใุนกำรท ำงำน กำรลดกำรเกิด
ขยะจำกกำรด ำเนินงำน นัน้หมำยถึงกำรลดควำมสญูเสีย ลดผลกระทบตอ่สิ่ งแวดล้อม และน ำไปสู่ผลลพัธ์
คือกำรลดต้นทนุในกำรด ำเนินงำนซึง่จะท ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทดีขึน้ในทนัที 

นอกจำกนี  ้บริษัทได้ท ำกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ISO 45001 นอกเหนือจำกมำตรฐำนด้ำนคุณภำพ  ISO 9001:2015 
เพ่ือให้บริษัท มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป  

 
 
 

 

 
นำยเทอดศักดิ์  โกไศยกำนนท์ 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 

นำยธีรพัฒน์  จิรพิพัฒน์ 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
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1.2 เก่ียวกับรำยงำนฉบับนี ้

รำยงำนเพ่ือกำรพฒันำควำมยัง่ยืนฉบบันีจ้ดัท ำขึน้เป็นฉบบัแรกและบริษัท มีควำมตัง้ใจท่ีจะจดัท ำ
ขึน้เป็นประจ ำทกุปี เพ่ือท่ีจะเปิดเผยกระบวนกำรบริหำรจดักำรและผลกำรด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม 
สิ่งแวดล้อม และธรรมำภิบำลให้เป็นไปตำมห่วงโซ่อปุทำนของบริษัท และสอดคล้องไปกบัประเด็นส ำคญั
ของบริษัทท่ีได้รับฟังควำมคิดเห็นมำจำกผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ทัง้นีร้ำยงำน
ฉบับนีไ้ด้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรจัดท ำรำยงำนของ Global Reporting Initiative Standard (GRI 
Standard) ในระดบัตวัชีว้ดัหลกั (Core) รวมถึงตวัชีว้ดัเพิ่มเติมส ำหรับบริษัท ในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และ
ก่อสร้ำง (Property & Construction) 

1.2.1 เนือ้หำของรำยงำน และขอบเขตของรำยงำน 
เนือ้หำในรำยงำนฉบบันีค้รอบคลมุประเด็นท่ีส ำคญัและประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืน รวม 16 ประเด็น 

โดยขอบเขตเนือ้หำในรำยงำนฉบบัครอบคลมุกำรด ำเนินงำนตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2561 
ในทกุกิจกรรมของบริษัท  

1.2.2 กำรรับรองรำยงำน  
 รำยงำนฉบับนีม้ิได้รับกำรตรวจรับรองรำยงำนและตัวชีว้ัดจำกหน่วยงำนภำนนอกท่ีมีควำม

เช่ียวชำญ และบริษัท ยงัไมมี่แผนท่ีจะสง่กำรตรวจรับรองรำยงำนทัง้ฉบบัจำกหน่วยงำนภำยนอก 
1.2.3 กำรสอบถำมข้อมูล 
รำยงำนฉบบันีจ้ดัท ำขึน้ส ำหรับผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กรท่ีมีกำรชีบ้่งไว้ รวมถึงสถำบนักำรศึกษำ 

นกัศกึษำ ผู้สนใจและบคุคลทัว่ไป หำกมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน ำเพิ่มเตมิ กรุณำตดิตอ่ 
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน)  
ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 
โทร.: +66 5327 1420 ตอ่ 107 
Fax: +66 5381 8465 
E-mail: kanjana.c@cmrd.co.th 
Website: www.cmrd.co.th 
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1.3 รู้จัก CRD 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันท่ี 26 
มิถุนำยน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ล้ำนบำท โดยนำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน์ พร้อมกลุ่มเพ่ือน
วิศวกร สถำปนิก และนักธุรกิจชำวเชียงใหม่ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยเร่ิมต้นจำกกำร
ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรรให้กับบริษัทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ในจงัหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยำย
ขอบเขตเพิ่มเตมิงำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิ่งปลกูสร้ำงประเภทตำ่ง ๆ ให้กบัลกูค้ำหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชนในเวลำตอ่มำ  

บริษัทมีส ำนกังำนตัง้อยู่เลขท่ี 164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม ่50100 บริษัทมีรูปแบบกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2 ประเภท ได้แก่ 

1. รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงทัว่ไป ได้แก่ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำ 
งำนสถำปัตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด ซึง่ด ำเนินธุรกิจในนำมบริษัท 
ทัง้นี ้ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and Electrical: M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและ
กำรส่ือสำร ระบบประปำ และระบบสขุำภิบำล เป็นต้น บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์
ในแตล่ะระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำรควบคมุคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำน
ของบริษัทท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor) 

2. รับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบรวบรวม
และบ ำบัดน ำ้เสีย ระบบประปำ งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง (Sub Station) งำนปรับปรุงระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นสำยเคเบิล้ใต้ดิน งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ำ้ขนำดเล็กและระบบงำน
ชลประทำน งำนก่อสร้ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่งน ำ้โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ำ้ งำนติดตัง้และทดสอบ
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้พร้อมอปุกรณ์ ตำมแบบท่ีลกูค้ำก ำหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงำน
วิศวกรรมโยธำ ส ำหรับงำนระบบอ่ืน อำทิ ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำแรงสูง และงำนระบบ
ประกอบอำคำร (M&E) บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำ
รับจ้ำงท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทท่ีมีควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อยำ่งใกล้ชิด ซึง่บริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนได้โดยตรง ซึง่บริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผู้ รับเหมำหลกั (Main Contractor) หรือเข้ำรับงำนในนำม
กิจกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมสดัส่วนกำร
ร่วมลงทนุ หรือในนำมกิจกำรค้ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำเจ้ำของ
โครงกำรตำมส่วนงำนท่ีท ำ โดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับ
บคุคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสม  
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ตลอดระยะเวลำกว่ำ 28 ปี บริษัทได้ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนำองค์กรให้เข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำนสำกล ตัง้แตก่ำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร กำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน กำรพฒันำระบบควบคมุ
คุณภำพภำยใน ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กร ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
คณุภำพ ISO 9001:2015 จำก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึ่งเป็นกำรรับรองระบบ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบริษัท ซึง่มำตรฐำนนีเ้ป็นหนึง่ในปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจ 
และกำรสร้ำงควำมพงึพอใจแก่คูค้่ำของบริษัท เพ่ือกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนในอนำคต  
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2. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัท ก ำหนดนโยบำยและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรในแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัททุกระดบัชัน้ ทัง้ในส่วนของพนกังำน
ระดบัปฏิบตัิงำน ผู้บริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำร เป็นประโยชน์ในระยะยำวของผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ นกัลงทนุ 
สำธำรณะชนทัว่ไป และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 

กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเช่ือมโยง
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีส ำคญัในกำรสร้ำง
ประโยชน์ท่ีเหมำะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งกำรจัดโครงสร้ำงและกลไกกำร
บริหำรจดักำรดงักลำ่วจะต้องสะท้อนถึงหลกักำรส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
1. Accountability ควำมรับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเองสำมำรถชีแ้จงและอธิบำย

กำรตดัสินใจนัน้ได้ 
2. Responsibility ควำมรับผิดชอบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable Treatment กำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยำ่งเทำ่เทียมกนั และยตุธิรรม 
4. Transparency ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง

โปร่งใสแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. Vision to Create Long Term Value กำรมีวิสยัทศัน์ในกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัองค์กรในระยะยำว 
6. Ethics กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
ภำพท่ี 1: แสดงผงัองค์กรของบริษัท 
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2.1 กำรสรรหำคณะกรรมกำร 

 หลกักำรในกำรสรรหำคณะกรรมกำรของบริษัท จะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรคดัเลือก
คณะกรรมกำรท่ีค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของคณุสมบตัิ ทัง้ในด้ำนควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ตลอดจนเพศ เชือ้ชำติและอำยุ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษัท มีควำมเหมำะสมต่อกำรก ำกับดูแลองค์กร และสำมำรถ
ตอบสนองตอ่กำรเปล่ียนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของโลกท่ีจะสง่ผลตอ่กำรเติบโต
ของธุรกิจได้  

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยบริษัท ได้จดัให้
มีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัขนำดของกิจกำร ณ ปัจจุบนัมีกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน เป็นกรรมกำรท่ี
เป็นผู้บริหำร 3 ทำ่น กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรและเป็นกรรมกำรอิสระ 5 ทำ่น และสำมำรถจ ำแนกตำมเพศ
ออกเป็นผู้ชำยทัง้สิน้ 8 คน และผู้หญิง 1 คน 

2.2 กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรของบริษัท ได้เ ข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรใหญ่และ
คณะกรรมกำรยอ่ยทัง้สองคณะเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ ดงันี ้

กำรประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวนครัง้ที่ประชุมใน
ปี 2561 

ร้อยละของกำรเข้ำ
ประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท 4 94.4 
คณะกรรมกำรสรรหำและ 
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

1 100 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 100 

ตำรำงที่ 1: แสดงจ ำนวนครัง้เข้ำประชมุของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ย 
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3. กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ CRD 

 บริษัท เล็งเห็นว่ำกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องค ำนึงถึงกำรจัดกำรท่ียั่งยืนซึ่งเป็นกรอบกำร
พฒันำท่ีครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสงัคม ดงันัน้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่ได้
มุ่งเน้นไปท่ีกำรสร้ำงผลประกอบกำรท่ีดีเพียงด้ำนเดียว แต่ยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำสังคมภำยในองค์กร 
ทรัพยำกรบุคคลของบริษัทให้คณุภำพและทกัษะดีขึน้ไปด้วย เพ่ือท่ีจะได้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ  
ผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ ลกูค้ำ พนัธมิตรทำงธุรกิจ และชมุชน ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 ในปี 2561 เป็นปีแรกท่ีบริษัท ได้เร่ิมจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนขึน้ ดงันัน้บริษัท ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร

จดัตัง้คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมยัง่ยืนองค์กร แตไ่ด้มีกำรจดัประชมุพนกังำนระดบับริหำรของบริษัทของ

แตล่ะฝ่ำยขึน้ เพ่ือร่วมกนัก ำหนดคณุคำ่ขององค์กร (Value Proposition) และพฒันำนโยบำยกำรพฒันำท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Development Policies) เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Targets) กรอบกำรพัฒนำท่ียั่ง ยืน  (Sustainable Development) และกลยุท ธ์กำรพัฒนำท่ียั่ง ยืน 

(Sustainable Development Strategies) ขององค์กรร่วมกนั  

ส ำหรับคุณค่ำองค์กรในด้ำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของบริษัท คือ  “พันธมิตรทางกลยุทธ์ด้าน

ก่อสร้าง ท่ี มีประสิทธิภาพ (Strategic Partner for Efficient Construction) ”  กล่ำว คือ  บ ริษัทใ ห้

ควำมส ำคญัของกำรท ำธุรกิจเพ่ือท่ีจะส่งมอบคณุค่ำของโครงกำรและงำนก่อสร้ำงสู่ผู้ มีส่วนได้เสีย ด้วย

กระบวนกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพด้วยบคุลำกร

ท่ีเช่ียวชำญพร้อมนวตักรรมท่ีทนัสมยั อนัจะน ำไปสู่กระบวนกำรท่ีเป็นเลิศ ควำมรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม

และสงัคมเพื่อกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนนัน่เอง 

3.1 นโยบำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ CRD 

 จำกค ำว่ำ “Strategic Partner for Efficient Construction” หรือ พนัธมิตรทำงกลยทุธ์ด้ำนก่อสร้ำง
ท่ีมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นคณุค่ำของบริษัทท่ีจะส่งมอบไปยงัผู้ มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนของบริษัท เพ่ือกำร
ประกอบกิจกำรท่ีมั่นคงและยั่งยืนนัน้ น ำมำเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำนโยบำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของ
บริษัท ท่ีเน้นท่ีคณุภำพ (Quality) ของงำนท่ีส่งมอบให้กับลูกค้ำทัง้ภำครัฐและเอกชน ระยะเวลำในกำรส่ง
มอบงำนโครงกำรตรงตำมท่ีก ำหนด (Time) และค่ำด ำเนินงำนของโครงกำรหรืองบโครงกำร (Cost) ท่ี
แขง่ขนัได้ บริษัทจงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำท่ียัง่ยืนและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรไว้ดงันี ้

1. ประกอบธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตย์เป็นธรรม ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดทำงกำรค้ำ และระเบียบท่ี
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง บริหำรจดักำรองค์กรด้วยควำมโปร่งใสตำมหลกัสำกล ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์และกำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ 
เพ่ือรักษำประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 
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2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยธรรม โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลท่ีได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยทัง้ในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรให้ควำมเคำรพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีโครงกำรของบริษัทไปด ำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ 

3. มุง่เน้นกำรสร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ียัง่ยืนตลอดหว่งโซค่ณุคำ่ของบริษัท 
4. มุ่งเน้นกำรพฒันำกำรท ำงำนท่ีเป็นเลิศในด้ำนกำรก่อสร้ำงท่ีมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

ด้วยนวตักรรม โดยปอ้งกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอำจเกิดขึน้ในกำรท ำงำนให้เป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลมุถึงกำรปอ้งกนัและลดผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนท่ีอำจะได้รับผลกระทบมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

6. ตระหนกัและมุง่เน้นกำรบริหำรจดักำรด้ำนอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของ
พนกังำน คู่ค้ำ และผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียทรัพย์สินตลอดจนกำร
บำดเจ็บหรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน 

7. พฒันำและบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคลในองค์กรให้มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรท ำงำนท่ีเป็น
เลิศ และสง่เสริมให้เกิดควำมสขุในกำรท ำงำน 

8. บริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงรอบด้ำนตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือผลประกอบกำรท่ีดี และลด
ควำมสญูเสียให้น้อยท่ีสดุ 

9. สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมด้วยกำรให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะ และสง่เสริมให้พนกังำนมีจิตอำสำและท ำควำมดีเพ่ือสงัคม 

กำรด ำเนินตำมนโยบำยกำรพฒันำท่ียัง่ยืนนีจ้ะน ำมำพฒันำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนตอ่ในปี 2562 
เพ่ือใช้ตดิตำมและประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสงัคม และด้ำน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่นโยบำยดงักลำ่วได้น ำมำสูก่ำรปฏิบตัใินทุกภำคสว่นของบริษัทเป็นอย่ำงดี 
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3.2 เป้ำหมำยและกรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ CRD 

 เป้ำหมำยในกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบรรษัทภิบำล 
(Corporate Governance)  ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic)  ด้ำนสังคม (Social) และด้ำนสิ่ งแวดล้อม 
(Environment) มีรำยละเอียด ดงันี ้

1. ด้ำนบรรษัทภบิำล (Corporate Governance) 
บริษัทมีเปำ้หมำย คือ เพ่ือบริหำรจดักำรองค์กรอย่ำงเป็นธรรม และสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม ผำ่นกำรท ำงำนแบบพนัธมิตรทำงธุรกิจกบัลกูค้ำ คูค้่ำ และพนกังำนของบริษัท ท่ีจดั
ว่ำเป็นผู้ มีส่วนได้เสียหลกัของบริษัท อันจะน ำไปสู่กำรส่งมอบคุณค่ำของบริษัทท่ีมีประสิทธิภำพ นั่นคือ
โครงกำรหรืองำนบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบังำนก่อสร้ำงทัง้หมดได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ในด้ำนบรรษัทภิบำลนีจ้ะเน้นกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงในธุรกิจ 
กำรเปิดเผยข้อมลู และกำรรำยงำนข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเ ก่ียวข้องทัง้ในประเทศ
และระหวำ่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำร 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic)  
บริษัทมีเป้ำหมำย คือ เพ่ือเพิ่มผลประกอบกิจกำรให้เติบโตทุกปี โดยใช้หลักกำรร่วมท ำงำนกับ

พนัธมิตรทำงธุรกิจในกำรสร้ำงสรรค์งำนร่วมกัน ทัง้นีจ้ะเน้นกำรท ำงำนร่วมกับลูกค้ำในรูปแบบท่ีปรึกษำ
และให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำโครงกำรก่อสร้ำง อนัน ำไปสู่กำรค ำนวณต้นทุนท่ีถูกต้อง 
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงท่ีแมน่ย ำ ท ำให้บริษัทสำมำรถออกแบบกระบวนกำรท ำงำนท่ีประสิทธิภำพได้ หรือ 
Process Excellence ท่ี เ น้นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้ มค่ำ  ควบคุมเวลำในกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถเลือกใช้นวตักรรมในกำรท ำงำนก่อสร้ำงได้เหมำะสม 

ในด้ำนเศรษฐกิจ บริษัท เน้นกำรสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน กำรควบคมุกระบวนกำร
ผลิตเพ่ือสร้ำงสรรค์งำนท่ีมีคณุภำพ และสำมำรถจดัท ำรำยละเอียดคู่มือในกำรใช้อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 
รวมไปถึงกำรให้บริกำรหลงักำรขำยท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ 

3. ด้ำนสังคม (Social) 
บริษัทมีเปำ้หมำย คือ เพ่ือพฒันำคนให้มีคณุภำพและจริยธรรม (People Excellence) พร้อมด้วย

กระบวนกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัในทกุขัน้ตอน เพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมท่ีมีคณุคำ่อยำ่งยัง่ยืน 
ในด้ำนสงัคม บริษัท เน้นท่ีกำรบริหำรจดักำรสงัคมภำยในองค์กรเป็นอนัดบัแรก นัน้คือกำรพฒันำ

ทรัพยำกรบุคคล ท่ี มีประสิท ธิภำพ กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงจิตส ำนึกในด้ำน 
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และกำรด ำเนินโครงกำรลดผลกระทบกบัชมุชน รวมไปถึง
กำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้กับสังคมผ่ำนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือตำมประเพณีท้องถ่ินท่ี
โครงกำรของบริษัทไปด ำเนินกำรอยู ่
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4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) 
บริษัทมีเปำ้หมำย คือ เพ่ือพฒันำกระบวนกำรท ำงำนท่ีควำมปลอดภยัและประสิทธิภำพ เน้นกำร

ใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มคำ่ เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อมท่ีดีร่วมกนั 
ในด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัท เน้นท่ีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนให้ค ำนงึถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เพ่ือลดกำรสญูเสียวตัถดุิบจำกกระบวนกำรผลิต และตระหนกัถึงกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัชมุชนโดยรอบโครงกำรท่ีบริษัทไปด ำเนินกำรอยู ่

 
ภำพท่ี 2: แสดงเปำ้หมำยกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของ CRD 
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ภำพท่ี 3: แสดงกรอบในกำรพฒันำควำมยัง่ยืนของ CRD 

3.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำควำมยั่งยืนของ CRD  

 กลยทุธ์กำรพฒันำควำมยัง่ยืนของบริษัท แบง่ออกเป็น 3 กลยทุธ์ ได้แก่  
1. กำรสร้ำงควำมผูกพันกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership Engagement) 
บริษัท มุ่งมั่น พัฒนำและสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ควำมเข้ำใจ ตลอดจน

เพิ่มพนูทกัษะวิชำชีพในงำน ให้มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นคูค่ิดทำงธุรกิจ
ร่วมกนั (Strategic Partnership) 

2. กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) 
บริษัท มุ่งมัน่ พฒันำ ผลกัดนัผู้ เก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มให้เกิดกำรก่อสร้ำงท่ีเป็นเลิศใน

ทุกกระบวนกำร (Operational Excellence) โดยค ำนึงถึงกำรป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อ
สิ่งแวดล้อมและชมุชนด้วย 

3. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
บริษัท มุง่มัน่ สร้ำงจิตส ำนกึ ควำมตระหนกัในหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบให้กบัพนกังำนของบริษัท 

เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพสงูสดุ (People Excellence) 
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4. ผู้มีส่วนได้เสีย 

 กำรประกอบกิจกำรของบริษัทท่ีผ่ำนมำยึดหลกักำรสร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
ภำคส่วน โดนเร่ิมตัง้แต่กำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เป็นแนวทำงกับ
ผู้บริหำรและพนกังำนในกำรก ำกบัดแูลกำรมีส่วนร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
 ในปี 2561 บริษัทได้เร่ิมน ำหลกักำรพฒันำท่ียัง่ยืนเข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัท ดงันัน้ในปี 2561 นีจ้ึงเป็นปีแรกท่ีบริษัทได้เร่ิมวำงรำกฐำนในกำรบริหำรจดักำรผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยได้มีกำรชีบ้่งผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่ำและประเด็นผลกระทบ โดยผู้ มีส่วนได้เสียท่ี
ส ำคญั 3 อนัดบัแรกท่ีบริษัท ได้แก่ พนกังำน ลกูค้ำ และพนัธมิตรทำงธุรกิจ  

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นิยำมของผู้ มีส่วนได้เสีย ตัวอย่ำง 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พนกังำน (Employee) • ผู้ที่ได้รับวำ่จ้ำงโดยตรง 
• ผู้ที่ได้รับวำ่จ้ำง แรงงำนที่เป็นOutsource 

พนกังำนประจ ำ 
พนกังำนรำยวนั 

ลกูค้ำ (Customer) • ผู้วำ่จ้ำง เจ้ำของโครงกำร ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ 
และ เอกชน 

พนัธมิตรทำงธุรกิจ 
(Business Partner/ Creditor) 

• ผู้ลงทนุร่วม สนบัสนนุทำงกำรเงิน และให้กำร
รับรอง 

Joint-Venture, Financial Institution, 
Principles, Regulator, Bond Holder 

คูค้่ำ (Supplier/Contractor) • ผู้สง่มอบวตัถดุบิ, สินค้ำ, บริกำร, แรงงำน, 
ค ำปรึกษำ 

Vender, Supplier, Contractor, Sub-
Contractor, Auditor, Consultant, 

ผู้ ใช้งำน (End-User) • ผู้ ใช้ประโยชน์จำกโครงกำร End-User 

คูแ่ข่ง (Competitor) • ผู้ด ำเนินธุรกิจในอตุสำหกรรมเดียวกนั คูแ่ข่ง 

ชมุชน (Community) • ผู้ที่ได้รับผลกระทบทัง้ทำงบวกและลบจำกกำร
ด ำเนินกำรของโครงกำร 

ชมุชนโดยรอบโครงกำร 

ภำคประชำสงัคม (Civil Society 
/Media) 

• ผู้ที่ท ำให้ผลกระทบทัง้เชิงบวกและลบจำก
โครงกำรสูส่งัคม 

สื่อมวลชน NGOs นกัวิเครำะห์ วิชำกำร 

หน่วยงำนภำครัฐ 
สถำบนัทำงกำรศกึษำ 
(Government Agency/ 
Academics) 

• ผู้ก ำกบัดแูล ผู้สนบัสนนุชว่ยเหลือกำร
ด ำเนินงำนในโครงกำร 

หน่วยงำนภำครัฐ สถำบนักำรศกึษำ 
หน่วยงำนและสถำบนัทำงวิชำกำร 

ผู้ ถือหุ้น (Invertor/Shareholder ) • ผู้ที่ลงทนุ/ผู้ ถือหุ้นของบริษัท นกัลงทนุรำยยอ่ย 

ตำรำงที่ 2: แสดงกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 
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4.1 กำรชีบ่้งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำและประเดน็ผลกระทบ 

 ในกำรชีบ้่งผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำและประเด็นผลกระทบของบริษัทได้ท ำกำรพิจำรณำ
ร่วมกันกับผู้บริหำรของบริษัทของแต่ละฝ่ำย โดยท ำกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คณุค่ำของบริษัทเช่ือมโยงเข้ำกบั
กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่ำ และวิเครำะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ไปท่ี ละห่วงโซ่คุณค่ำ  
มีรำยละเอียดดงันี ้

 
ภำพท่ี 4: แสดงหว่งโซอ่ปุทำนของ CRD 

 
ภำพท่ี 5: แสดงสรุปกำรชีบ้ง่ผู้มีสว่นได้เสยีในหว่งโซค่ณุคำ่และประเด็นผลกระทบ
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5. กำรประเมินประเดน็ที่ส ำคัญ 

 ในกำรประเมินประเด็นท่ีส ำคญัของบริษัท หรือ Material Topics นัน้ บริษัทได้ประยกุต์แนวทำงใน
กำรวิเครำะห์มำจำกมำตรฐำนสำกล Global Reporting Initiative (GRI)  ซึ่งจะคลอบคลมุประเด็นทัง้ด้ำน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสงัคม ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียทุก
ภำคส่วน ทัง้นีผ้ลกำรประเมินประเด็นท่ีส ำคญัจะน ำมำทบทวนอีกครัง้ในปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ทิศทำงกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทตอ่ไป 

5.1 ขัน้ตอนกำรประเมินประเดน็ที่ส ำคัญ 

 บริษัทได้ด ำเนินกำรกำรประเมินประเดน็ท่ีส ำคญัตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้
1. กำรระบุประเดน็ควำมยั่งยืน 
ในขัน้ตอนนีบ้ริษัท ท ำกำรระบปุระเด็นควำมยัง่ยืนโดยพิจำรณำจำกห่วงโซ่คณุค่ำ กบัประเด็นท่ีมี 

ผู้ มีส่วนได้เสียคำดหวงัหรือให้ควำมสนใจ โดยจะน ำมำวิเครำะห์ร่วมกบักรอบกำรพฒันำท่ียัง่ยืนของบริษัท 
และข้อก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงประเด็นส ำคญัท่ีถูกระบเุอำไว้ในกลุ่มอุตสำหกรรมใกล้เคียง 
ประเด็นท่ีก ำหนดเอำไว้ในมำตรฐำนและแบบประเมินด้ำนควำมยัง่ยืนในระดบัสำกล และประเด็นท่ีเป็น 
ข้อกงัวลในระดบันำนำชำต ิเชน่ กำรเปล่ียนแปลงของสภำพภมูิอำกำศ และ Mega Force เป็นต้น  

2. กำรระบุผลกระทบที่มีต่อบริษัทในด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม 
ในขัน้ตอนนีบ้ริษัท ท ำกำรประเมินระดับผลกระทบทัง้ในด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กลยุทธ์

องค์กร และช่ือเสียง รวมกับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ของแต่ละประเด็นควำมยั่งยืน โดยด ำเนินกำร
ประเมินจำกพนกังำนของบริษัทท่ีเป็นตวัแทนมำจำกแตล่ะฝ่ำยทัง้ในระดบับริหำรและปฏิบตักิำร 

3. กำรระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ในขัน้ตอนนีบ้ริษัท ท ำประเมินระดบัของผลกระทบท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียร่วมกับระดบัอิทธิพลของ 

ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมีตอ่บริษัท ในแตล่ะประเด็นกำรพฒันำท่ียัง่ยืน โดยได้มีกำรท ำแบบสอบถำมกบัผู้ มีสว่นได้
เสียหลกัของบริษัท 

4. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็น 
ในขัน้ตอนนีบ้ริษัท ท ำกำรแบง่ประเด็นผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัท และผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย 

โดยกำรน ำประเด็นเหล่ำนัน้มำให้น ำ้หนกัคะแนนและแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ประเด็นท่ีมีควำมส ำคญั
มำกท่ีสดุ ประเดน็ท่ีมีควำมส ำคญัมำก ประเด็นท่ีมีควำมส ำคญัปำนกลำง และประเดน็ท่ีมีควำมส ำคญัน้อย 
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ภำพท่ี 6: แสดงประเด็นทีม่ีนยัส ำคญัตอ่ควำมยัง่ยืนของบริษัท 

ในปี 2561 บริษัท มีประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมยัง่ยืนของบริษัททัง้สิน้ 16 ประเดน็ 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้ำน ดงันี ้

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ผลประกอบกำรของบริษัท ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรจดักำรพลงังำน 
พนัธมิตรทำงธุรกิจ กำรพฒันำทรัพยำกรบคุคล กำรจดักำรวตัถดุบิ 
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกำร
ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ 

กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร
บคุคล 

กำรจดักำรของเสีย 

นวตักรรมในกำรท ำงำน กำรส่ือสำรภำยในองค์กร กำรบริหำรจดักำรจรำจร 
กระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นเลิศ กำรดแูลชมุชนรอบโครงกำร กำรจดักำรน ำ้ 
  ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ตำรำงที่ 3: แสดงกำรแบง่ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมยัง่ยืนตำมมิติ 3 ด้ำน
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6. ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 

 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะด ำเนินกำรสรุปประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัแยกตำมหว่งโซค่ณุคำ่
ของบริษัท  

6.1 กำรประมูลงำน กำรหำแหล่งเงนิทุน กำรเงิน และกำรบัญชี 

6.1.1 ผลประกอบกิจกำร  
ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  

ระดับควำมยั่งยืน 
เศรษฐกิจ = 90% สังคม = 5% สิ่งแวดล้อม = 5% 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงได้รับผลกระทบจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกประเทศ ท ำให้

กำรฟื้นตัวเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ  อุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีกำรแข่งขันสูง ผู้ รับเหมำขนำดใหญ่จะได้รับงำน
โครงกำรลงทนุของภำครัฐ ส ำหรับบริษัทซึง่เป็นผู้ รับเหมำขนำดกลำงและงำนท่ีบริษัทได้รับส่วนใหญ่มำจำก
ภำคเอกชน บริษัทต้องเผชิญกับกำรแข่งขนัท่ีสูง กำรรับงำนจะต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
อัตรำผลตอบแทนท่ีเหมำะสมและผู้ ว่ำจ้ำงมีศกัยภำพ มีควำมน่ำเช่ือถือ หรือมีฐำนะกำรเงินท่ีดี เพ่ือลด
ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ซึง่ในปี 2561 บริษัทสำมำรถประมลูงำนได้ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ งำนท่ีรับส่วน
ใหญ่จะเร่ิมปลำยปี 2561 จงึมีผลให้ยอดรำยได้บริษัทไม่เป็นไปตำมเปำ้หมำยรำยได้ท่ีก ำหนดไว้ 

ในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง เท่ำกบั 1,251.00 ล้ำนบำท ลดลง 92.62 ล้ำน

บำท เน่ืองจำกโครงกำรตอ่เน่ืองจำกปี 2560 มำในปี 2561 โดยเฉพำะงำนรำชกำรท่ีมีมลูค่ำงำนสงูได้ทยอย

สิน้สุดลง ในขณะท่ีมีจ ำนวนโครงกำรใหม่เพิ่มขึ น้แต่เป็นส่วนงำนเอกชน ทัง้นีบ้ำงโครงกำรอยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรส่งมอบพืน้ท่ีให้กับบริษัทเพ่ือเร่ิมงำนก่อสร้ำง รวมถึงโครงกำรใหม่ยังอยู่ในช่วงของกำร

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนฐำนรำก เป็นผลท ำให้กำรรับรู้รำยได้ในปี 2561 น้อยกวำ่ปี 2560 ขณะท่ีมีรำยได้

จำกกำรให้บริกำรไม่ปรำกฏ เน่ืองจำกสญัญำงำนให้บริกำรจดัเก็บและก ำจดัขยะมลูฝอยโดยวิธีฝังกลบได้

หมดสญัญำไปเม่ือปลำยปี 2560 และบริษัทมีนโยบำยท่ีจะไม่ท ำธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยอีกใน

อนำคต  ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 30.02 ล้ำนบำทคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิ 2.40% สำเหตขุองก ำไรสทุธิ

จำกกำรด ำเนินงำนลดลงเกิดเน่ืองมำจำก งำนก่อสร้ำงมีควำมลำ่ช้ำแตไ่ด้รับกำรขยำยเวลำออกไป จงึท ำให้

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสูงขึน้ โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนและโสหุ้ ยต่ำง ๆ บริษัทจึงมีกำรปรับ

งบประมำณต้นทนุก่อสร้ำงตำมประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้อีกทัง้ในปีดงักล่ำวกำรเข้ำรับงำน

จำกหนว่ยงำนเอกชนในภำวะเศรษฐกิจถดถอย กำรคดิอตัรำก ำไรในกำรเข้ำรับงำนจำกหนว่ยงำนเอกชนท ำ
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ได้ไม่สงูนกัเพ่ือเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำรับงำน กอปรกบัรำคำวสัดกุ่อสร้ำงโดยรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ อำทิ เหล็ก 

และปนูซีเมนต์ เป็นต้น จงึท ำให้ต้นทนุรับเหมำก่อสร้ำงโดยรวมเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2560 

บริษัทสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินส ำหรับงวดบญัชีปี 2560 

และปี 2561 ได้ดงันี ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,343.62 98.30% 1,251.00 100.00% 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร/2 23.18 1.70% - - 

รวมรำยได้ 1,366.80 100.00% 1,251.00 100.00% 

รำยได้อื่น/3 13.68 1.00% 15.00 1.20% 

ตำรำงที่ 4: แสดงผลกำรด ำเนินงำนของปี 2561 เทียบกบัปี 2560 
ที่มำ : ข้อมลูจำกบริษัท 
หมำยเหต ุ: /1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร หมำยถึง รำยได้จำกกำรให้บริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยซึง่ด ำเนินกำรในนำมบริษัท 
 /2 รำยได้อ่ืน หมำยถึง รำยได้จำกกำรขำยเศษวสัด ุรำยได้คำ่เช่ำ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยได้ดอกเบีย้รับ 

6.1.2 กำรจ่ำยภำษี 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 90% สังคม = 5% สิ่งแวดล้อม = 5% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

บริษัท ด ำเนินกลยทุธ์ด้ำนภำษีด้วยควำมเท่ียงตรง โปร่งใส และยัง่ยืนซึ่งสอดคล้องกบักลยทุธ์และ
เปำ้หมำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยวำงหลกัเกณฑ์กำรบริหำรจดักำรด้ำนกลยทุธ์และนโยบำยทำง
ภำษีท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นกำรพฒันำตอ่ยอดจำกกำรด ำเนินงำนอนัยำวนำนท่ีผ่ำนมำ โดยบริษัท ได้จดัท ำผล
ประกอบกำรของบริษัท รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผู้สอบบญัชี เพ่ือให้บริษัท สำมำรถ
ควบคมุและปรับลดควำมเส่ียงท่ีอำจมีขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

บริษัท มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำงรอบด้ำน พร้อมทัง้เดินหน้ำสนบัสนนุกำรประกอบ
ธุรกิจและธุรกรรมกำรพำณิชย์ในแต่ละวนั รวมถึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรและกำรบริหำรองค์กรให้มี
ควำมตอ่เน่ือง คลอ่งตวั เหมำะสม และยัง่ยืน เพ่ือให้บริษัท มีศกัยภำพในกำรปฏิบตัิตำมระบบภำษีสำกลท่ี
มีควำมซบัซ้อนเพิ่มขึน้ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนภำษีท่ีประกอบด้วย 3 เสำ
หลกั ได้แก่ 
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• จรรยำบรรณด้ำนภำษี: บริษัท มุ่งเป็นองค์กรท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงมีคณุคำ่และมีควำมรับผิดชอบ

ด้ำนภำษีท่ีโดดเด่นอย่ำงยัง่ยืน รวมทัง้มุ่งเน้นเป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในกำรรับผิดชอบ

ภำษีเพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่สงัคม 

• กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนภำษี: บริษัท ยึดถือและปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคับ

ของทกุพืน้ท่ีท่ีบริษัท เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้มุ่งจดักำรควำมเส่ียง (ด้ำนภำษี) ได้แก่ ผลจำก

ภำษีท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยด้ำนภำษีหรือแนวทำงกำรบริหำรภำษีของภำครัฐ  

กำรสนบัสนุนนโยบำยและกระบวนกำรเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนภำษีท่ีก ำหนดไว้เป็น

ลำยลักษณ์อักษร และกำรประเมินควำมเส่ียงในกิจกรรมเก่ียวกับภำษีทัง้หมดโดยละเอียด ซึ่ง

ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงในกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตัิกำร และ

ควำมเส่ียงในกำรรำยงำนทำงกำรเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจำกภำยนอก 

• ควำมโปร่งใสด้ำนภำษี: บริษัท มีกำรรำยงำนภำรกิจด้ำนภำษีต่อภำครัฐอย่ำงโปร่งใส และ

สอดคล้องกับข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับภำรกิจด้ำนภำษีทัง้หมด พร้อมทัง้

สนับสนุนนโยบำยใหม่ท่ีระบุให้บริษัทต่ำงๆ มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะเก่ียวกับกลยุทธ์  

ด้ำนภำษี และรำยงำนกำรด ำเนินกำรท่ีสนบัสนุนกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทัง้นี ้

บริษัท มุ่งมัน่ในกำรเป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำน  

กำรก ำกับดูแลด้ำนภำษี ควำมรับผิดชอบด้ำนภำษี และกำรมีควำมโปร่งใสทำงภำษี เพ่ือสร้ำง

ควำมไว้วำงใจให้กบัสงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรจรรยำบรรณด้ำนภำษี 

• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย: บริษัท ยดึถือและปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดมำโดยตลอด 
รวมทัง้ประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนสำกล และปฏิบตัิงำนสอดคล้องกับเจตนำรมณ์
และลำยลกัษณ์อกัษรของกฎหมำย 

• จริยธรรมขององค์กร: จรรยำบรรณด้ำนภำษีของบริษัท ก ำหนดจำกหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำร
และจริยธรรมกำรประกอบธุรกิจท่ีระบุให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท ต้องมีควำมสอดคล้องและ 
ตรงตำมมำตรฐำนสงูสดุในกำรปฏิบตังิำน 

• กำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยส ำหรับกิจกำรข้ำมชำติ:  บริษัท ช ำระภำษีในมูลค่ำเหมำะสมและ
สอดคล้องกบัมลูคำ่ท่ีเกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมเชิงพำณิชย์แบบปกต ิโดยกำรค ำนวณรำคำซือ้ขำย
สินค้ำหรือบริกำรจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดเป็นส ำคญั 

• โครงสร้ำงทำงภำษี: บริษัท หลีกเล่ียงกำรใช้โครงสร้ำงภำษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทำงท่ีไม่
ถกูต้อง หรือสร้ำงควำมซบัซ้อนเพ่ือประโยชน์ทำงภำษีในเบือ้งต้นและหลีกเล่ียงภำษี 
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• ระบบภำษีเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร: บริษัท มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ด้วยกำรเป็นบริษัท
ท่ีมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีดีเย่ียม และมีระบบภำษีท่ีเพิ่มคณุคำ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งยัง่ยืน 

• สิทธิประโยชน์ทำงภำษี (Tax Incentives) : บริษัท มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำยและเต็มประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรตดัสินใจในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและ
เหมำะสม สอดคล้องกบัหลกักำรสร้ำงประสิทธิภำพของระบบภำษีตำมวตัถปุระสงค์ท่ีวำงไว้ สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีอำจครอบคลมุถึงมำตรกำรยกเว้นภำษีในบำงช่วงเวลำ อยู่ภำยใต้นโยบำยภำษี
ของประเทศหรือแต่ละท้องถ่ิน และใช้กับธุรกิจท่ีมีคณุสมบตัิตรงตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
แตจ่ะพิจำรณำเฉพำะปัจจยัทำงเศรษฐกิจเทำ่นัน้ 

• ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐท่ีก ำกับดูแลภำษี: บริษัท เคำรพสิทธิของรัฐบำลในกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงภำษี อัตรำภำษี และกลไกกำรจัดเก็บภำษีส ำหรับประเทศนัน้ๆ บริษัท มีกำร
ติดตอ่กบัหน่วยงำนก ำกบัดแูลภำษีอย่ำงเปิดเผยและสร้ำงสรรค์ เพ่ือยกระดบัควำมสมัพนัธ์ในกำร
ท ำงำนร่วมกนัให้มีควำมเป็นมืออำชีพและมีประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax Risk Management) 

• การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี:  บริษัท มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีอย่ำง
รับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับภำษีของประเทศท่ี
บริษัท มีกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้บริษัท จะใช้ควำมรอบคอบและควำมโปร่งใสเป็นหลกัเกณฑ์
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนภำษีในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีไมมี่แนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ีชดัเจน โดยบริษัท 
ยังมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรย่ืนแบบเงินคืนภำษีให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ ถูกต้อง และครบถ้วน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนระดบัสำกล ทัง้ยังดูแลควบคุมมิให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไข ค่ำปรับ และ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนดอกเบีย้ อีกทัง้กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งรวมถึงควำม
รับผิดชอบด้ำนภำษี เป็นอีกหนึ่งพนัธกิจส ำคญัของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ จ ำนวนเงินภำษีท่ีบริษัท 
ช ำระไว้มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับประเทศท่ีบริษัท ประกอบธุรกิจ บริษัท น ำระบบควบคมุ
กำรปฏิบัติงำนมำใช้ในกระบวนกำรด ำเนินงำนทัง้หมดท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรหนีส้ินภำษีท่ีมี
รำยละเอียดด้ำนภำษีรวมอยูด้่วย 

• การติดตามผลและการรายงาน: บริษัท มีกำรตดิตำมผลและรำยงำนภำษีเงินได้ทัง้ภำยในและโดย
ผู้ ตรวจสอบอิสระ พร้อมทัง้มีกำรแสดงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ปัจจุบันและรอกำรตัดบัญชีอย่ำง
ถกูต้อง 

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง: บริษัท มีกำรติดตำมและจดักำรกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และควำมเส่ียง
ด้ำนช่ือเสียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภำษีอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทัง้ศกึษำวิเครำะห์คณุภำพและควำม
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เป็นเอกภำพของกำรจดักำรภำษี ควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของข้อมลูภำษี กำรคืนภำษี และ
รำยงำนผลเก่ียวกับประมำณกำรภำษี ควำมเส่ียงทำงภำษี และภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็น
ประจ ำ 

กำรก ำกับดูแลควำมเส่ียงด้ำนภำษี 

ขอบเขตกำรควบคุมภำษีจัดท ำขึน้ตำมแนวทำงของ COSO : The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งได้ก ำหนดกรอบกำรควำมควบคุมภำยในแบบครบ
วงจร (COSO Framework) ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลท่ีได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงมำกท่ีสุด ส ำหรับ
โมเดล COSO ท่ีจดัท ำขึน้ตำมกรอบกำรท ำงำนของบริษัท ประกอบด้วย 3 มิตดิงันี ้:  
มิตทิี่ 1 : กระบวนกำรควบคมุภำยในส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax risk internal control process)  
มิตทิี่ 2 : ก ำหนดควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax risk identification)  
มิตทิี่ 3 : ประเภทของภำษีท่ีระบไุว้ (Key taxes defined) 

ควำมโปร่งใสด้ำนภำษี 

บริษัท มีหลกักำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนภำษีท่ีเปิดเผยและโปร่งใส 

• มุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีบงัคับใ ช้ในทุกพืน้ท่ีท่ีบริษัท 
ด ำเนินธุรกิจ 

• ครอบคลุมถึงข้อมูลท่ีท ำให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องเก่ียวกับกำรขอคืนภำษีของกิจกำรนัน้ๆ 
และกำรให้ข้อมลูตำมท่ีขอในชว่งกำรสอบทำนภำษี ซึง่ในกรณีดงักลำ่ว บริษัท มัน่ใจวำ่ได้จดัเตรียม
เอกสำรไว้อยำ่งครบถ้วนและตรงตำมกฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัภำษีท่ีก ำหนดไว้ในแตล่ะประเทศ 

ควำมโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

• บริษัท เดินหน้ำสร้ำงควำมโปร่งใสทำงด้ำนภำษีเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงรอบ
ด้ำนตรงตำมปณิธำนของบริษัท ท่ีมุ่งสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ือตอกย ำ้
เจตนำรมณ์ ในกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงตอ่เน่ือง บริษัท จึงจดัพิมพ์
เผยแพร่กลยทุธ์ภำษีและนโยบำยภำษีท่ีได้ก ำหนดไว้ 

• บริษัท เน้นสร้ำงควำมโปร่งใสในแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนภำษี พร้อมเผยแพร่กลยุทธ์และ
นโยบำยภำษีของบริษัท อย่ำงโปร่งใส เป็นท่ีเข้ำใจได้ง่ำยและทันกำล บริษัท เช่ือมั่นว่ำ ควำม
โปร่งใสทำงด้ำนภำษี คือ หวัใจส ำคญัของหลกักำรก ำกบัดแูลภำษีท่ีดี 

• บริษัท ต้องกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ กำรร่วมส่งเสริมและสนับสนุนทำงเศรษฐกิจนัน้ บริษัท 
ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสและเหมำะสมเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียและชมุชนท่ีบริษัท เข้ำไปด ำเนินธุรกิจมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอยำ่งละเอียดและชดัเจนยิ่งขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรจ่ำยภำษี 
 

2559 2560 2561 
ก ำไรสทุธิก่อนหกัภำษี บำท 53,646,923  56,153,201  39,611,928  
คำ่ใช้จำ่ยภำษี บำท 11,157,940  12,239,403  9,594,347  
อตัรำภำษีนิตบิคุคล ร้อยละ 20 20 20 

ตำรำงที่ 5: แสดงผลกำรด ำเนินงำนเทียบ 3 ปีย้อนหลงั 
6.1.3 กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำ 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 75% สังคม = 20% สิ่งแวดล้อม = 5% 

ความส าคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท ให้ความส าคญัในการบริหารจัดการลูกค้าเพราะเช่ือว่าการสร้างความผูกพนั ความไว้ใจ 
และเช่ือใจในฐานะหุ้นสว่นความส าเร็จทางธุรกิจจะท าให้การด าเนินงานของทัง้สองฝ่ายประสบความส าเร็จ
ในระยะยาว เน่ืองด้วยลกัษณะของลกูค้าท่ีมีความต้องการท่ีแตกตา่งกนัจึงเป็นความท้าทายของบริษัท ใน
การสง่มอบคณุคา่เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าทกุราย 

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัท มีแนวทางการบริหารจดัการลกูค้าท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัแตล่ะประเภทธุร กิจ ด้วย
การให้ความส าคญักับการส่งมอบคณุค่าท่ียัง่ยืนให้แก่ลกูค้าทุกราย นอกจากนีบ้ริษัท ยงัมุ่งเน้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในฐานะหุ้นส่วนความส าเร็จทางธุรกิจ ซึ่งจะมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะธุรกิจ เช่น 
การให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการก่อสร้างและการแก้ไขแบบอาคารเป็นต้น  

ผลการด าเนินงาน 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัท มีโครงการพาลูกค้าเข้าเย่ียมชมผลงานก่อสร้างทัง้โครงการท่ีแล้วเสร็จ และ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เน่ืองจากทางบริษัท พบว่าการเสนอราคาประมลูงานโครงการก่อสร้าง
ของเอกชนหลายๆครัง้ ไม่ใช่เพียงพิจารณาคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีเสนอราคาต ่าสุดเสมอไป การพิจารณา
คดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ มีหลายปัจจยัด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ราคาต ่าท่ีสุด เวลาสัน้ท่ีสุด ประวตัิและ
ช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทผู้ รับเหมา คุณภาพของงานท่ีแล้วเสร็จ รวมไปถึงการจัดการภายในโครงการท่ีดี
ระหว่างการก่อสร้างด้วย ทางฝ่ายจึงเล็งเห็นความส าคญัท่ีจะจดัตัง้โครงการนีเ้พ่ือให้ เจ้าของงานเอกชน
พิจารณาเลือกบริษัทของเราเป็นผู้ รับเหมา 
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6.2 กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรจัดส่ง และกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ 

6.2.1 กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำและผู้รับเหมำ 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% สิ่งแวดล้อม = 15% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

การบริหารจัดการคู่ค้าเป็นประเด็นหนึ่งของการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีผู้ มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการด าเนินงาน

ของคูค้่าท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกบันโยบายการการกบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัท เน่ืองจากการจดัหาสินค้าและบริการท่ีค านึงถึง สิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาลจะสร้าง

คุณค่าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท และคู่ค้าให้เติบโตร่วมกัน อย่างยั่งยืน ทัง้นีข้้อมูล 

การบริหารจดัการคูค้่าในรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทกุธุรกิจท่ีบริษัท มีสดัสว่นการลงทนุมากกวา่กึ่งหนึ่งและ

มีอ านาจในการบริหารจดัการ 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 

เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการติดต่อท าธุรกิจกับคูค้่าท่ีหลากหลาย โดยวตัถดุิบหรือแรงงานท่ีบริษัท

ว่าจ้างนัน้มีความคล้ายกนัคอ่นข้างสงู ทางบริษัทจึงมีการจดัท าขึน้ตอนการบริหารคูค้่าโดยแบง่ออกเป็น 2 

กระบวนการหลกั ได้แก่ กระบวนการคดัเลือกและท าสญัญา และกระบวนการจดัหา ซึ่งรวมถึงการขนส่ง

สินค้าและบริการไปท่ีโครงการโดยปลอดภัย โดยการจดัท าขัน้ตอนการบริหารคู่ค้านีท้ าให้การด าเนินงาน

บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ โดยบริษัทสามารถมีฐานข้อมลูของคูค้่าท่ีกว้างขึน้ทัง้ในด้าน

จ านวนและคณุภาพของคู่ค้า อีกทัง้บริษัทยงัมีการจดัเก็บข้อมลู เช่น ราคากลาง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลท่ีท า

ให้บริษัทอยู่ในจุดท่ีมีการแข่งขนัสงูเม่ือเทียบกับคูแ่ข่ง นอกจากนีท้างบริษัท ยงัมีการจดัอบรมให้พนกังาน

งานเข้าใจในกระบวนการท างานและวิธีการพฒันา เช่น การอบรมเร่ืองท่ีมาของรายละเอียดต้นทนุ (Cost-

breakdown) 
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ภำพท่ี 7: แสดงกระบวนกำรท ำงำนของงำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บริษัทมีการจดัการประเมินคูค้่าทัง้ในส่วนของร้านค้าและผู้ รับเหมา โดยในแตล่ะเดือนบริษัทจะได้

ข้อมูลเพิ่มจากการด าเนินงาน ทัง้นีป้ระโยชน์ท่ีบริษัทได้รับ คือ การท่ีบริษัทมีการจัดการคู่ค้าท่ีดีขึน้ เช่น 
บริษัทสามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัคูค้่าเดิมในฐานข้อมลูท่ีไม่คอ่ยมีกิจกรรมทางการค้าร่วมกนั โดยท่ีการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าท่ีเหมาะสมตามลักษณะงานนัน้  ๆ ท่ีบริษัทก าลังด าเนินงาน ท าให้การ
ด าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัท ยงัมีการจดัท ารายงานราคากลางเพ่ือท่ีจะท า
ให้มัน่ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสงู คือสามารถควบคมุต้นทนุโดยการเลือกใช้วสัดุ
และราคางานท่ีมีราคาต ่าและสมเหตสุมผลอยูเ่สมอ 
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6.3 กระบวนกำรกำรก่อสร้ำง กำรส่งมอบงำน กำรบริกำรหลังกำรขำย และกำรดูแลส่ิงแวดล้อม 

6.3.1 กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 30% สังคม = 40% สิ่งแวดล้อม = 40% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

กระบวนกำรท ำงำนหรือกระบวนกำรผลิต เป็นกระบวนกำรส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรส่งมอบงำนท่ีมี
คณุภำพดีให้ลกูค้ำ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด และบริษัท มีผลก ำไรตำมสมควร กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงนัน้
เป็นกิจกำรท่ีต้องแข่งขนัสงูด้ำนรำคำ โดยกำรเสนอรำคำนัน้เป็นกำรเสนอรำคำก่อนกำรผลิตสินค้ำ รำคำท่ี
เสนอจึงเป็นรำคำท่ีต้องอำศยัประสบกำรณ์ในกำรคิดรำคำ ตวัเลขจำกผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำและ  
กำรคำดกำรเหตกุำรณ์หรือรำคำสินค้ำท่ีจะเกิดขึน้ ดงันัน้ประสิทธิภำพในขบวนกำรผลิตจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น 
โดยผลกระทบในด้ำนธุรกิจ คือ กำรท่ีแต่ละโครงกำรคิดต้นทุนรำคำท่ีสูงขึน้ซึ่งจะไปส่งผลกระทบต่อก ำไร
ของบริษัท อีกทัง้ยงัมีผลกระทบด้ำนผู้ มีส่วนได้เสีย คือ พนกังำนของบริษัทเองและผู้ ท่ีบริษัทว่ำจ้ำงมำช่วย
ในโครงกำร โดยบริษัท มีเปำ้หมำยระยะยำวท่ีจะลดควำมผิดพลำดในกระบวนกำรท ำงำนให้เหลือต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 2 ต่อโครงกำร เพรำะควำมถูกต้องแม่นย ำในขบวนกำรผลิตจะท ำให้ขบวนกำรผลิตมีคุณภำพ  
ลดกำรสญูเสีย และมีต้นทนุตำมหรือต ่ำกวำ่ท่ีได้ประมำณกำรไว้ในแตล่ะโครงกำรก่อสร้ำง  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในทุกระดบัตัง้แต่ช่ำงฝีมือ  

ผู้ควบคมุงำน สถำปนิก วิศวกร และผู้บริหำร ผู้ ร่วมงำนของบริษัททุกคนต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีคณุภำพในงำนท่ีรับผิดชอบ โดยบริษัทมีโครงกำรวำงแผนกำรพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ ร่วมงำน และวำงแผนจ่ำยผลตอบแทนต่อผู้ ร่วมงำนตำมควำมสำมำรถ และผลกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนให้มีประสิทธิภำพ  บริษัทยงัเฝ้ำติดตำมและน ำ
นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ำมำใช้ประกอบกำรก่อสร้ำง เช่น วัสดุก่อสร้ำง ท่ีทันสมยั เคร่ืองมือเคร่ืองจักร หรือ
เทคนิคในกำรก่อสร้ำงแบบใหม่ เพ่ือน ำมำใช้กำรท ำงำน และน ำมำฝึกอบรมบุคลำกรเพ่ือให้เกิด
ขบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ สร้ำงผลงำนท่ีมีคณุภำพสง่ตอ่ให้ลกูค้ำภำยใต้งบประมำณท่ีเหมำะสมและ
มีก ำไร นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเล็งเห็นว่ำกำรควบคมุกระบวนกำรผลิตก็เป็นสิ่งจ ำเป็นในกระบวนกำรท ำงำน 
ดงันัน้ นอกจำกท่ีให้ควำมส ำคญัตอ่บคุลำกรแล้ว บริษัทยงัวำงแผนท่ีจะวำ่จ้ำงผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรควบคมุคมุกำรท ำงำนในด้ำนตำ่ง ๆ มำร่วมวำงแผนสร้ำงระบบควบคมุและตรวจกำรผลิตของบริษัท ให้
มีกำรพฒันำตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีวำงไว้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี 2561 บริษัท มีนโยบำยในกำรก ำหนดดัชนีวัดผลงำน (Key Performance Indicator, KPI) 

เพ่ือเป็นกำรก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำขึน้ โดยตวัชีว้ดัคือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนท่ี
ลดลง เพ่ือจะท ำให้บริษัท สำมำรถสง่มอบงำนได้เร็วยิ่งขึน้ นอกจำกนีจ้ะมีกำรจดัท ำตวัชีว้ดัด้ำนกำรสญูเสีย
วสัด ุโดยหำกทำงบริษัท สำมำรถลดกำรสญูเสียวสัดไุด้เพิ่มขึน้ ก็จะท ำให้บริษัท มีต้นทนุท่ีต ่ำและสง่ผลไปสู่
ก ำไรในแตล่ะโครงกำรท่ีเพิ่มขึน้ บริษัท ยงัมีนโยบำยท่ีจะจดัท ำกำรให้ควำมรู้และกำรทดสอบวิธีปฏิบตัิงำน
ของทัง้หน้ำหน้ำงำนและผู้ปฏิบตังิำน เพ่ือให้แนใ่จวำ่กลุม่คนเหล่ำนีเ้ข้ำใจในวิธีกำรปฏิบตัอิยำ่งถ่องแท้ โดย
กำรประเมินผลอยำ่งเตม็รูปแบบจะน ำมำปฏิบตัใินปี 2562 

6.3.2 ควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 
เศรษฐกิจ = 50% สังคม = 40% สิ่งแวดล้อม = 10% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 
บริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผลกระทบจำกกำรกำรก่อสร้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมกงัวล

ของลกูค้ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงในประเด็นด้ำนควำมปลอดภยัและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม บริษัท จึง
ก ำหนดให้มีหน่วยงำนควบคมุคณุภำพผลิตภัณฑ์ ตัง้แต่กำรผลิต กำรกองเก็บ กำรขนส่ง กำรส่งมอบให้
ลกูค้ำ และกำรรับประกนัผลงำน พร้อมทัง้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัเพ่ือให้
ปฏิบตัติำมอยำ่งเคร่งครัด  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ด้วยรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นกำรก่อสร้ำง กำรรับผิดชอบต่อสินค้ำและบริกำรจึงมี

ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก นอกจำกกระบวนกำรก่อสร้ำงท่ีต้องสร้ำงให้มีประสิทธิภำพในเวลำท่ีจ ำกดัแล้ว 
ทำงบริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรประกนัคณุภำพผลงำน โดยบริษัท มีนโยบำยรับประกนัผลงำนในชว่ง 2 
ปี หลงัส่งมอบโครงกำร โดยหำกมีปัญหำอะไรเกิดขึน้ บริษัทจะมีกำรเตรียมแผนกำรซ่อมแซมและเสนอตอ่
เจ้ำของโครงกำร เพ่ือท่ีจะท ำให้แนใ่จวำ่จะลดควำมผิดพลำดในอนำคตได้มำกท่ีสดุ 

บริษัท ยงัมุ่งมัน่ในกำรให้ควำมรู้และข้อมูลเก่ียวกับโครงกำรท่ีอำจเป็นประโยชน์เพิ่มเติมส ำหรับ
ผู้ใช้งำน โดยบริษัท จะมีกำรจดัท ำคูมื่อกำรใช้งำนอปุกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมำพร้อมกบัอำคำร 
พร้อมกนันีบ้ริษัท ยงัได้มีกำรติดตอ่กบัเจ้ำของงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำสำมำรถใช้ผลงำน
ของบริษัทและเข้ำใจในเง่ือนไขตำ่งท่ีได้ตกลงกบัทำงบริษัท ไว้แตแ่รก โดยไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สขุภำพ
ควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  

 



บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ยืน 2561 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018 

 

ห น้ ำ | 3 0  
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี 2561 บริษัท ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดีเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำร

ซ่อมแซมและดูแลระหว่ำงช่วงประกันผลงำน อีกทัง้บริษัท ยังไม่ได้รับรำยงำนถึงอันตรำยจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท หรือข้อร้องเรียนด้ำนควำมปลอดภยั หรือผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจำกชมุชน หรือได้
รับค ำเตือนจำกหนว่ยงำนรัฐท่ีก ำกบัดแูลในเร่ืองดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

6.3.3 กำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกโครงกำรก่อสร้ำง 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 20% สิ่งแวดล้อม = 70% 

ความส าคัญและขอบเขตการรายงาน 
บริษัท เห็นความส าคญัของการปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานท่ีทุกธุรกิจต้องปฏิบตัิเพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุญาตให้ด าเนินการ อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดีของบริษัท ดังนัน้การด าเนินงานท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมจงึอาจสง่ผลตอ่การตอ่อายหุรือขยายโครงการรวมถึงคา่ใช้จา่ยด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท  

แนวทางการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไมมี่เหตกุารณ์การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญั และการ

ด าเนินงานของบริษัท สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัท จดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในและการ
ก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งครอบคลุมกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมในทกุธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษัท มีมาตราการดงัตอ่ไปนี ้

• ควบคมุคณุภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปไม่ให้มีฝุ่ นฟุ้งกระจายท่ีไปมีผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของชมุชนใกล้เคียง  

• ควบคุมระดับเสียงโดยทั่วไปไม่ให้ไปรบกวนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือมีผลกระทบต่อ
สขุภาพตอ่ชมุชนใกล้เคียง 

• ควบคมุการสัน่สะเทือนไม่ให้ไปรบกวนและมีผลกระทบตอ่สขุภาพ ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้ได้รับ
ความเสียหายและเกิดความเดือดร้อนร าคาญตอ่ชมุชนแวดล้อมโครงการ 

• จดัการไมใ่ห้เกิดการตดิขดัหรือรบกวนกีดขวางการใช้ทางสญัจรบนถนนรอบโครงการ 

• จดัการจราจรทางเข้าออกของหน่วยงานไม่ให้เกิดการกีดขวางติดขัดการใช้ทางสัญจรด้านหน้า
โครงการ 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินการพบว่าการตรวจวดัคณุภาพอากาศ ระดบัเสียง และความสัน่สะเทือน มีคา่ไมเ่กิน

ท่ีกฎหมายก าหนดเอาไว้ และไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนในเร่ืองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ท่ีมาจากการก่อสร้างท่ีเป็นนยัส าคญั นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถด าเนินการควบคมุการจอดรถหรือหยดุรถ
ของผู้ ท่ีมาติดต่อหรือเข้าท างานในพืน้ท่ีโครงการไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจรรอบโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

6.3.4 กำรจัดกำรขยะจำกกำรก่อสร้ำง 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 20% สังคม = 5% สิ่งแวดล้อม = 75% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 
บริษัท ให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรของเสียท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนในส ำนกังำนและ

ตำมพืน้ท่ีโครงกำร เน่ืองจำกกำรบริหำรจดักำรท่ีไม่มีประสิทธิภำพนอกจำกท ำให้ปริมำณของเสียเพิ่มขึน้
แล้ว ยงัส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ในระยะยำวเพ่ือก ำจดัด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสมรวมถึงอำจก่อให้เกิด
อนัตรำยตอ่สขุภำพของพนกังำนและชมุชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัท ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรของเสีย (Waste Management) และมำตรฐำนกำร

ขนส่งและก ำจัดของเสีย (Waste Transfer and Disposal) ส ำหรับกำรน ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในทุก
โครงกำรของบริษัท โดยมีกำรแยกขยะแต่ละประเภทอย่ำงชดัเจน (ขยะทัว่ไป และขยะอนัตรำยท่ีเกิดขึน้
จำกกำรก่อสร้ำง) โดยมีเปำ้หมำยคือ ลดข้อร้องเรียนอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกชมุชนให้น้อยท่ีสุด ประกอบกับ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ท่ีขดักบัข้อก ำหนดและกฎหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี 2561 บริษัท มีนโยบำยมุง่เน้นกำรปอ้งกนัหรือลดปริมำณของเสียท่ีแหลง่ก ำเนิด (Prevention 

& Reduce) และกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) เพ่ือลดปริมำณของเสียท่ีน ำไปก ำจัดด้วย 
กำรเผำท่ีใช้เตำเผำมำตรฐำนหรือขบวนกำรเผำตำมหลกัมำตรฐำนและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือขดุบอ่ดนิ
ฝังกลบตำมมำตรฐำนและหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก ำหนด รวมถึงกำรน ำของเสียกลับมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและได้ก ำหนดเป้ำหมำยของสดัส่วนของเสียไม่อนัตรำยท่ีก ำจัดด้วยกำรน ำกลับมำใช้ซ ำ้
และใช้ใหม่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ตอ่ปีของขยะของเสียท่ีไม่เป็นอนัตรำยสำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้  เช่น 
เศษอิฐมวลเบำ เศษปนู เศษเหล็ก เศษไม้ นอกจำกนีบ้ริษัท ยงัมีนโยบำยดงัตอ่ไปนี ้
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• จัดให้มีท่ีทิง้ขยะโดยมีกำรแบ่งเขตกำรรับผิดชอบและออกนโยบำยกำรจดัเก็บขยะท่ีชดัเจน 
สำมำรถมองเห็นได้ง่ำยและมีแสดงเคร่ืองหมำยสะดวกในกำรจดักำรควบคมุตรวจสอบ 

• จดัท ำโครงกำรก ำจดัไม่ให้มีหน ูก ำจดัแหล่งเพำะพนัธุ์แมลงสำบ ก ำจดัแหล่งยุงลำยและยงุตดิ
เชือ้ท่ีเป็นพำหะของโรคบริเวณกำรทิง้เก็บกองขยะ 

6.4 กำรบริหำรงำนท่ัวไปและกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

6.4.1 จริยธรรมทำงธุรกิจ 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 65% สังคม = 30% สิ่งแวดล้อม = 5% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

จริยธรรมทำงธุรกิจเป็นประเด็นท่ีส ำคัญและได้รับควำมสนใจจำกผู้ มีส่วนได้เสีย เน่ืองจำก 
กำรด ำเนินธุรกิจท่ีขำดจริยธรรมและมุ่งเน้นเพียงกำรแสวงหำผลก ำไรสงูสุดอำจส่งผลกระทบโดยตรงและ
เป็นวงกว้ำงตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ในแง่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรกระท ำท่ีขดัตอ่หลกัปฏิบตัิ
ด้ำนบรรษัทภิบำล หรือกำรหลีกเล่ียงกำรเสียภำษี เป็นต้น 

ส ำหรับบริษัท ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมเพ่ือช่วยลดควำมเส่ียงของธุรกิจ และเพิ่ม
โอกำสในกำรแข่งขันจำกกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่นักลงทุน ด้วยเหตุนี บ้ริษัท จึงได้ประกำศนโยบำย
บรรษัทภิบำล (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้ อีกทัง้
ได้ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนด้ำนบรรษัทภิบำล ทัง้นี ข้้อมูลกำรบริหำรจัดกำรรวมถึงผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจในรำยงำนฉบับนีค้รอบคลุมทุกธุรกิจท่ีบริษัท มีสัดส่วนกำรลงทุน
มำกกวำ่กึง่หนึง่และมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 1 มีนำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติระเบียบ

ปฏิบตัิเก่ียวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
และนโยบำยส ำคญัตำ่งๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรและผู้บริหำร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน (Code of Best Practice) โดยสำมำรถสรุป
นโยบำยส ำคญัๆ ได้ดงันี ้

• นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัททุก
ระดบัชัน้ สร้ำงประโยชน์ท่ีเหมำะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม  
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• นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน  เพ่ือให้ระบบกำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึง่ครอบคลมุถึงกำรกำรจดัเก็บข้อมลูและกำรจดัท ำงบ
กำรเงินได้อย่ำงมีควำมถูกต้องน่ำเช่ือถือ กำรควบคมุทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับ
ดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีกำรทบทวนควำมมี
ประสิทธิภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงมีกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ โดยจดัจ้ำงผู้ เช่ียวชำญ
ภำยนอกเข้ำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน เ พ่ือรำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้มั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพตรงตำม
วตัถปุระสงค์ท่ีวำงไว้ 

• นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่
ทัง้องค์กรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึน้มำท ำหน้ำท่ีใน 
กำรจดัท ำนโยบำย วำงระบบ ประเมินและระบุควำมเส่ียงทัง้ท่ีอำจจะเกิดจำกปัจจัยภำยใน
และปัจจยัภำยนอกองค์กร วิเครำะห์และจดัระดบัควำมเส่ียง จดัท ำแผนจดักำรควำมเส่ียง  

• นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเทียมกัน สำรสนเทศจะต้องจัดท ำขึน้อย่ำงรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้ำใจง่ำยและ
โปร่งใส เปิดเผยอยำ่งสม ่ำเสมอทัง้ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดควำมสบัสนใน
ข้อมูล รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงำนประชำสมัพนัธ์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท 

• นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงิน รำยงำนทำงบญัชีจะต้องถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
เป็นท่ียอมรับ มีควำมสมบรูณ์ตำมควำมเป็นจริง ทนัเวลำ มีควำมสมเหตสุมผล เพ่ือน ำเสนอ
ตอ่ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงำนของรัฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

• นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  บุคลำกรทุกระดับของบริษัทจะต้องปฏิบัติตำม
ระเบียบและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ จะต้องมีควำม
ระมัดระวัง มีกำรสอบทำนอย่ำงรอบคอบ และมีกำรตรวจสอบโดยผู้ ท่ีรับผิดชอบว่ำได้ถือ
ปฏิบตัติำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

• นโยบำยด้ำนเทคโนโยลีสำรสนเทศ บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรทุกระดับใช้
ระบบสำรสนเทศอันประกอบด้วย วงจรเครือข่ำยกำรส่ือสำรข้อมูล ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ใน
ระบบปฏิบตักิำรและประมวลผลข้อมลูต้องถกูกฎหมำยและเป็นมำตรฐำน เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมลู และข้อมลูของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ใช้งำนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้งำนท่ีขัดต่อกฎหมำยหรือพระรำชบญัญัติท่ีเก่ียวข้อง ไม่ละเมิดต่อ
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บคุคลท่ีสำม โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอปอ้งกนักำรเข้ำถึงจำกภำยนอกหรือกำร
โจรกรรมข้อมูล มีมำตรกำรควบคมุและป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมมั่นคง 
และตดิตำมให้บคุลำกรทกุคนถือปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วอยำ่งเคร่งครัด 

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
ก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรทุกระดับไม่ให้หรือรับหรือให้กำรสนับสนุนกำรทุจริตใดๆ ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม กบัผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ หน่วยงำนรัฐ หรือพรรคกำรเมือง เพ่ือประโยชน์
ในกำรด ำเนินธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัทมีแผนท่ีจะประกำศ
เจตนำรมณ์ตอ่ต้ำนกำรทจุริต และเข้ำร่วมองค์กรเอกชนตอ่ต้ำนกำรทจุริตในอนำคต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี 2561 บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลโครงกำรก่อสร้ำงท่ีได้รับในแต่ละสญัญำต่อตลำดหลกัทรัพย์  

ทุกครัง้ท่ีได้รับหนังสือยืนยันจำกผู้ ว่ำจ้ำง เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ประชำชนทรำบถึงควำมคืบหน้ำใ น 
กำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมไปถึงเปิดเผยข่ำวสำรท่ีจ ำเป็น และเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ตำมเกณฑ์ท่ี กลต. และ ตลท. ก ำหนดไว้ให้เปิดเผย รวมทัง้มีนโยบำยกำรก ำกับดแูลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
โดยห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำนทุกระดบัชัน้ และลูกจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของ
บริษัทท่ีมีหรืออำจส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ หรือข้อมลูท่ียงัมิได้มีกำรเปิดเผย
ต่อประชำชน หรือมีไว้เพ่ือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่ำงเดียว และไม่ใช่ข้อมูลท่ีมีไว้ใช้ส่วนบุคคล 
รวมถึงข้อมูลจำกงบกำรเงินท่ียังไม่ได้น ำส่งตลำดหลักทรัพย์ฯ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรควบรวมกิจกำร  
กำรได้มำซึ่งสญัญำทำงกำรค้ำท่ีส ำคญั เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ในทำงท่ีมิชอบทัง้
ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยไม่ค ำนึงว่ำกระท ำในนำมตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือแสวงหำข้อมูลอย่ำงไม่สุจริต  
ท ำธุรกิจเพื่อกำรแขง่ขนั 

6.4.2 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% สิ่งแวดล้อม = 15% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท มีควำมเก่ียวข้องกบักฎหมำยและข้อก ำหนดหลำยๆ ด้ำน เชน่ กฎหมำย

สิ่งแวดล้อม กฎหมำยวำ่ด้วยควำมปลอดภยั  กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยกำรค้ำกำรลงทนุ  และกฎระเบียบ
ของตำลำดหลักทรัพย์  รวมทัง้ใบอนุญำตต่ำงๆ เป็นต้น  กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องในทุกฝ่ำยจึงเป็นสิ่งท่ีบริษัท ได้ให้ควำมส ำคญัสูงสุด  เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจ
สง่ผลกระทบรุนแรงตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผู้ มีสว่นได้เสีย  โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งผู้ ถือ
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หุ้นว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  ข้อมูลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดท่ี
เก่ียวข้อง 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ในกำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยใน ส่วนตรวจสอบภำยในได้ท ำ

กำรสอบทำน ผลกำรปฏิบตัิงำนในแต่ละขัน้ตอนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัท สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริษัท ได้ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด 
และรำยผลงำนทำงกำรเงินอยำ่งควำมถกูต้องและครบถ้วน  

ในกำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ส่วนตรวจสอบภำยในได้
สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็น
เกณฑ์ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีโครงสร้ำงและกำรสนบัสนนุของกระบวนกำรท่ีจ ำเป็นในกำรน ำไปสูผ่ลส ำเร็จ
ของกำรก ำกับดูแลท่ีดีและโปร่งใสและให้ควำมเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน ตลอดจนมีกำรน ำทรัพยำกรไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตรงตำมวตัถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ำย 

เพ่ือควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจให้มีควำมสอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด  บริษัทได้จดัให้มี
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยแบง่เป็น 3 สว่น คือ 

• กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนวำ่สอดคล้องกบักฎหมำยและข้อก ำหนดภำยนอก 

• กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและผลกำรด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมกฎระเบียบและ
มำตรฐำนภำยในองค์กร 

• กำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนขององค์กรเทียบกบัมำตรฐำนสำกล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนว่ำสอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก ำหนดภำยนอก 
บริษัท ได้จดัตัง้ทีมงำนสอบภำยในและก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนตำมกฎหมำยขึน้ โดยมีหน้ำท่ีหลกั 

2 ด้ำน ได้แก่  

• กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัตินโยบำยและกฎระเบียบ
ภำยในองค์กร 

บริษัท มีกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนภำยใน
องค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ และได้ด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำรควบคุมภำยในของ COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้ำน
ได้แก่  กำรควบคมุภำยในองค์กร  กำรประเมินควำมเส่ียง  กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน  ระบบสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรข้อมลู และรบบกำรตดิตำม 
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• กำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนขององค์กรเทียบกับมำตรฐำนสำกล 
 บริษัท ได้น ำมำตรฐำนสำกลมำประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนและสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรคณุภำพ (ISO 9001:2015) และในปี 2562 บริษัทจะด ำเนินกำรขอรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ISO 14000 และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 45001 

6.4.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 85% สิ่งแวดล้อม = 5% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 
บริษัท เช่ือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นหวัใจหลกัของกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัขององค์กร 

โดยระดบัควำมผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังำน (Employee Engagement) มีควำมสมัพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญั
ต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน และควำมสุขในกำรท ำงำน  ดงันัน้บริษัท จึงใช้อัตรำกำรลำออกของ
พนกังำนเป็นตวัชีว้ดัควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัของพนกังำนตอ่บริษัท โดยบริษัท ได้ตัง้เปำ้หมำยไว้วำ่
ในปี 2563 อตัรำกำรลำออกของพนกังำนจะอยูใ่นระดบัท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้ประสบผลส ำเร็จอยำ่งท่ีได้ตัง้หมำยไว้ บริษัท ได้ปฏิบตัติอ่พนกังำนภำยใต้กฎหมำยแรงงำน

และเคำรพในสิทธิมนุษยชน มีกำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็นธรรม  โดยกำรให้ผลตอบแทน สวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อยำ่งเหมำะสม เพ่ือ ให้พนกังำนมีคณุภำพชีวิตท่ีดี รวมถึงกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนท่ี
เป็นธรรม มีระบบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ Competency ควบคูไ่ปกบัระบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
KPI ซึง่เป็นตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้องกบังำนท่ีท ำโดยตรงและพฤตกิรรมของพนกังำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

• กำรปฏิบัตด้ิำนแรงงำนและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บริษัท ให้ควำมส ำคญักับกฎหมำยแรงงำนและเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องและเท่ำเทียมกันของพนกังำนไม่เลือกปฏิบัติตำมเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรือสีผิว 
บริษัท มีนโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และปฏิบตัิต่อแรงงำนด้วยควำมเป็นธรรมและ
ค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอันพึงต้องปฏิบตัิอย่ำงเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก ก ำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำว รวมถึงกำรเคำรพในสิทธิเสรีภำพของพนกังำนในกำรมีส่วนร่วม และแสดงควำมคิดเห็น 
อนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
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ในปี 2561 บริษัท ได้ด ำเนินกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำนอย่ำงเคร่งครัดตำมนโยบำยของ
บริษัท ไมมี่กำรใช้แรงงำนเดก็ท่ีมีอำยตุ ่ำกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด และกำรจ้ำงแรงงำนตำ่งด้ำวท่ีมีใบอนุญำต
กำรท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย และพนกังำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุง
และพฒันำองค์กร 

• กำรสรรหำและกำรจ้ำงงำน 
บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร โดยกำรสรรหำทัง้ภำยในและ

ภำยนอก เพ่ือคดัเลือกบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมต้องกำรของบริษัท ดงันี ้

• กำรสรรหำและคัดเลือกภำยในบริษัท บริษัท มีนโยบำยท่ีเปิดโอกำสให้กับพนักงำน
ภำยในบริษัท ได้มีโอกำสท่ีจะพฒันำ และเจริญเตบิโตในหน้ำท่ีกำรงำน เม่ือมีต ำแหนง่งำน
ว่ำง บริษัท จะประกำศแจ้งพนักงำนภำยในก่อน เพ่ือให้พนักงำนท่ีสนใจได้สมัครตำม
กระบวนกำรของบริษัท 

• กำรสรรหำและคัดเลือกภำยนอกบริษัท  บริษัท มีนโยบำยในกำรสรรหำและคดัเลือก
ภำยนอกบริษัทเพ่ือเตรียมบุคลำกรให้พร้อมรองรับต ำแหน่งงำนท่ีว่ำง และจ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินกำรของธุรกิจ โดยให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงอตัรำก ำลงัและแผนกำรขยำยธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งต้องคุณสมบัติและควำมสำมำรถตำมท่ีบริษัท ก ำหนด และเป็นไปตำม
กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรของบริษัท เพ่ือให้ได้บคุลำกรท่ีมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีก ำหนด
เข้ำมำร่วมงำน บุคคลภำยนอกสำมำรถสมคัรเพ่ือเข้ำเป็นพนักงำนของบริษัท ได้หลำย
ชอ่งทำง เชน่ เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์กำรสมคัรงำน กำรสง่ประวตัเิข้ำมำใน e-mail ของ
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล รวมถึงกำรย่ืนสมคัรด้วยตนเองท่ีบริษัท 

• ผลตอบแทน สวัสดกิำรและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
บริษัท จดัให้มีผลตอบแทนและสวสัดิกำรตำมกฎหมำยและสวสัดิกำรพิเศษตำ่งๆ แก่พนกังำนทุก

ประเภท โดยยึดหลกัควำมเหมำะสมตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิ เช่น เคร่ืองแบบ
พนกังำน กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

• กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษัท ได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำนประจ ำ เพ่ือสนบัสนนุกำรสะสมเงินออมของ

พนกังำน โดยจะหกัเงินสะสมเข้ำกองทุนในอตัรำร้อยละ 2 - 6 ของเงินเดือนของพนกังำนแต่ละรำย และ
บริษัทจะสมทบร้อยละ 2 - 6  ของเงินเดือนของพนักงำนตำมอำยุกำรท ำงำนของพนักงำน เพ่ือเป็น
หลกัประกนัควำมมัน่คงด้ำนกำรเงินของพนกังำนเม่ือเกษียณอำยงุำน 
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• ทุนกำรศึกษำ 
บริษัทมีนโยบำยในกำรสนบัสนุนกำรศึกษำของพนกังำนศึกษำต่อปริญญำตรีและปริญญำโทใน

สำขำท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำงำน ในปี 2561 ยังไม่มีพนักงำนท่ีได้รับทุนกำรศึกษำในกำรศึกษำต่อ แต่มี
พนกังำนท่ีได้รับทนุกำรศกึษำในกำรเรียนตอ่เดมิอยูแ่ล้วดงันี ้

 
รำยกำร 

 
ระดบัปฏิบตัิกำร 

ระดบับริหำร 
หวัหน้ำแผนก ผู้จดักำร/ผอ. ผู้บริหำร 

คำ่จ้ำงเร่ิมต้น (ยงัไมร่วมคำ่ประสบกำรณ์) 9,600-17,000 ตำมโครงสร้ำงเงินเดือน 
คำ่เดินทำง     
คำ่ใบประกอบวชิำชีพ เฉพำะวศิวกร สถำปนิก และบญัชี 
คำ่ต ำแหนง่  •  •  •  
คำ่โทรศพัท์   •  •  
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ •  •  •  •  
เงินชว่ยเหลอืงำนศพญำติพนกังำน •  •  •  •  
รถประจ ำต ำแหนง่    •  
ทนุกำรศกึษำพนกังำน •  •  •  •  

ตำรำงที่ 6: แสดงอตัรำจ้ำงงำนแรกเข้ำและสวสัดิกำร 
หมายเหตุ 

• ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย สายโครงการก่อสร้าง - โฟร์แมน ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก จป. พนกังานคลงัวสัดุ ธุรการโครงการ 
พนกังานขับรถ พนกังานควบคุมเคร่ืองจักรหนกั ส่วนส านกังาน พนกังานจัดซ้ือ พนกังานจัดจ้าง  พนกังานการเงิน พนักงานบญัชีภาษี 
พนกังานบญัชีต้นทุน พนกังานบญัชีตรวจจ่าย พนกังานฝ่ายบุคคล พนกังานประมาณราคา พนกังานประมูลงาน ธุรการประมาณราคา 
พนกังาน R&D  พนกังานควบคมุภายในและบริหารความเสีย่ง เลขานกุาร พนกังาน IT พนกังาน QC พนกังานทรัพย์สิน 

• หัวหน้าแผนก ประกอบด้วย หวัหน้าแผนกจัดซ้ือ หวัหน้าแผนกจัดจ้าง หวัหน้าแผนกจัดซ้ือ หวัหน้าแผนกการเงิน หวัหน้าแผนกการเงิน 
หวัหนา้แผนกบญัชีภาษี หวัหนา้แผนกบญัชีตรวจจ่าย หวัหนา้แผนกบญัชีต้นทนุหวัหนา้แผนกประมาณราคาและประมูลงาน หวัหนา้แผนก
ควบคมุตน้ทนุ หวัหนา้แผนกวิศวกรรมงานระบบ หวัหนา้แผนกบคุคล  

• ผู้จัดการ/ผอ. ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการ วิศวกรโครงการ สถาปนิกโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้อ านวยการฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีตรวจจ่าย ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีภาษีและบริษัทในเครือ ผูอ้ านวยฝ่ายทรัพย์สินและซ่อมบ ารุง 
ผูอ้ านวยการฝ่ายควบคมุภายในและบริหารความเสีย่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั ผูอ้ านวยการฝ่ายวิศวกรรม  
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ปี (พ.ศ.) ระดบัชัน้กำรศกึษำ สำขำ ต ำแหนง่ของพนกังำนผู้ รับทนุ จ ำนวนผู้ที่ได้รับทนุ 

2558 
ปริญญำตรี 

กำรบญัชี ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 1 

เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง ผู้จดักำรโครงกำร 1 

ปริญญำโท กำรบริหำรกำรก่อสร้ำง ผู้จดักำรโครงกำร 5 

2559 
ปริญญำตรี  กำรจดักำร โฟร์แมน 1 

ปริญญำโท กำรบริหำรกำรก่อสร้ำง สถำปนิก 2 

2560 ปริญญำโท 
กำรบริหำรธุรกิจ  เลขำนกุำรบริษัท  1 

จิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำร พนกังำนฝ่ำยบคุคล  1 

ตำรำงที่ 7: แสดงสถิติกำรให้ทนุกำรศกึษำของบริษัท 

• โครงกำร Happy Workplace 
บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตส่วนตวั โดยน ำ

แนวทำงของคูมื่อควำมสขุ 8 ประกำรในท่ีท ำงำน HAPPY WORKPLACE มำประยกุต์ใช้ในกำรท ำกิจกรรม
ของบริษัท เพ่ือให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีซึ่ง เพรำะบริษัท เช่ือว่ำกำรท่ีพนักงำนของบริษัท มีควำม
เป็นอยูท่ี่ดีจะน ำไปสูผ่ลงำนท่ียอดเย่ียมในท่ีสดุ รำยละเอียดของโครงกำรมีดงัตอ่ไปนี ้

1) Happy Body บริษัทได้จัดสวัสดิกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพให้กับพนักงำนเช่น ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี กำรสนบัสนนุกำรออกก ำลงักำย เช่น กำรป่ันจกัรยำน โยคะ เพ่ือเป็นกำรผ่อนคลำย
ควำมเม่ือยล้ำ เป็นต้น 

2) Happy Heart บริษัท เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรมีน ำ้ใจเอือ้อำทรต่อกันและกัน เน่ืองจำกมี
ควำมวำ่เช่ือควำมสขุท่ีแท้จริงคือกำรเป็นผู้ให้ บริษัทมีกำรจดักิจกรรมสง่เสริมควำมมีน ำ้ใจเอือ้
อำทรตอ่กนัในท่ีท ำงำน เชน่ กำรอวยพรในวนัเกิดของพนกังำน เป็นต้น  

3) Happy Relax บริษัท ได้สร้ำงสรรค์กิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสขุและควำมบนัเทิงให้กบับคุลำกร 
ให้ผ่อนคลำยทัง้ ร่ำงกำยและสมอง ทัง้ยังเป็นกำรเติมหัวใจให้พร้อมท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เชน่ กิจกรรมกีฬำประจ ำปี งำนเลีย้งประจ ำปี กำรทอ่งเท่ียวประจ ำปี เป็นต้น                

4) Happy Brain บริษัท ได้มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนได้ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
และเพิ่มพูนทักษะและประสบกำรณ์ ตลอดจนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม ่ำเสมอ น ำไปสู่
ควำมเป็นมืออำชีพและมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน บริษัทได้จดักิจกรรมศกึษำดงูำน เชน่ 
ดงูำนกำรก่อสร้ำงโดยใช้ผนงัส ำเร็จรูป, ดงูำนครัวกำรบินกรุงเทพ-ภูเก็ตของบริษัทครัวกำรบิน
บำงกอกแอร์เวย์ จ ำกดั (BAC) , ไปดงูำน canton fair 2018 ท่ีกวำงโจว ประเทศจีน เป็นต้น     

5) Happy Soul บริษัท ส่งเสริมให้พนกังำนยึดมั่นในหลกัศำสนำ ศีลธรรม สนบัสนนุให้เป็นคนดี 
คิดดี ท ำดี บริษัท จึงมีสวัสดิกำรให้มีวันลำบวชได้ 7 วัน และลำปฏิบตัิธรรมได้ 3 วัน ต่อปี 
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เพ่ือให้พนักงำนได้ไปปฏิบตัิกิจกรรมทำงศำสนำ นอกจำกนัน้ยังมีกิจกรรมในวันส ำคญัทำง
ศำสนำเช่น กำรถวำยเทียนพรรษำในวันเข้ำพรรษำ กำรจัดกำรส่งเสริมให้พนกังำนได้เสดง
ควำมเคำรพต่อผู้ ใหญ่ ด้วยกำรจัดกิจกรรมรดน ำ้ด ำหัว ให้กับหัวหน้ำงำน และผู้บริหำร ใน
เทศกำลวนัสงกรำนต์ เป็นต้น   

6) Happy Money บริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนรู้จกัเก็บออม ไม่เป็นหนีส้ิน และปลูกฝังนิสัยกำร
ออมเงิน ผ่ำนกำรออมเงินกับกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ โดยเชิญเจ้ำหน้ำท่ีกองทุนมำให้ควำมรู้
เก่ียวกบักำรออมอยำ่งถกูต้อง  

7) Happy Familyบริษัท เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง ปลกูฝังนิสยั
รักครอบครัว ผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ เชน่ กิจกรรมวนัเดก็ให้กบัลกูพนกังำน เป็นต้น 

8) Happy Society บริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรักสำมัคคีเอือ้เฟื้อต่อชุมชนท่ีตนท ำงำน 
และพกัอำศยั และสนบัสนนุให้พนกังำนได้มีโอกำสตอบแทนสงัคมโดยท ำหน้ำท่ีจิตอำสำ เช่น 
บริจำคเงินค่ำยอำสำ สนับสนุนกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล , ค่ำท ำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคี, 
บริจำคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งปี 2561 ได้มีงบประมำณในกำรสนบัสนุน
กิจกรรมตำ่ง ๆ 898,893 บำท 

• กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิำนท่ีเป็นธรรม 
บริษัท ยึดหลกักำรบริหำรผลงำน และพฒันำสมรรถนะควำมสำมำรถ โดยมีระบบประเมินควำมรู้

ควำมสำมำรถ Competency ควบคู่ไปกับระบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน KPI ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้อง
กบังำนท่ีท ำโดยตรงและพฤติกรรมของพนกังำน ในปี 2561 บริษัท ได้เปิดโอกำสให้พนกังำนมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงตวัชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำน KPI ของแต่ละฝ่ำย จำกเดิมในปี 2560 เพ่ือตอบโจทย์กำรท ำงำน 
และเป้ำหมำยของบริษัท (Corporate KPI) ในปี 2561 ท ำให้เกิดควำมชัดเจน และสะท้อนผลจำกกำร
ปฏิบตัิงำนจริงของพนกังำนมำกขึน้ เน่ืองจำกในปี 2560 เป็นปีแรกท่ีบริษัท เร่ิมใช้ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบตังิำนในรูปแบบของ KPI 

• กำรประเมินผลและค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง 
บริษัทได้ก ำหนดกำรปรับขึน้เงินเดือนส ำหรับผู้บริหำรโดยใช้ผลกำรประเมินจำกแบบประเมินผล

งำนของกรรมกำรผู้ จัดกำร ซึ่งประกอบด้วย Corporate KPI และวัดผลกำรปฏิบัติงำนจะครอบคลุมทัง้
ทำงด้ำนธุรกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมอนัเป็นเปำ้หมำยร่วมของกำรพฒันำท่ียัง่ยืน โดยเปำ้หมำยดังกล่ำวจะ
ได้รับมอบหมำยมำจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เพ่ือให้ผู้บริหำรในแต่ละสำยงำนน ำเปำ้หมำยบริษัทแตล่ะ
ด้ำนไปบริหำรเพ่ือให้เกิดควำมยัง่ยืนตอ่ไป 
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• กำรประเมินผลและค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำประเมินผลและค่ำตอบแทนของ

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนได้ถกูก ำหนดขึน้ตำมควำมคิดเห็นร่วมกนัระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรซึ่งครอบคลุมกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจควบคู่ไปกับเป้ำหมำยด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อม ในเร่ืองค่ำตอบแทนนัน้ได้ท ำกำรส ำรวจอตัรำกำร
ปรับเงินเดือนและคำ่ตอบแทนส ำหรับผู้บริหำรจำกบริษัทอ่ืนๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั อนึง่ควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะได้รับกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือกำร
พิจำรณำอนมุตัติอ่ไป 

• กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
 ในปี 2561 บริษัท ในควำมส ำคญัในกำรสร้ำงแนวทำงในกำรท ำงำนท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
โดยมีแนวคดิเพ่ือสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนในองค์กำร เรียกวำ่ CRD 4.0 ประกอบด้วย 

• รู้จริง (เรียนรู้ ทนัโลก, Knowledge) 
• เก่งจริง (น ำควำมรู้มำฝึกฝนให้เช่ียวชำญ , Competency)  
• ท ำจริง (ควำมรับผิดชอบกบังำนท่ีท ำ , KPI) 
• ดีจริง (ควบคมุผลงำนให้ถกูต้องตำมมำตรฐำน, KPI) 

6.4.4 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 85% สิ่งแวดล้อม = 5% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

บริษัท มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในการท างานให้แก่พนกังานทกุ

ระดบัเพ่ือสร้าง “คนเก่ง” ขององค์กร เพราะบริษัท เช่ือว่าพนกังานเป็นหวัใจหลกัท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจ การ

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง จะท าให้บริษัท มีความพร้อมและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน เพ่ือให้ได้

ผลงานท่ีมีคณุภาพ และลดต้นทนุทางธุรกิจ ทัง้นีบ้ริษัท มีเปา้หมายท่ีจะจดัท าระบบการประเมินสมรรถนะ 

(Competency) ส าหรับทกุต าแหนง่งานให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2563 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัท มีการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับต าแหนง่งานทกุต าแหนง่ 2 ด้าน คือ สมรรถนะด้าน

การบริหาร (Managerial Competency) (ระดบัหวัหน้าขึน้ไป) และสมรรถนะด้านต าแหนง่งาน (Functional 

Competency) ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงาน เพ่ือให้ทราบสมรรถนะท่ีควรปรับปรุง และ
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น ามาท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายปี ส าหรับพนักงานแต่ละระดับผ่านการอบรมทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บริษัท ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท อย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2561 บริษัทได้

ด ำเนินกำรจัดท ำกำรอบรมควำมทั่วไปและหลักสูตรพืน้ฐำนส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับชัน้
ดงัตอ่ไปนี ้

• หลักสูตรกฎหมำยภำษีอำกรเพ่ือกำรวำงแผนภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นให้พนกังำนได้มีควำมรู้เร่ืองกฎหมำยภำษีอำกรท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ และ
มีควำมเข้ำใจในกำรวำงแผนภำษีของบริษัท ซึ่งจะท ำให้บริษัทเสียภำษีได้อย่ำงถูกต้องและ
ประหยดั  

• หลักสูตรก ำจัด 5 อุปสรรค์ของทีมเวิรค์ด้วยเอ็นเนียแกรม เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นให้บคุล
กรขององค์กรใช้เคร่ืองมือ Enneagram เป็นจุดเร่ิมต้นในกำรสร้ำงพืน้ฐำนควำมเข้ำใจเร่ือง 
“คน” อย่ำงลึกซึง้ เพ่ือรู้แนวทำงบริหำรตนเอง และปรับเปล่ียนกำรแสดงออกต่อผู้ ร่วมงำนให้
เหมำะสมและได้ผลยิ่งขึน้ จำกนัน้จึงน ำมำประยุกต์ ไปสู่กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน ผ่ำน
โปรแกรมกำรเรียนรู้ทกัษะด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนเพ่ือเป็นกำรพฒันำแบบ “เก่งงำน 
เก่งคน” ซึง่จะน ำไปสูผ่ลส ำเร็จของทีมงำนและองค์กรมำกยิ่งขึน้  

• หลักสูตรรวมใจ รวมทีม เพ่ือองค์กร รุ่นท่ี 1 และรุ่นที่ 2 (พนักงำนทั่วไป) เป็นหลกัสตูร
ท่ีมุง่เน้นให้บคุลกรได้เรียนรู้ถึงหลกัในกำรท ำงำนร่วมกนั เพ่ือให้บรรลเุปำ้หมำยขององค์กรหรือ
หน่วยงำน ตลอดจนช่วยผลกัดนัให้เกิดพลงัขององค์กร ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึง
หลกัและเง่ือนไขในกำรท ำงำนเป็นทีม กำรอยู่ร่วมกนั ส่งเสริมให้ผู้ เข้ำอบรมมีสมัพนัธภำพท่ีดี
ต่อกัน กระบวนกำรนีจ้ะผลักดนัให้บุคลำกรมีควำมเป็นหนึ่งเดียวมีเป้ำหมำยเดียวกัน และ
สำมำรถน ำพำองค์กรไปสูค่วำมส ำเร็จได้ตำมท่ีตัง้เปำ้หมำยไว้   

• หลักสูตรเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (พนักงำนท่ัวไป) เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้น
ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เพ่ือให้ผู้อบรมทรำบถึงหลกักำรใน
กำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมท่ีจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยใน 
กำรท ำงำน และสำมำรถน ำไปด ำเนินงำนควำมปลอดภัยให้เกิดขึน้ในองค์กร  และเป็น  
กำรปฏิบตัิให้ถูกต้องตำมท่ีกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำรด้ำน
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549 ท่ีได้ก ำหนดไว้อีก
ด้วย  ซึ่งบริษัทได้จดัให้พนกังำนในต ำแหน่งช่ำงเทคนิคขึน้ไปท่ีจะต้องเข้ำอบรมในหลักสูตร 
จป. ระดบัหวัหน้ำงำนซึง่ได้มีกำรจดัอบรมเป็นประจ ำทกุปี 
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• กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ผู้บริหำร,หัวหน้ำ,พนักงำนทั่วไป) เป็น
หลกัสตูรท่ีมุง่เน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำน โดยทำงบริษัทได้จดัให้
มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของส ำนักงำนใหญ่ประจ ำปี 2561 และท่ี
โครงกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ ท่ีมีควำมพร้อมในกำรฝึกซ้อม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและเป็นกำร
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เก่ียวกบักำรป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย พ.ศ.2555 ซึ่งได้ก ำหนดให้นำยจ้ำงจดัให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟพร้อมกนัอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบั
วิชำชีพ มำเป็นผู้บรรยำยทัง้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกปฏิบตัิ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับลกูจ้ำง
ในกำรปอ้งกนัอคัคีภยั และสำมำรถเผชิญเหตไุด้อย่ำงมีสตซิึง่จะช่วยแก้ไขสถำนกำรณ์ รวมทัง้
ลดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมใน
สถำนกำรณ์จริง  

• หลักสูตร กฎหมำยแรงงำนท่ีเจ้ำของกิจกำรผู้บริหำรและ HR ต้องรู้ (พนักงำนท่ัวไป) 
เป็นหลกัสตูรท่ีบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในด้ำนงำนบริหำรบคุคลซึง่สิ่งหนึ่งท่ีส ำคญัมำกส ำหรับ
กำรบริหำรงำนก็คือ กฎหมำย และข้อบงัคบั ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นวัน เวลำท ำงำน เวลำพัก 
วันหยุด วันลำ ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรต่ำง ๆ เ พ่ือท่ีจะน ำมำปฏิบัติ  และก ำหนดเพ่ือให้ 
กำรบริหำรงำนเป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และสำมำรถให้ค ำปรึกษำและให้
ค ำตอบแก่ผู้ ท่ีสงสยัในเร่ืองของกฎหมำยท่ีเก่ียวกบัแรงงำนอยำ่งถกูต้องและมีประสิทธิภำพ จงึ
ได้จดัสง่เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบคุคลและผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรมในหลกัสตูรนี ้

• หลักสูตรกำรเขียนอีเมลภำษำอังกฤษพร้อมคู่มือกำรใช้งำน(พนักงำนท่ัวไป) เป็น
หลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรติดต่อประสำนงำนและเพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
ทักษะกำรส่ือสำรด้ำนภำษำอังกฤษ ได้เรียนรู้ทัง้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติกำรส่ือสำรใน  
กำรเข้ำถึงลูกค้ำด้วยกำรส่ือสำรทำงจดหมำยและ Email รวมทัง้เอกสำรอ่ืน ๆ ทำงธุรกิจท่ี
จ ำเป็นอย่ำงเป็นระบบ ท่ีจะท ำให้ผู้ อบรมได้เข้ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเม่ือ
ปฏิบตัิงำนจริง ซึ่งได้มีกำรอบรบในวนัท่ี 07 มีนำคม 2561 โดยมีเลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร
เข้ำรวมอบรมในครัง้นี ้

• หลักสูตรกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Strategy ของ
องค์กร (ผู้บริหำร,หัวหน้ำ,พนักงำนทั่วไป) เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นในพนกังำนของบริษัท ทกุ
ระดบัขัน้ได้ตระหนกัถึงควำมหมำยและควำมส ำคญั รวมถึงวิธีกำรปฏิบตัิตำมกรอบควำมคิด
ควำมยัง่ยืนของธุรกิจ โดยพนกังำนของบริษัท จะได้เรียนรู้วิธีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกลยทุธ์กำร



บริษัท เชียงใหมริ่มดอย จ ำกดั (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ยืน 2561 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018 

 

ห น้ ำ | 4 4  
 

เตบิโตอย่ำงยัง่ยืน รักษำสมดลุของกำรมุง่สู่องค์กรแหง่ควำมเป็นเลิศ ท่ีมีกำรพฒันำเทคโนโลยี 
นวตักรรม และองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ด้ำนกำรบริหำรจดักำร และกระบวนกำรท ำงำน 
เ พ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ี ดี  
(Corporate Governance: CG) ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุร กิจ ท่ีมุ่ง เน้นกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคำรพกฎหมำย และข้อบงัคบัต่ำง  ๆ อย่ำง
เคร่งครัด ตลอดจนให้ควำมส ำคญักับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
สังคมชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ ำเพิ่มร่วมกัน 
นอกจำกนีบ้ริษัท ยงัได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรโดยเฉพำะผู้บริหำร และ
กำรพฒันำควำมรู้เฉพำะทำงตำมสำยงำน ดงันัน้จงึมีกำรจดัอบรมหลกัสตูรพิเศษดงัตอ่ไปนี ้

• หลักสูตรอบรมและสัมมนำส ำหรับผู้บริหำร 
- ในวันท่ี 14 - 15 พฤษภำคม 2561 คุณวรำพันธ์  อินต๊ะโมงค์ ได้เข้ำร่วมกำรอบรมใน

หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
- ในวันท่ี 19 - 20 กรกฎำคม 2561 คุณพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้เข้ำร่วมกำรอบรมใน

หลักสูตร Refreshment - of the Role and Expectaion of A CFO ณ โรงแรม Grand 
Centre Point 

- ในวนัท่ี 3 - 4 สิงหำคม 2561 คณุพชัรินทร์ ธรรมถนอม ได้เข้ำร่วมกำรอบรมในหลักสูตร
กำรท ำ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลค่ำบริษัท ณ โรงแรม Marriott Executive 
Apartments Sukhumvit Park 

- หลกัสตูรกำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือกำรพฒันำอยำงยัง่ยืน ประจ ำปี 2561 
(CSR for Corporate Sustainability) 

• หลักสูตรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนระดับปฏิบัติกำรในต ำแหน่งวิศวกร 
- ในวันท่ี 16-14 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับทั่วไปได้เข้ำอบรมในหลักสูตร กำร

วำงแผนและควบคมุต้นทุนก่อสร้ำง (Cost Control) ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ เชิงสะพำน
ซงัฮี ้

- ในวันท่ี 12-13 กรกฎำคม 2561 พนักงำนในระดับทั่วไปได้เข้ำอบรมในหลักสูตรกำร
ออกแบบฐำนรำกและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  

- ในวนัท่ี 18-19 สิงหำคม 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไป ได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร Microsoft 
Project 2016  
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- ในวนัท่ี 31 สิงหำคม - 1 กนัยำยน 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไปได้เข้ำอบรมในหลกัสูตร
กำรออกแบบอำคำรโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กต้ำนกำรสัน่สะเทือนจำกแผ่นดินไหว
ในเขตภำคเหนือ 

- ในวันท่ี 10-12 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับหัวหน้ำได้เข้ำอบรมในหลักสูตร VR 
Digital Training Center (VRD142 - Autodesk Revit for Architecture ณ โรงแรม Glitz 
Hotel 

- ในวนัท่ี 13-15 กนัยำยน 2561 พนกังำนในระดบัทัว่ไปได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร มำตรฐำน
กำรตดิตัง้ทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ณ โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม ่ 

- ในวนัท่ี 06 ตลุำคม 2561 พนกังำนในระดบัหวัหน้ำได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร กำรวำงแผน
และบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ BIM ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ เชิงสะพำนซงัฮี ้

6.5 กำรบริหำรควำมเส่ียงและวำงแผนกลยุทธ์ 

 6.5.1 กำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% สิ่งแวดล้อม = 15% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

เน่ืองจำกบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงซึ่งมีควำมเก่ียวข้องกับทัง้ปัจจัยท่ีควบคมุได้และ

ควบคมุไมไ่ด้เป็นอย่ำงมำก ดงันัน้กำรบริหำรควำมเส่ียงจงึมีควำมจ ำเป็นเพ่ือท่ีจะไม่ให้ธุรกิจเกิดผลกระทบ

ในแง่ลบท่ีมำกเกินไป รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้นีบ้ริษัทได้เห็นว่ำกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทนัน้มีควำมเส่ียงหลกัอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเส่ียง

ทำงกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตัิกำร (Operating Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบตัิตำม

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสงัคม (Compliance Risk) และควำม

เส่ียงท่ีเกิดใหม่ (Emerging Risk) ดงันัน้กำรจัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจึงมีจุดประสงค์ท่ีจะ

ก ำจดัหรือลดผลจำกควำมเส่ียงต่ำงๆ ให้ได้มำกท่ีสุด รวมถึงควำมเส่ียงบำงอย่ำงท่ีไม่สำมำรถควบคมุได้ 

ทำงคณะกรรมกำรก็ได้สรรหำวิธีกำรท่ีจะปอ้งกนัและบรรเทำหำกเหตกุำรณ์จำกควำมเส่ียงนัน้ๆ ได้เกิดขึน้  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัทได้มีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือประชุมและหำรือในกำรชีบ้่งถึงควำม

เส่ียงและนยัส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท คดิหำวิธีกำรควบคมุควำมเส่ียง ตลอดจนกำรตดิตำมผ่ำนตวัชีว้ดัท่ี

เก่ียวข้องกบัควำมเส่ียงนัน้ ๆ โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ภำพท่ี 8: แสดงกระบวนกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรพิจำรณำทบทวนควำมเส่ียงในปี 2561 พบว่ำมีรำยกำรควำมเส่ียงท่ีมีอิทธิพลอย่ำงมี

นยัส ำคญัตอ่บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจ 

เน่ืองจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นธุรกิจท่ีมีควำมสัมพันธ์กับภำวะเศรษฐกิจและอัตรำกำร

ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ กำรเติบโตหรือกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัท อีกทัง้ยังมีควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขันภำยในกลุ่มผู้ด ำเนินธุรกิจรั บเหมำ

ก่อสร้ำงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทได้ ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นสำเหตท่ีุบริษัทต้องค ำนึงถึง

ควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจและอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ ภำวะกำรแข่งขนัของกลุม่

ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมเข้ำใจในลกัษณะของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นอย่ำงดี ตลอดจนในปี

ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัภูมิภำคอ่ืนโดยเฉพำะภำคใต้ ซึ่งเป็นโครงกำรก่อสร้ำงโรงแรม  และ 

รีสอร์ท ท่ีเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี และงำนก่อสร้ำงระบบบ ำบดัน ำ้เสียเทศบำลป่ำตอง จงัหวดัภูเก็ต 

โดยยงัคงครองฐำนลูกค้ำในภำคเหนือ ทัง้งำนภำครัฐและเอกชน กอปรกับบริษัทสำมำรถเข้ำร่วมประมลู

งำนหรือรับงำนได้ทัง้งำนหน่วยงำนรำชกำรและงำนภำคเอกชนได้ ในกำรรับงำนจำกทัง้ภำครัฐและ

ภำคเอกชนท ำให้บริษัทสำมำรถลดทอนควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจลงได้ อำทิ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอ

ตวั ภำคเอกชนลดกำรลงทนุลง ในขณะท่ีภำครัฐยงัคงต้องมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

หรือท ำกำรลงทนุตอ่เน่ืองตำมแผนงำนของภำครัฐ ท ำให้บริษัทยงัสำมำรถรักษำระดบัรำยได้ให้เตบิโตได้  

2. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐ 

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2562 จะมีควำมชดัเจนขึน้ภำยหลงัมีกำรเลือกตัง้ 

ซึง่นำ่จะมีเร่ืองของกำรลงทนุโครงกำรใหม่ๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำลท่ีได้รับกำรเลือกตัง้เข้ำมำ ซึง่จะสง่ผลดี

ต่อบริษัทรับเหมำทัง้ขนำดใหญ่จนถึงขนำดเล็ก อย่ำงไรก็ดี ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ค่ำแรงงำน

ก่อสร้ำงท่ีอำจเพิ่มขึน้ น่ำจะเป็นผลตำมมำ บริษัทได้เตรียมกำรรับมือกับปัญหำเหล่ำนีโ้ดยกำรหำช่องทำง

เพิ่มแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีถูกกฎหมำยจำกพนัธมิตรด้ำนแรงงำนของบริษัท เพ่ือให้พอเพียงกับควำมต้องกำร

ตำมปริมำณงำนท่ีคำดวำ่จะเพิ่มขึน้ในปี 2562 นี ้

ระบคุวำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง
ตอบสนองตอ่ควำม

เสี่ยง
ติดตำมและ

รำยงำนควำมเสี่ยง

สร้ำงกำรตระหนกัรู้
และสื่อสำรควำม

เสี่ยง
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3. ควำมเส่ียงเก่ียวกับควำมไม่ต่อเน่ืองของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

เน่ืองจำกรำยได้หลกัของบริษัทมำจำกรำยได้งำนตำมสญัญำ ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ำรับงำนก่อสร้ำง

จนกระทัง่สิน้สดุเม่ืองำนส ำเร็จและสง่มอบให้แก่ลกูค้ำ กำรด ำเนินงำนในลกัษณะนีท้ ำให้บริษัทมีควำมเส่ียง

จำกควำมไม่ต่อเน่ืองของรำยได้ เน่ืองจำกเม่ือกำรให้บริกำรตำมสัญญำเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงำน

เรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยงัไม่มีงำนใหม่เข้ำมำรองรับ ในขณะท่ีบริษัทยงัคงต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 

อำทิ คำ่จ้ำงบคุลำกรอย่ำงตอ่เน่ือง  ทัง้หมดนีเ้ป็นผลให้บริษัทได้รับควำมเส่ียงในสว่นของภำระคำ่ใช้จ่ำยซึ่ง

ไมส่อดคล้องกบัรำยได้ท่ีจะได้รับ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเส่ียงจำกควำมไม่ตอ่เน่ืองของรำยได้เป็นอยำ่งดี บริษัทจงึได้มีกำรจดัท ำ

แผนงบประมำณประจ ำปีโดยมีกำรตัง้เป้ำรำยได้และโครงกำรท่ีจะเข้ำประมลูงำนล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผู้บริหำร

ระดบัสูงสำมำรถน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และวำงแผนกำรรับงำนหรือติดต่อประมูลงำนโครงกำรใหม่ ให้

สอดคล้องกบัโครงกำรท่ีจะทยอยจบและสร้ำงควำมตอ่เน่ืองของรำยได้ของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทเช่ือว่ำ

กำรท่ีบริษัทสำมำรถเข้ำรับประมลูงำนท่ีหลำกหลำย อำทิ งำนโครงกำรก่อสร้ำงประเภทอำคำร งำนก่อสร้ำง

โครงกำรบ ำบดัน ำ้เสีย เป็นต้น กำรบริหำรกำรรับงำนท่ีมีขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็กพร้อมกนัใน

แต่ละช่วงเวลำ กำรเข้ำรับงำนในหลำกหลำยพืน้ท่ี กลยุทธ์เหล่ำนี ้สำมำรถช่วยบริษัทลดควำมเส่ียงจำก

ควำมไม่ตอ่เน่ืองของรำยได้ กอปรกบับริษัทใช้กลยทุธ์กำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะในแต่

ละโครงกำร เป็นผลให้บริษัทไมต้่องแบกรับภำระคำ่จ้ำงแรงงำนในชว่งท่ีไมมี่งำน 
4. ควำมเส่ียงจำกเจ้ำของโครงกำรช ำระเงนิล่ำช้ำ หรือช ำระเงนิไม่ได้ 

เน่ืองจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะสำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำได้ก็ต่อเม่ือกำร

ด ำเนินงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้บรรลุขัน้ควำมส ำเร็จ ท ำให้บริษัทต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำงและแบกรับ

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ก่อนท่ีจะสำมำรถเรียกเก็บค่ำงวดงำนและได้รับเงินจำกเจ้ำของโครงกำร ทัง้นี ้

บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำและมูลค่ำงำนเสร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกบั 410.80 ล้ำน

บำท หำกได้รับช ำระเงินคำ่จ้ำงลำ่ช้ำก็จะสง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดในกิจกำรของบริษัท เน่ืองจำกบริษัท

ต้องมีภำระในกำรช ำระเงินคำ่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงออกไปก่อนลว่งหน้ำ 

บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงด้ำนนีเ้ป็นอย่ำงดี จึงได้หำแนวทำงป้องกันโดยกำรพิจำรณำเลือก

ลกูค้ำก่อนเข้ำประมลูงำนหรือก่อนเข้ำรับงำน เม่ือรับงำนหรือประมลูงำนได้แล้วบริษัทจะให้ควำมส ำคญักับ

กำรปฏิบตัิตำมสญัญำงำนอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้สำมำรถมัน่ใจว่ำได้ว่ำบริษัทจะสำมำรถส่งมอบงำน ท่ีมี

คณุภำพ ตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดให้แก่ลูกค้ำได้ เพ่ือลดปัญหำข้อโต้แย้งเก่ียวกบักำรช ำระเงินคำ่งวดงำน

หรือคำ่จ้ำงของลกูค้ำ รวมทัง้ควำมเส่ียงจำกกำรตกเป็นผู้ผิดสญัญำ 
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5. ควำมเส่ียงต่อควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้ำงเคียง 

กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำร หำกมีควำมผิดพลำดซึ่งส่งผลกระทบตอ่บคุคลภำยนอก ไม่ว่ำจะ

เป็นผลกระทบในด้ำนของอนัตรำยจำกควำมผิดพลำดในกำรก่อสร้ำงท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำยทัง้ด้ำนชีวิต

และทรัพย์สิน หรือผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตอ่สิ่งแวดล้อม อำทิ มลภำวะทำงเสียง ฝุ่ นควนัฟุ้งกระจำย

จำกกำรก่อสร้ำง กำรทรุดตวัของพืน้อำคำรข้ำงเคียง ทัง้หมดนี ้อำจเป็นเหตใุห้บริษัทถกูด ำเนินคดีในชัน้ศำล

ได้ในกรณีท่ีถกูเรียกร้องคำ่เสียหำยเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนีค้วำมเส่ียงดงักล่ำวยงัอำจน ำมำซึ่งกำรเส่ือม

เสียช่ือเสียง และควำมนำ่เช่ือถือของบริษัทอีกด้วย 

บริษัทจึงตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมปลอดภัยมำเป็นอันดบัแรกๆ โดยได้มีกำรฝึกอบรม

พนกังำนตัง้แตร่ะดบัผู้บริหำรจนถึงระดบัคนงำนให้เข้ำใจและใส่ใจด้ำนควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินงำน

ในทุกประเภทควำมปลอดภัย อำทิ กำรจดับุคลำกรเข้ำอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของกรม

สวสัดกิำรทกุระดบั กำรสง่เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัระดบัวิชำชีพไปให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภยัแก่คนงำน

ก่อนเร่ิมงำน (Morning Talk) กำรรณรงค์ให้คนงำนบนัทึกกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภยัในสมดุบนัทึกควำม

ดี กำรจดัให้มีกำรคดัเลือกคนงำนท่ีท ำงำนด้วยควำมระมดัระวงัปลอดภยัในแตล่ะเดือน (Safety Men and 

Safety Women) เป็นต้น ซึง่บริษัทเช่ือมัน่วำ่หำกพนกังำนและคนงำนของบริษัทเข้ำใจถึงกำรปอ้งกนัและใส่

ใจควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำนก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกได้ ส ำหรับผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมด้ำนมลภำวะฝุ่ นควนัฟุ้งกระจำยนัน้ บริษัทได้มีกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรจดักำรเร่ืองมลภำวะทำงเสียง 

โดยกำรหลีกเล่ียงกำรท ำงำนในช่วงนอกเวลำงำน หำกมีกรณีท่ีต้องมีกำรด ำเนินงำนท่ีอำจส่งเสียงรบกวน

คนในชุมชน บริษัทก็จะท ำกำรแจ้งให้บุคคลในชุมชนทรำบก่อนล่วงหน้ำผ่ำนตัวแทนชุมชนท่ีบริษัทได้

มอบหมำยให้เป็นส่ือกลำงในกำรส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจ 

ในปี 2562 บริษัทได้เตรียมกำรเพ่ือท่ีจะพฒันำตำมหลกัมำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 และ ISO 

45001 เพ่ือให้กระบวนกำรท ำงำนของบริษัทมีมำตรฐำนในกำรดแูลผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม และควำม

ปลอดภยัในกำรท ำงำนทัง้ของพนกังำนและชมุชนข้ำงเคียง โดยท่ีบริษัทคำดว่ำจะได้รับกำรรับรองดงักลำ่ว

ภำยในปี 2562 
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6.6 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน และกำรดูแลชุมชน 

 6.6.1 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 15% สังคม = 80% สิ่งแวดล้อม = 5% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

บริษัท ให้ควำมส ำคญักับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เพรำะตระหนกัดีว่ำผู้ ท่ีมำปฏิบตัิงำนใน
พืน้ท่ีด ำเนินงำนของบริษัท มีควำมเส่ียงด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย ด้วยเหตนีุบ้ริษัท จึงมุ่งมัน่
ปอ้งกนัควำมเส่ียงด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั โดยให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง กำรท ำงำนของคนงำนและพนกังำนรวมถึงผู้ รับเหมำไม่เกิดกำรประสบอนัตรำย
ถึงแก่ชีวิต โดยก ำหนดกำรนับสถิตินับจ ำนวนกำรหยุดงำนติดต่อกันไม่เกิน  3 วันเป็นเป้ำหมำยในกำร
ก ำหนดและใช้เป็นสถิติตลอด 1,000,000 ชัว่โมง รวมทัง้กำรปลกูฝังวฒันธรรมด้ำนอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยัตัง้แตผู่้บริหำรระดบัสงูจนถึงพนกังำนทกุระดบัผำ่นนโยบำยอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ด้วย
เปำ้หมำยเพ่ือลดอตัรำควำมถ่ีของกำรบำดเจ็บถึงขัน้หยดุงำนให้เป็นศนูย์ เพรำะกำรเกิดอบุตัเิหตนุัน้ถือเป็น
ต้นทนุส ำคญัของบริษัท กล่ำวคือกำรหยดุงำน 1 วนั มีต้นทนุคำ่แรงสงูถึง 320 บำทตอ่วนั อีกทัง้ยงัมีควำม
เสียหำยด้ำนอ่ืนเก่ียวพว่งอีกด้วย ทัง้นีก้ำรสญูเสียมำกท่ีสดุคือกำรเสียชีวิตของผู้ปฏิบตังิำน 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัท ให้ควำมส ำคญัในงำนด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

จึงจัดตัง้หน่วยงำนด้ำนนีข้ึน้ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในทุกหน่วยธุรกิจให้บรรลุเป้ำหมำยทำงด้ำน  
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัยท่ีตัง้ไว้ ผ่ำนทำงนโยบำย มำตรฐำนกำรบริหำรจดักำร คูมื่อ และระเบียบ
ปฏิบตั ิรวมถึงข้อก ำหนดและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกำรตรวจประเมินและวิเครำะห์ประสิทธิผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โดยในแต่ละปีจะมีกำรทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ และ
แนวทำงบริหำรจดักำรด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรประชมุคณะกรรมกำรกำรพฒันำท่ียัง่ยืน 
ซึง่มีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประธำน และถือเป็นองค์ประชมุสงูสดุท่ีก ำกบัดแูลกำรบริหำรจดักำรด้ำน
อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย เป้ำหมำย Zero Accident ด้ำนควำมปลอดภัยภำยใต้นโยบำย 
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัของบริษัท 
โดยบริษัท มีนโยบำยดงัตอ่ไปนี ้

• กำรให้ควำมรู้อบรม Morning Talk 

• กำรออกฎระเบียบควบคมุและก ำกบั 

• กำรตรวจสอบ (กำรเดินตรวจประจ ำวนั และส ำรวจตรวจตรำตำมพืน้ท่ีเส่ียงอนัตรำย) 
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• กำรท ำรำยงำน (ภำยใน =รำยงำนประจ ำวนั รำยงำนประจ ำสปัดำห์ รำยงำนประจ ำเดือน/  
ภำยนอก=รำยงำนไตรมำส) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปี 2561 บริษัทไม่มีพนกังำน ผู้ รับเหมำและผู้ รับเหมำช่วงของบริษัทได้รับอุบตัิกำรณ์ในระดับ
รุนแรงมำกถึงขัน้เสียชีวิตจำกกำรท ำงำน แต่ยังคงมีผู้ รับเหมำและผู้ รับเหมำช่วงได้รับบำดเจ็บจำกกำร
ท ำงำนอยูท่ี่ 35 คน ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.3 ของจ ำนวนผู้ รับเหมำและผู้ รับเหมำเม่ือท ำกำรเปรียบเทียบกับปี 
2560 

6.6.2 กำรดูแลชุมชน  

ระดับควำมยั่งยืนของประเดน็ท่ีมีต่อบริษัท  
ระดับควำมยั่งยืน 

เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 70% สิ่งแวดล้อม = 20% 

ควำมส ำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน 

ความรับผิดชอบในการพฒันาชมุชนและสงัคม เป็นอดุมการณ์ท่ีบริษัท ยึดเป็นแนวปฏิบตัิมาโดย
ตลอด องค์กรไม่สามารถสร้างผลก าไรและการเติบโตได้แต่เพียงล าพัง แล้วละทิง้ชุมชนและสังคมไว้
เบือ้งหลงั จึงใช้ศกัยภาพขององค์กรในด้านตา่งๆ เข้าไปให้ความช่วยเหลือและพฒันาทัง้โครงการระยะสัน้
และระยะยาว ท่ีส าคญัเรามุง่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่งๆ ทัง้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า พนัธมิตร
และชมุชน เพ่ือให้เกิดพลงัการขบัเคล่ือนและเครือข่ายในการเช่ือมโยงสังคมและชมุชน ให้มีคณุภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อย่างยัง่ยืน ดงันัน้เปา้หมายของการด าเนินงานคือการตรวจวดัความพึงพอใจของ
คนในชมุขนให้อยูใ่นระดบัที่ีมากกวา่ร้อยละ 80 จากการท าการส ารวจของบริษัท 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัท พฒันากรอบการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสีย และจดัท ามาตรฐานการบริหารจดัการการมีส่วน

ร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกธุรกิจ โดยแบ่งแนวปฏิบัติ
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่  

1. การเข้าใจคณุลกัษณะพืน้ฐานของชมุชนท่ีเก่ียวข้อง  
2. การสร้างการมีสว่นร่วม  
3. การจดัการข้อร้องเรียน  
การด าเนินงาน บริษัท ได้จัดตัง้ทีมงาน จป. ท่ีประกอบไปด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย        

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดบัต่างๆ ตามลักษณะของ
ชมุชนท่ีมีโครงการของบริษัทไปด าเนินการอยู ่การมีสว่นร่วมของชมุชนจงึมีความแตกตา่งกนัออกไป   
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี 2561 บริษัท  มุ่ง เ น้นการท ากิจกรรมเ พ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) ท่ี

ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การร่วมซ่อม
ถนนทางเข้าออกท่ีอยูภ่ายในบริเวณโครงการก่อสร้าง 

  ข้อมูล จ านวนประชากรจากกรมการปกครอง 

ข้อมลูพืน้ฐาน 
จ านวนหมูบ้่าน 8 หมูบ้่านเทา่กบั1ต าบล 
จ านวนประชากรในหมูบ้่าน 1หมูบ้่านมี 1,200 คน 

การประเมินผลกระทบ 

ด้านสิง่แวดล้อม มี 
ด้านสงัคม มี 
ตวัอยา่งผลกระทบ เสยีง, ฝุ่ น, การจราจร 
ความจ าเป็นในการย้ายถ่ินฐาน ไมจ่ าเป็น 

การสร้างการมีสว่นร่วม 

มีมาตรฐานในการด าเนินงานด้านการมีสว่น
ร่วมของชมุชน 

มี 

จดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชน มี 
โครงการท่ีอยูใ่นกระบวนการมีสว่นร่วมชมุชน 5 โครงการ 
ตวัอยา่งข้อกงัวล การจดัการเสยีง, การจดัการฝุ่ น,  

การจดัการจราจร 

การสือ่สาร 
แผนการมีสว่นร่วมของชมุชน มี 
ผลการประเมิน EIA มี 
ผลการปฏิบตัิตามEIA มี 

ช่องทางสือ่สารหลกั 
CCC มี 
จดหมายขา่ว มี 

ช่องทางรับข้อร้องเรียน 
อีเมล มี 
โทรศพัท์ มี 

ตำรำงที่ 8: แสดงจ ำนวนประชำกรจำกกรมกำรปกครอง 
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7. สรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 

7.1 ผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

ผลการด าเนินงานทางด้านการเงนิ หน่วย 2561 
รายได้จากการด าเนินงานรวม บาท          1,251,000,705  
ก าไรจากการด าเนินงาน บาท                42,722,723  
ก าไรสทุธิ  บาท                30,017,581  
อตัราก าไรขัน้ต้น  ร้อยละ 7.58% 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 7.68 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.87 
การจ่ายภาษี หน่วย 2561 
ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี บาท                39,611,928  
คา่ใช้จา่ยภาษี บาท                  9,594,347  
อตัราภาษีนิตบิคุคล ร้อยละ 20 

ตำรำงที่ 9: แสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ (กำรเงิน) 
7.2 ผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรสังคม 

ข้อมูล หน่วย 2561 
พนกังำน   
จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด คน 181 
พนกังำนจ ำแนกตำมเพศ   

• ชำย ร้อยละ 56 

• หญิง ร้อยละ 44 
พนกังำนจ ำแนกตำมอำยุ   

• ต ่ำกว่ำ 30 ปี ร้อยละ 63 

• 30-39 ปี ร้อยละ 16 

• 40-49 ปี ร้อยละ 13 

• มำกกวำ่ 50 ปี ร้อยละ 8 
พนกังำนจ ำแนกตำมสญัญำจ้ำง   

• พนกังำนประจ ำ ร้อยละ 9 

• พนกังำนสญัญำจ้ำงโครงกำร ร้อยละ 4 
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ข้อมูล หน่วย 2561 

• ท่ีปรึกษำ ร้อยละ 2 
พนกังำนจ ำแนกตำมระดบั   

• ผู้บริหำร ร้อยละ 4 

• ผู้จดักำรโครงกำรและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ร้อยละ 8 

• พนกังำนและหวัหน้ำงำน ร้อยละ 87 

• ท่ีปรึกษำ ร้อยละ 1 
พนักงำนใหม่   
จ ำนวนพนกังำนใหมท่ัง้หมดพนกังำนใหมจ่ ำแนกตำมเพศ คน 53 

• ชำย ร้อยละ 57 

• หญิง ร้อยละ 43 
อัตรำกำรลำออก   
อตัรำกำรลำออกรวม ร้อยละ 17 

จ ำนวนอุบัตกิำรณ์ระดับรุนแรงมำก   
จ ำนวนอบุตัิกำรณ์ระดบัรุนแรงมำก(Major Incident) ครัง้ตอ่ปี 0 
อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ   
อตัรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ รำยตอ่กำรท ำงำน 1 ล้ำนชัว่โมง ครัง้ตอ่ปี 35 
อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ แบ่งตำมประเภทกำรจ้ำง
งำน  

  

พนกังำน  ครัง้ตอ่ปี 0 
ผู้ รับเหมำและผู้ รับเหมำชว่ง  ครัง้ตอ่ปี 35 
จ ำนวนคนเสียชีวิตจำกกำรท ำงำน   
จ ำนวนคนเสียชีวิตจำกกำรท ำงำนแบง่ตำมประเภทกำรจ้ำงงำน คน 0 
พนกังำน คน 0 
ผู้ รับเหมำและผู้ รับเหมำชว่ง คน 0 
บคุคลท่ีสำม คน 0 
หมำยเหต ุข้อมลูดเูทียบจำกรำยงำน จป.ว ประจ ำไตรมำส   

ตำรำงที่ 10: แสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสงัคม 
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7.3 ผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 

  ข้อมูล จ านวนประชากรจากกรมการปกครอง 

ข้อมลูพืน้ฐาน 
จ านวนหมูบ้่าน 8 หมูบ้่านเทา่กบั1ต าบล 
จ านวนประชากรในหมูบ้่าน 1หมูบ้่านมี 1,200 คน 

การประเมินผล
กระทบ 

ด้านสิง่แวดล้อม มี 
ด้านสงัคม มี 
ตวัอยา่งผลกระทบ เสยีง, ฝุ่ น, การจราจร 
ความจ าเป็นในการย้ายถ่ินฐาน ไมจ่ าเป็น 

การสร้างการมีสว่น
ร่วม 

มีมาตรฐานในการด าเนินงานด้านการมีสว่น
ร่วมของชมุชน 

มี 

จดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชน(CCC) มี 
โครงการท่ีอยูใ่นกระบวนการมีสว่นร่วมชมุชน 5 โครงการ 

ตวัอยา่งข้อกงัวล 
การจดัการเสยีง, การจดัการฝุ่ น, การจดั

การจราจร 

การสือ่สาร 
แผนการมีสว่นร่วมของชมุชน มี 
ผลการประเมิน EIA มี 
ผลการปฏิบตัิตามEIA มี 

ช่องทางสือ่สารหลกั 
CCC มี 
จดหมายขา่ว มี 

ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน 

อีเมล มี 
โทรศพัท์ มี 

ตำรำงที่ 11: แสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสิง่แวดล้อม 
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8. GRI Content Index 
GRI Standard Disclosure Page 

number(s) 
External  

Assurance 
GRI 101: Foundation 2016  
General Disclosures  
ORGANIZATIONAL PROFILE  
102-1 Name of the organization  7  
102-2 Activities, brands, products, and services 7-8  
102-3 Location of headquarters 7-8  
102-4 Location of operations 7-8  
102-5 Ownership and legal form 7-8  
102-6 Markets served 7-8  
102-7 Scale of the organization 7-8, 52  
102-8 Information on employees and other workers 52-53  
102-9 Supply chain 17  
102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain 
5, 17  

102-11 Precautionary Principle or approach 5, 45-48  
102-12 External initiatives 14, 17-19  
102-13 Membership of associations NA  
STRATEGY 
102-14 Statement from senior decision-maker 5  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 5, 45-48  
ETHICS AND INTEGRITY 
102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior 
2, 41  

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 32-36  
GOVERNANCE  
102-18 Governance structure 9  
102-19 Delegating authority 9  
102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environmental, and social topics 
9  

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts 

45-48  

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

6  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
102-40 List of stakeholder groups 16-17  
102-41 Collective bargaining agreements 52-53  
102-42 Identifying and selecting stakeholders 16-17  
102-43 Approach to stakeholder engagement 16-17  
102-44 Key topics and concerns raised 14, 16-19   
REPORTING PRACTICE 
102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 
6  

102-46 Defining report content and topic boundaries 6  
102-47 List of material topics 16-19  
102-48 Restatements of information 6  
102-49 Changes in reporting 6  
102-50 Reporting period 6  
102-51 Date of most recent report 6  
102-52 Reporting cycle 6  
102-53  Contact point for questions regarding the report 6  
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards 
6  

102-55 GRI content index 55-57  
102-56 External assurance 55-57  

ตำรำงที่ 12: แสดง GRI Content Index 
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External Assurance 
Material Topics 
GRI 200 Economic Standard Series 
ECONOMIC PERFORMANCE 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
20-25 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 201: Economic 
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed 20-25, 53   

PROCUREMENT PRACTICE 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
26-27 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 204: Procurement 
Practices 2016 

204-1 Proportion of spending on local suppliers NA 
The data will be 
report in 2020. 

 

ANTI-CORRUPTION 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
32-34 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 205:  
Anti-Corruption 2016 

205-2 
Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures 

32-34   

Material Topics 
GRI 300 Environmental Standard Series 
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
50-51 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016 

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations 50-51   

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series 
EMPLOYMENT 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
36-45 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 401: Employment 
2016 

401-1 New employee hires and employee turnover 38   
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees 
52-53   

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
49-50 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 403: Occupational 
Health and Safety 
2016 

403-1 Occupational health and safety management system 
49-50, 
52-53 

  

TRAINING AND EDUCATION 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
41-45 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 404: Training and 
Education 2016 

404-1 Average hours of training per year per employee 
41-45   

LOCAL COMMUNITIES 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
50-51 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 413: Local 
Communities 2016 

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs 

50-51, 54   

ตำรำงที่ 13 แสดง GRI Content Index (ตอ่)
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แบบส ารวจความคิดเหน็ของผู้อ่าน 
ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้อ่านท่ีมีต่อรายงานความย่ังยืนประจ าปี 2561 ฉบับนี ้จะ
น ามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดท ารายงานในปีถัดไป 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของท่าน    หญิง   ชาย 
2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด 
 พนกังำน  ลกูค้ำ    ชมุชน    คูค้่ำ   
 ผู้ ถือหุ้น   ผู้ ร่วมลงทนุ   เจ้ำหนี ้   หนว่ยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ  
 ส่ือมวลชน  คูแ่ขง่  อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ...............................................................) 

3. ท่านได้รับรายงานความยั่ งยืนของบริษัทฯจากแหล่งใด 
 เว็บไซต์ของบริษัท   งานสมัมนา   พนกังานของบริษัท  
 การเข้าเย่ียมชมบริษัท  อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ...............................................................) 

4. ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 เพื่อวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศกึษาข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
 เพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทางการจดัท ารายงานของตน 
 เพ่ือการศกึษาและท าวิจยั 
 อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ..............................................................) 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อรูปแบบรายงานความย่ังยืนประจ าปี 2561 ของบริษัทมากน้อย
เพียงใด 

ความสมบรูณ์ของรายงาน   มาก  ปานกลาง  น้อย ควรปรับปรุง 
การก าหนดประเด็นของรายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย ควรปรับปรุง
การน าเสนอเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ  มาก  ปานกลาง  น้อย ควรปรับปรุง 
การใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย    มาก  ปานกลาง  น้อย ควรปรับปรุง 
ความพงึพอใจโดยรวม   มาก  ปานกลาง  น้อย ควรปรับปรุง 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเพื่อการพัฒนารายงานความยั่ งยืนของบริษัทฯ ในปีถัดไป 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดส่งแบบส ารวจความคิดเห็นนีโ้ดยการถ่ายภาพจาก SMATR PHONE 
หรือ SCAN และส่งมาทาง E-mail: chiangmairimdoi@cmrd.co.th 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 


