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“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ ของบริษัท (ถ้ ามี)”
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สารบัญ
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สำรจำกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
กำรกำกับดูแลกิจกำร
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
รำยกำรระหว่ำงกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
เอกสารแนบ
เอกสำรแนบ 1 งบกำรเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

จำกรำยงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 เศรษฐกิจไทยใน
ปี 2560 ขยำยตัวร้ อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ ้นจำกกำรขยำยตัวร้ อยละ 3.3 ในปี 2559 กำรผลิตภำคเอกชนขยำยตัวเร่งขึ ้น กำรส่งออก
ขยำยตัวในเกณฑ์ สงู กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวต่อเนื่อง สำขำกำรลงทุนภำครัฐลดลง ในขณะที่กำรคำดกำรณ์ ในปี 2561
กำรลงทุนภำครัฐและภำคเอกชน จะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2561 บริ ษัทได้ วำงแผนขยำยรำยได้ ของบริ ษัทให้ เพิ่มมำกขึ ้น จำกปี 2560 ด้ วยกำรขยำยงำนทัง้ ในภำคเอกชน
และภำครัฐ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศจะขยำยงำนในพื ้นที่ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกและภำคใต้
งำนโครงกำรก่อสร้ ำงในภำคเอกชนของบริษัทได้ เริ่มส่งสัญญำณมำตังแต่
้ ปลำยไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 และจะปรำกฏ
ชัดขึ ้นตังแต่
้ ไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ทัง้ งำนก่อสร้ ำงโรงแรม คอนโดมิเนี ยม อำคำรที่ เกี่ ยวกับ ธุรกิจกำรบินและสถำนศึกษำ
บริษัทคำดกำรณ์ ว่ำสัดส่วนรำยได้ งำนภำคเอกชนของบริ ษัทในปี 2561 น่ำจะใกล้ เคียงหรื อมำกกว่ำงำนภำครำชกำรในขณะที่
สัดส่วนรำยได้ ของภำคเอกชนและภำครัฐบำลในปี 2560 อยู่ที่ 15% ต่อ 85 %
ส่วนในงำนภำครำชกำรบริษัท มีแผนจะรับงำนโครงกำรทังประเภทงำนอำคำรและงำนสำธำรณู
้
ปโภค เช่น งำนก่อสร้ ำง
สถำนีไฟฟ้ำย่อย โครงกำรไฟฟ้ำพลังน ้ำ งำนบำบัดนำ้ เสีย และงำนจัดกำรขยะให้ เป็ นพลังงำน โดยในปี 2560 บริ ษัทได้ ก่อสร้ ำง
โครงกำรเทคโนโลยีบริ หำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให้ กบั มหำวิทยำลัยเชียงใหม่แล้ วเสร็ จด้ วยดี นับเป็ นโครงกำรอ้ ำงอิง
สำคัญที่บริษัทจะใช้ บกุ เบิกงำนด้ ำนกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกต้ องและเหมำะสมกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีปัญหำในด้ ำนนี ้ต่อไป
กลยุทธ์สำคัญของของบริษัทในกำรขยำยรำยได้ และกำไรสุทธิภำยใต้ กำรแข่งขันของธุรกิจก่อสร้ ำงได้ แก่ กำรขยำยฐำน
ลูกค้ ำให้ มำกขึ ้น กำรรับงำนที่หลำกหลำยสำขำ กำรเสนอรำคำให้ ลกู ค้ ำอย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสมและที่สำคัญ อย่ำงยิ่ง คือ
กำรคิดรำคำต้ นทุนให้ ถกู ต้ อง, กำรควบคุมต้ นทุนอย่ำงใกล้ ชิด และกำรควบคุมคุณภำพงำนที่ดี
บริ ษัทขอเรี ยนต่อ ผู้ถือ หุ้นว่ำบริ ษัทจะดำเนินธุรกิจด้ วยกำรบริ หำรงำนอย่ำงโปร่ งใส มีจริ ยธรรมและจรรยำบรรณที่ ดี
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ พนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ และสังคมรอบข้ ำงให้ สมกับควำมมุง่ มัน่ ที่จะเป็ น
บริษัทที่มีกำรจัดกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพเพื่อกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนตำมวิสยั ทัศน์ของบริษัทต่อไป

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
ประธานกรรมการบริษัท

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
หน้ ำที่ 3
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คณะกรรมการบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. นำยเทอดศักดิ์

โกไศยกำนนท์

2. นำยประวัติ

สิริภทั โรดม

3. นำยอนันต์
สิริแสงทักษิณ
4. ผศ.ดร.พงษ์ อินทร์ รักอริ ยะธรรม
5. รศ.ดร.นฤมล
6. นำยสุรพล
7. นำยธีรพัฒน์
8. นำยเฉลิมศักดิ์

กิมภำกรณ์
ศรี วีระสกุล
จิรพิพฒ
ั น์
นิมำพันธ์

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำร (กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จดั กำร (กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
1. นำยอนันต์
สิริแสงทักษิ ณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงนฤมล
กิมภำกรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังกล่ำวเป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ ำน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีควำมอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ จดั ประชุมรวม 5 ครัง้ กับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยไม่มีผ้ บู ริ หำรของบริ ษัท
เข้ ำร่วมประชุมด้ วยจำนวน 5 ครัง้ ผลกำรประชุมได้ นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัททุกครัง้ สรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
ดังนี ้
1. พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี 2560 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนและกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชน โดยมีกำรหำรื อ
กับผู้สอบบัญชี และได้ นำควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นสำคั ญมำปรับปรุ งเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำย
และมำตรฐำนกำรบัญชี และเปิ ดเผยข้ อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชน รวมทัง้ ได้ เพิ่ม
ควำมระมัดระวังในส่วนของเรื่ องสำคัญจำกกำรสอบบัญ ชี หรื อ KEY Audit Matters ตำมควำมเห็นของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต
2. สอบทำนกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
3. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท รวมทัง้ เสนอแนะให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรควบคุมดูแลทรัพย์สนิ อย่ำงเพียงพอ
4. พิจำรณำให้ คำแนะนำ และให้ ควำมเห็นชอบแผนตรวจสอบประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และ/หรื อ
ผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน (Outsource)
5. สอบทำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและข้ อเสนอแนะของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และ/หรื อ ผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยใน (Outsource)
6. ทบทวนกำรปฏิบตั ิงำนของผู้สอบบัญชีในกำรทำหน้ ำที่ช่วงปี ที่ผ่ำนมำ และให้ ข้ อเสนอแนะในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี พร้ อมกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. พิจำรณำให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ได้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษัทซึง่ สอบทำนและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตตำมมำตรฐำนบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึง่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำง
กำรเงินอย่ำงเพียงพอ โดยไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต บริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจำปี
2561 โดยกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นเงินจำนวน 1,220,000 บำทต่อปี
นำยอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน้ ำที่ 5
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เรี ยน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
1. นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
2. นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
3. นำงประวัติ สิริภทั โรดม

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ในปี 2560 ยังไม่ได้ มี กำรจัดประชุม คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน เนื่ อ งจำกเพิ่งมีก ำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นครัง้ แรก จึงสรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ ดงั นี ้
1. พิจ ำรณำหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรในกำรสรรหำ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่ จะดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
2. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
3. พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
4. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5. พิจำรณำกำรปรับอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร และนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ฯิ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “CRD”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2533 ด้ วย
ทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ล้ ำนบำท โดยนำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และกลุ่มเพื่อนวิศวกร สถำปนิก และนักธุรกิจชำวเชียงใหม่
เพื่ อ ประกอบธุร กิ จ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำง โดยเริ่ ม ต้ น จำกกำรให้ บริ ก ำรรั บ เหมำก่ อ สร้ ำงบ้ ำ นจั ด สรรให้ กั บ บริ ษั ท พั ฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยำยขอบเขตเพิ่มเติมงำนรับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรสิ่งปลูกสร้ ำงประเภทต่ำง ๆ ให้ กับ
ลูกค้ ำหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนในเวลำต่อมำ
บริ ษัทมีสำนักงำนตังอยู
้ ่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชีย งใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
50100 บริษัทมีรูปแบบกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง 2 ประเภท ได้ แก่
1. รับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างทัว่ ไป ได้ แก่ กำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงงำนวิศวกรรมโยธำ งำนสถำปั ตยกรรม
และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบที่ลกู ค้ ำกำหนด ซึ่งดำเนินธุรกิจในนำมบริษัท ทัง้ นี ้ ในส่วนของงำนระบบประกอบ
อำคำร (Mechanical and Electrical: M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและกำรสื่อสำร ระบบประปำ และระบบสุขำภิบำล เป็ นต้ น
บริ ษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรั บจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภ ำยใต้ กำรควบคุม
คุณ ภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริ ษัทที่ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ทัง้ นีบ้ ริ ษัท
ยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor)
2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบรวบรวมและบ
้
ำบัดนำ้ เสีย
ระบบประปำ งำนก่อสร้ ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง (Sub Station) งำนปรับปรุงระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำเป็ นสำยเคเบิ ้ลใต้ ดิน งำน
ก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสร้ ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่งนำ้ โครงกำร
ไฟฟ้ำพลังนำ้ งำนติดตังและทดสอบเครื
้
่ องกำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ พร้ อมอุปกรณ์ ตำมแบบที่ ลกู ค้ ำกำหนด โดยบริ ษัท
รับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ สำหรับงำนระบบอื่น อำทิ ระบบบำบัดน ้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำแรงสูง และงำนระบบ
ประกอบอำคำร (M&E) บริษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่
ภำยใต้ กำรควบคุมคุณ ภำพงำนโดยวิศวกร และที มงำนของบริ ษัทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำง
ใกล้ ชิด ซึ่งบริ ษัทสำมำรถเข้ ำรับงำนได้ โดยตรง ซึ่งบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำ
หลัก (Main Contractor) หรื อ เข้ ำรับงำนในนำมกิจกำรร่ วมค้ ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำ
เจ้ ำของโครงกำรตำมสัดส่วนกำรร่ วมลงทุน หรื อในนำมกิจกำรค้ ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
ลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรตำมส่วนงำนที่ทำ โดย Joint Venture หรื อ Joint Operation บริษัทจะร่ วมลงทุนกับบุคคลภำยนอก
ตำมควำมเหมำะสม
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรร่วมลงทุนกับบุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใด ๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริ หำรของ
บริษัท เพื่อเข้ ำรับงำนและให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคจำนวน 1 โครงกำร ได้ แก่
2.1 กิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – อำร์ . เค. เจ. (“กิจกำรร่วมค้ ำ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็ นกำรจัดตังขึ
้ ้นระหว่ำงบริษัท
กับบริษัท อำร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้ อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้ อยละ 40 เพื่อ
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กำรเข้ ำประมูลงำนก่อ สร้ ำงระบบรวบรวมและบำบัดนำ้ เสีย ให้ กับเทศบำลนครปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และ
ได้ รับคัดเลือกในเดือนเมษำยน 2559
โครงสร้ างกลุ่มบริษัท และความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

นำยเฉลิมศักดิ์
นิมำพันธ์

นำยสุรพล
ศรี วีระสกุล
3.50%

10.50%

14.98%

1.25%

นำยพิชย สุวรรณสำยะ
บจก.อำร์ .เค.เจ.
เอ็นจิเนียริ่ ง
40%

2.10%
60%

กิจกำรร่วมค้ ำ
CRC-RKJ

บจก.CEC

กลุม่
จิรพิพฒ
ั น์
56.80%

1.80%
15%

10.50%

3.50%

นายวิเชียร
ศรี มนุ ินทร์ นิมิต

นำยกนก
ศรี กนก

37.65%

นำยกำนต์
อภิญญำวัชรกุล
20%

นำยทวีศกั ดิ์
นิมำพันธ์
10%

5%

95%

กิจกำรร่วมค้ ำ
CRC-CEC

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 27 ปี บริ ษัทได้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนำองค์กรให้ เข้ ำสู่ระบบสำกล ตังแต่
้ กำรปรับปรุง
โครงสร้ ำงองค์กร กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน กำรพัฒนำระบบควบคุมภำยใน ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กร
ส่งผลให้ บริษัทได้ รับมำตรฐำน ISO 9001:2015 (ฉบับปรับปรุงจำก ISO 9001:2008) จำก BUREAU VERITAS Certification
(Thailand) LTD ซึ่งเป็ นกำรรับรองระบบประสิทธิภำพกำรทำงำนของบริ ษัท ซึ่งมำตรฐำนนี เ้ ป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญ ที่จะช่วย
สนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ และกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่คคู่ ้ ำของบริษัท เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคต
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ประวัตคิ วำมเป็ นมำ และพัฒนำกำรที่สำคัญ โดยสังเขป ดังนี ้
ปี
2533
2535
2537
2538
2542
2550
2552

•
•
•
•
•
•
•
•

2553

•

2554

•

2557

•
•

•
•
•

รายละเอียด
ก่อตังบริ
้ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (“CRC”) ด้ วยทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ล้ ำนบำท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ ำน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 50.00 ล้ ำน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 65.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
บริษัทและห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดศิลป์ โยธำ (“ศิลป์ โยธำ”) ได้ จดั ตังกิ
้ จกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์ โยธำ (“กิจกำร
ร่วมค้ ำ CRC-ศิลป์ โยธำ”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อ ยละ 50 และศิลป์ โยธำลงทุนร้ อ ยละ 50 เพื่อกำรเข้ ำประมูลงำน
ก่อสร้ ำงโรงบำบัดนำ้ ใต้ ดินจำกบ่อเหมือ ง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมำะ บริ เวณทำงขึ ้นทุ่งบัวตอง เหมืองแม่เมำะ
อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มูลค่ำโครงกำร 76.50 ล้ ำนบำท แล้ วเสร็จเมื่อปี 2554
บริ ษั ท ได้ รับ กำรรั บ รองระบบบริ ห ำรงำนคุณ ภำพ ตำมมำตรฐำน ISO9001:2008 ภำยใต้ ก ำรรั บ รองของ
BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD
บริ ษัท และบริ ษัท เอ็ม .อำร์ .วี.วิศวกรรม จ ำกัด (“MRV”) ได้ จัดตัง้ กิจ กำรร่ วมค้ ำเชี ยงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อำร์ .วี
(“กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-MRV“) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้ อยละ 50 เพื่อกำรเข้ ำประมูลงำน
ก่อสร้ ำงพร้ อมติดตังสวิ
้ ตซ์เกียร์ ระบบ 115 kV (เพิม่ เติม) สถำนีไฟฟ้ำบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ตำมโครงกำร
พัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ ระยะที่ 8 มูลค่ำโครงกำร 11.79 ล้ ำนบำท แล้ วเสร็จเมื่อปี 2556
บริษัทเปลี่ยนรอบกำรจัดทำบัญชีจำกรอบบัญชีมถิ ุนำยน – พฤษภำคม ของทุกปี เป็ น มกรำคม – ธันวำคม ของ
ทุกปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน 2557 เป็ นต้ นไป
บริ ษัท ได้ ร่วมจัดตังบริ
้ ษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ ำนบำท มี
สำนักงำนตังอยู
้ ่เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดย
บริ ษัทเข้ ำถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC
ถือหุ้นโดยบุคคลเกี่ยวข้ องของกรรมกำรท่ำนหนึ่ง เพื่อเข้ ำประมูลงำนให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื ้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ทังนี
้ ้ เพื่อแยกธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจำก CRC ให้ ชดั เจน
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557 มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปั นผล ในอัตรำหุ้น
ละ 34.188 บำท จำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 22.22 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทได้ จ่ำยเงิน
จำนวนดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกรกฎำคม 2557 และเดือนสิงหำคม 2557
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปั นผล ในอัตรำหุ้น
ละ 69.231 บำท จำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 45.00 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทได้ จ่ำยเงิน
จำนวนดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนธันวำคม 2557
บริษัทและ CEC จัดตังกิ
้ จกำรร่วมค้ ำภำยใต้ ชื่อกิจกำรร่ วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย-ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(“CRC-CEC”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้ อยละ 95 เพื่อกำรเข้ ำประมูล และให้ บริ กำรจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในแขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรี วิชัย จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ำโครงกำรรวม
568.50 ล้ ำนบำท ซึ่งสัญญำจะสิ ้นสุดในเดือนมิถนุ ำยน 2563
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รายละเอียด
เพื่อขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจำก CRC ให้ ชดั เจน เพื่อให้
บริ ษัทสำมำรถมุ่งเน้ นและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำรส่วนงำนรับเหมำก่อ สร้ ำงซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของ
บริษัทได้ อย่ำงเต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงขำย
เงินลงทุนใน CEC ทังจ
้ ำนวนให้ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท และจัดประเภทเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ CRCCEC ใหม่ เป็ นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
จดทะเบียนเลิกประกอบกิจ กำรและคืนเงินลงทุนในกิจ กำรร่ วมค้ ำ CRC-ศิลป์ โยธำ และกิจกำรร่ วมค้ ำ CRCMRV ภำยหลังส่งมอบงำนแล้ วเสร็จ
จดทะเบียนยกเลิกสำนักงำนสำขำ 1 เนื่องจำกขำยสิทธิกำรเช่ำ และอำคำรทังหมดให้
้
กบั CEC
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้ น
ละ 15 บำท จำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9.75 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริษัทได้ จ่ำยเงินจำนวน
ดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกรกฎำคม 2558
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2558 มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ
46.15 บำท จ ำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ 30.00 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้น และบริ ษัทได้
จ่ำยเงินจำนวนดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนกันยำยน 2559
บริ ษั ท ได้ รั บ มำตรฐำน ISO 9001:2015 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง จำก ISO 9001:2008) จำก BUREAU VERITAS
Certification (Thailand) LTD
บริษัท และบริษัท อำร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“R.K.J.”) ได้ จดั ตังกิ
้ จกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – อำร์ . เค. เจ.
(“CRC-R.K.J.”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้ อยละ 40 เพื่อกำรเข้ ำประมูลงำนก่อสร้ ำงระบบ
รวบรวมและบำบัดนำ้ เสีย ให้ กับเทศบำลนครปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มูลค่ำโครงกำรรวม 364.77 ล้ ำนบำท
โครงกำรจะแล้ วเสร็จในปี 2561
บริ ษัทขยำยพื ้นที่สำนักงำนใหญ่โดยกำรซื ้ออำคำรเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ ไขที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ เป็ นเลขที่
164/34-36 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2559 มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปั นผล ในอัตรำหุ้นละ
150 บำท จำนวน 650,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 97.50 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริษัทได้ ทยอยจ่ำยเงินปั น
ผลจำนวนดังกล่ำวจนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนพฤศจิกำยน 2559
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 175.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
แปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็ นบริษัทมหำชน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้นจำก 100 บำทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บำทต่อหุ้น
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 250.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 150.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO)
เปลี่ยน Logo และ ชื่อย่อบริษัท จำก CRC เป็ น CRD
เข้ ำเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560 ใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CRD”
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ การดาเนินงาน
วิสัยทัศน์
“เป็ นบริ ษัทที่มกี ำรจัดกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพเพื่อกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน”
พันธกิจ
- มีกำรบริ หำรงำนทีด่ ีตำมระบบมำตรฐำนสำกล
- มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
- ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำและสังคม
กลยุทธ์ การดาเนินงาน
- รักษำฐำนลูกค้ ำเดิม ควบคูไ่ ปกับกำรสร้ ำงฐำนลูกค้ ำใหม่ ด้ วยกำรส่งมอบงำนที่มีคณ
ุ ภำพ ได้ มำตรฐำน ในเวลำที่
กำหนด
- พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรให้ ได้ มำตรฐำนสำกล
- พัฒนำ และเสริ มสร้ ำงศักยภำพบุคลำกรภำยในองค์กร ผู้รับเหมำ และแรงงำนให้ ได้ มำตรฐำน
- ใส่ใจลูกค้ ำ ด้ วยกำรส่งมอบบริ กำรที่ดี และรวดเร็ ว
เป้ าหมายธุรกิจระยะยาว
เป้ำหมำยธุรกิจหลักของบริ ษัทยังคงเป็ นงำนรับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำรทังภำครั
้
ฐและเอกชน ประเภทงำนอำคำรและ
งำนสำธำรณูปโภค บริ ษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรรับงำนและขยำยสำขำไปยังภูมิภำคอื่น ๆ ในประเทศ โดยเน้ นพื ้นที่ที่มีกำร
ก่อสร้ ำงอย่ำงต่อเนื่องและคูแ่ ข็งขันไม่มำกนัก เช่น เกำะสมุยและจังหวัดภูเก็ต เป็ นต้ น
งำนด้ ำนกำรก่อสร้ ำงระบบสำธำรณูปโภค บริ ษัทจะขยำยขอบเขตและควำมหลำกหลำยของงำนให้ มำกขึ น้ เช่น งำน
ก่อสร้ ำงโครงจัดกำรขยะแบบครบวงจร, กำรจัด หำและติ ดตัง้ เครื่ องจัก รและอุปกรณ์ ไฟฟ้ำพลังน ำ้ ขนำดเล็ก , งำนสำยส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูงรวมทังงำนสถำนี
้
ไฟฟ้ำย่อย
งำนโครงกำรก่อสร้ ำงภำคเอกชนโดยเฉพำะงำนอำคำร บริ ษัทต้ องกำรขึ ้นเป็ นบริ ษัทชันน
้ ำด้ ำนกำรก่อสร้ ำงที่มีกำร
จัด กำรคุณ ภำพงำนก่ อสร้ ำงที่ ดี ในรำคำที่ เหมำะสม บริ ษั ท มี เป้ ำหมำยที่ จะเพิ่ ม ส่วนแบ่ งตลำดงำนก่ อ สร้ ำงภำคเอกชน
โดยเฉพำะในเขตภำคเหนือ
กำรขยำยงำนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะในกลุ่ม ประเทศ CLMV ในระยะยำวบริ ษั ท มีแ ผนที่ จะขยำยธุรกิ จ ไปยัง
ประเทศต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ แต่ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน บริ ษั ทจำเป็ นต้ องศึกษำข้ อมูลทุก ๆ ด้ ำนอย่ำงถ่องแท้ และรอบคอบ โดยใน
ระยะสันนี
้ ้บริ ษัทมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ เพื่อศึกษำข้ อมูลพื ้นฐำนและหำพันธมิตรทำงกำรค้ ำที่เหมำะสม
ก่อนกำรพิจำรณำลงทุนในโอกำสต่อไป
บริ ษัทขอยืนยันปรัชญำในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท คือ กำรยึดถือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นในระยะยำวเป็ นสำคัญ
เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
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ความเป็ นมาของรายได้ จากการให้ บริการ
ในปี 2553 บริ ษัทมีโอกำสได้ เข้ ำรับงำนให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
และให้ บริ กำรจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบในเขตเทศบำลนครลำปำง และเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวัด
ลำปำง และในปี 2557 บริษัทได้ ร่วมจัดตังบริ
้ ษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทเข้ ำถือหุ้นคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 70 ของทุน จดทะเบี ยน CEC ส่ว นที่ เหลือ อี กร้ อยละ 30 ของทุน จดทะเบี ยน CEC ถื อ หุ้นโดยบุค คลเกี่ ยวข้ อ งของ
กรรมกำรท่ำนหนึ่ง เพื่อดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอย ต่อมำบริ ษัทและ CEC ได้ จัดตังกิ
้ จกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริม
ดอย-ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้ อยละ 95
เพื่อเข้ ำประมูลและให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื ้นที่แขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรี วิชัย จังหวัด
เชี ยงใหม่ ทัง้ นี ้ เพื่อ ขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ แยกหน่วยธุรกิจ เกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจำก CRD ให้ ชัดเจน และ
เพื่อให้ บริษัทสำมำรถมุง่ เน้ นและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำรส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ ำงซึ่งเป็ นธุรกิจหลักได้ อย่ำงเต็มที่
รวมถึงเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎำคม 2558 จึงมีมติอนุมตั ขิ ำยเงินลงทุนใน CEC ทังจ
้ ำนวนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วน และจัดประเภท
เงินลงทุนในกิจ กำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC ใหม่จำกเดิมที่ บนั ทึกเป็ นบริ ษัทย่อ ยกลำยเป็ นรำยกำรบัญ ชี เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
นอกจำกนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรบริ ษัทมี
มติวำ่ จะไม่ทำธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้ นโครงกำรที่ยังผูกพันอยู่ในปัจจุบนั จำนวน 2 สัญญำ กล่ำวคือ
เมื่อครบสัญญำดังกล่ำว บริษัทก็จะไม่มีรำยได้ จำกธุรกิจประเภทนี ้อีกต่อไป ซึ่งสัญญำดังกล่ำวจะสิ ้นสุดในเดื อนกันยำยน 2560
(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.5 งำนที่ยังไม่ส่งมอบ) อีกทัง้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10
สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ใิ นหลักกำรที่จะจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอยที่ไม่ใช้ งำนทังหมด
้
รวมทังจะท
้ ำสัญญำเช่ำช่วงที่ดนิ ที่ใช้ ประกอบธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจนครบกำหนดอำยุ
สัญญำเช่ำที่บริษัททำกับเจ้ ำของที่ดนิ ให้ แก่บริษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรสิง่ ปลูกสร้ ำงทัว่ ไปประเภท
ต่ำง ๆ และกำรรับเหมำก่อสร้ ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ตำมแบบที่ลกู ค้ ำกำหนด โดยบริ ษัทให้ บริ กำรตังแต่
้ กำรวำงแผนงำน
ควบคุมดูแลกระบวนกำรทำงำน จัดหำวัสดุอปุ กรณ์ โดยบริ ษัทจะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มี ประสบกำรณ์ ในแต่ละด้ ำนเข้ ำมำรับจ้ ำง
ทำงำน เช่น งำนโครงสร้ ำงอำคำร งำนสถำปั ต ยกรรม เป็ นต้ น ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and
Electrical: M&E) บริษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้ กำร
ควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด เพื่อให้ งำน
กำรก่อสร้ ำงเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของสัญ ญำ และสำมำรถส่งมอบงำนได้ ภำยในกำหนดตำมสัญ ญำในแต่ละงวดจนกระทั่ง
สำมำรถส่งมอบงำนรับเหมำก่อสร้ ำงให้ กบั เจ้ ำของโครงกำรได้ ภำยในกำหนดของสัญญำ รวมทัง้ ดำเนินกำรอื่น ๆ ในส่วนที่เป็ น
ข้ อผูกพันตำมสัญ ญำให้ เรี ยบร้ อย ทัง้ นี ้บริ ษัทยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ ลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main
Contractor) นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีรำยได้ จำกธุรกิจให้ บริกำรจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ บริษัทจะไม่ทำธุรกิจ
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้ นโครงกำรที่ยังผูกพันอยู่ในปั จจุบันจำนวน 1 สัญญำ กล่ำวคือเมื่อครบสัญ ญำ
ดังกล่ำว บริ ษัทก็จ ะไม่มีรำยได้ จ ำกธุรกิจ ประเภทนี อ้ ี กต่อไป อี กทัง้ บริ ษัทมีมติอ นุมัติในหลักกำรที่ จ ะจ ำหน่ำยทรัพ ย์ สิน ที่
เกี่ ยวข้ อ งกับ ธุรกิจ ให้ บ ริ ก ำรเกี่ ยวกับขยะมูลฝอยที่ ไม่ใช้ งำนทัง้ หมด รวมทัง้ จะทำสัญ ญำเช่ำช่วงที่ ดิน ที่ ใช้ ประกอบธุรกิ จ
ให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่บริษัททำกับเจ้ ำของที่ดนิ ให้ แก่บริษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด (“CEC”)
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ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม เท่ำกับ 1,218.58 ล้ ำนบำท 1,046.06 ล้ ำน
บำท และ 1,366.80 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นรำยได้ จ ำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อ สร้ ำงเท่ำกับ 1,134.50 ล้ ำนบำท 1,015.06 ล้ ำน
บำท และ 1,343.62 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวมเท่ำกับร้ อยละ 93.10 ร้ อยละ 97.04 และ
ร้ อยละ 98.30 ตำมลำดับ และมีรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเท่ำกับ 84.08 ล้ ำนบำท 31.00 ล้ ำนบำท และ 23.18 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวมเท่ำกับร้ อยละ 6.90 ร้ อยละ 2.96 และร้ อยละ 1.70 ตำมลำดับ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท

โครงสร้ างรายได้

รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร/1
รายได้ รวม
รำยได้ อื่น/2
รวมรายได้

งบการเงินรวม
(ฉบับตรวจสอบ)
งวดปี 2558
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,134.50
92.54%
84.08
6.86%
1,218.58
99.40%
7.37
0.60%
1,225.95
100.00%

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

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริ ษัท
หมำยเหตุ :/1 รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร หมำยถึง รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึง่ ดำเนินกำรในนำมบริ ษัท
/2 รำยได้ อื่น หมำยถึง รำยได้ จำกกำรขำยเศษวัสดุ รำยได้ ค่ำเช่ำ และรำยได้ ดอกเบี ้ยรับ

ลักษณะงานบริการ
1. การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
กำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงของบริษัทแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) กำรรับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรสิ่งปลูกสร้ ำง
ทั่วไป และ (2) กำรรับเหมำก่อ สร้ ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ตำมแบบที่ ลกู ค้ ำกำหนด ซึ่งลูกค้ ำของบริ ษัทมีทัง้ หน่วยงำน
รำชกำรและภำคเอกชน โดยบริษัทจะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ ในแต่ละด้ ำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน เช่น งำนโครงสร้ ำง
อำคำร งำนสถำปั ตยกรรม งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ งำนระบบแอร์ งำนระบบโทรศัพท์ และกำรสื่อสำร งำนแต่ละ
ลักษณะที่มีกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำมำช่วยทำงำน จะอยู่ภ ำยใต้ กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยมีวิศวกรและทีมงำนของบริ ษัทที่ มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ เข้ ำควบคุมกำรทำงำนอย่ำงใกล้ ชิดกับเจ้ ำของโครงกำร หรื อตัวแทนเจ้ ำของโครงกำร
เพื่อกำหนดแผนงำนก่อสร้ ำงให้ สำมำรถส่งมอบงำนที่มีคณ
ุ ภำพภำยในกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำจ้ ำงเหมำได้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัท
ยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor)
สำหรับรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่บริ ษัทดำเนินกำรอยู่ สำมำรถแยกประเภทรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ ำงในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ได้ ดงั นี ้
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ตารางการรับรู้รายได้ แยกตามประเภท
ประเภทรายได้
รายได้ จากการรั บเหมาก่ อสร้ าง
• กลุม่ อำคำร/สิ่งปลูกสร้ ำง

ปี 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน

ปี 2560
ล้ านบาท สัดส่ วน

1,134.50

100.00%

975.29

96.08%

1,213.04

90.28%

-

-

39.77

3.92%

130.58

9.72%

1,134.50

100.00%

1,015.06

100.00%

• กลุม่ งำนระบบสำธำรณูปโภค
รายได้ จากการรั บเหมาก่ อสร้ าง

ปี 2559
ล้ านบาท สัดส่ วน

1,343.62 100.00%

1.1 งำนรับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำงทัว่ ไป
บริ ษัทให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงทั่วไป รวมถึงงำนปรับปรุงอำคำรจำกผู้ว่ำจ้ ำง ซึ่ งมีหลำย
ประเภท อำทิ อำคำรสำนักงำน อำคำรเรี ยน อำคำรที่พกั อำศัย คอนโดมิเนียม โรงพยำบำล ห้ องผ่ำตัด ห้ องปลอดเชื ้อ โรงแรม
เป็ นต้ น โดยบริ ษัทให้ บริ กำรรับเหมำงำนวิศวกรรมโยธำ งำนสถำปั ตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบที่ลกู ค้ ำ
กำหนด ทังนี
้ ้ ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและกำรสื่อสำร ระบบประปำ และระบบสุขำภิบำล
เป็ นต้ น บริษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุม
คุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ทังนี
้ ้บริษัทยังคงเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor)
1.2 งำนรับเหมำก่อสร้ ำงระบบสำธำรณูปโภค
บริ ษัทให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบที่ ลูกค้ ำกำหนด อำทิ งำนก่อสร้ ำงและติดตัง้
ระบบรวบรวมและบ ำบั ดนำ้ เสีย งำนก่อ สร้ ำงสถำนี ไฟฟ้ำแรงสูง งำนปรั บปรุ งระบบจ ำหน่ ำยไฟฟ้ำ งำนก่อ สร้ ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนนำ้ ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสร้ ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่งนำ้ งำนติดตัง้ และทดสอบเครื่ อ ง
กำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำพร้ อมอุปกรณ์ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศ วกรรมโยธำ ส่วนงำนระบบอื่น อำทิ ระบบ
บำบัดน ้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำแรงสูง และงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) บริษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์
ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริ ษัทที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ซึ่งบริ ษัทสำมำรถเข้ ำรับงำนได้ โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำ
เจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor) หรื อเข้ ำรับงำนในนำมกิจกำรร่ วมค้ ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริ ษัท
จะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรตำมสัดส่วนกำรร่ วมลงทุน หรื อ ในนำมกิจ กำรค้ ำร่ วม (“Joint Operation”) ซึ่ง
บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรตำมส่วนงำนที่ทำ โดย Joint Venture หรื อ Joint Operation บริษัทจะร่วม
ลงทุนกับบุคคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสม และทุกครัง้ ที่บริษัทจะพิจำรณำเข้ ำร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำใดๆ จะเป็ นไปตำม
อำนำจอนุมตั ขิ องบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรรับเหมำงำนระบบสำธำรณูปโภคจำนวน 1 โครงกำร ในนำมกิจกำรร่ วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย –
อำร์ .เค.เจ. (“กิจ กำรร่ วมค้ ำ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็ น กำรร่ วมทุนกับ บริ ษัท อำร์ .เค.เจ.เอ็น จิเนี ยริ่ ง จ ำกัด (“R.K.J.”) ซึ่งเป็ น
บุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท เพื่อเข้ ำประมูลงำนให้ บริกำรก่อสร้ ำง
ระบบรวบรวมและบำบัดน ้ำเสีย ให้ กบั เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเดือนเมษำยน 2559
ในปี 2560 บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนกับบริ ษัท เอ็ม.อำร์ .วี. วิศวกรรม จำกัด (“เอ็ม อำร์ วี”) ซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอกที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริ ษัท ในนำมกิจกำรร่ วมค้ ำซีอำร์ ดี แอนด์ เอ็ม อำร์ วี เพื่อกำรเข้ ำ
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ประมูลงำนจ้ ำงก่อสร้ ำงสถำนีไฟฟ้ำปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้ จดทะเบียนยกเลิกกิจกำรในเดือน
ตุลำคม 2560 เนื่องจำกไม่ได้ เป็ นผู้ชนะกำรประมูลงำน
2. การรับจ้ างให้ บริการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบนั บริ ษัทมีกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยจำนวน 1 สัญญำ เป็ นสัญญำในนำมกิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอยซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC”) จำนวน 1 สัญญำ โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุน
ร้ อยละ 95 ซึ่งเป็ นกำรรับจ้ ำงให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื ้นที่แขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรี วิชัย
จังหวัดเชียงใหม่ สัญญำดังกล่ำวจะครบกำหนดเดือ นมิถุนำยน 2563 โดยเหตุที่ CEC เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อ งกับบริ ษัท โดยมี
กรรมกำร และผู้ถือหุ้นบำงรำยร่วมกัน ดังนัน้ เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง และ
เพื่ อ เตรี ยมควำมพร้ อ มในกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ บริ ษัท จึงมี นโยบำยที่ จ ะไม่ทำธุรกิจ ให้ บริ กำร
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกในอนำคต ยกเว้ น 1 โครงกำรตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นที่บริษัทยังคงผูกพันตำมสัญญำ ซึ่งเมื่อครบกำหนด
สัญญำดังกล่ำว บริษัทจะไม่มีรำยได้ จำกธุรกิจดังกล่ำวอีกต่อไป ทัง้ นี ้ ภำยหลังสัญญำสิ ้นสุดลง บริษัทจะจำหน่ำยทรั พย์สินที่
เกี่ ยวข้ อ งกับ ธุรกิจ ให้ บ ริ ก ำรเกี่ ยวกับขยะมูลฝอยที่ ไม่ใช้ งำนทัง้ หมด รวมทัง้ จะทำสัญ ญำเช่ำช่วงที่ ดิน ที่ ใช้ ประกอบธุรกิ จ
ให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่บริษัททำกับเจ้ ำของที่ดนิ ให้ แก่บริษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด (“CEC”)
ประเภทรายได้
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
รวมรายได้ จากการให้ บริการ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
/1
/1
ล้ านบาท สัดส่ วน
ล้ านบาท สัดส่ วน
ล้ านบาท สัดส่ วน/1
84.08
6.90%
31.00
2.96%
23.18
1.70%
84.08
6.90%
31.00
2.96%
23.18
1.70%

หมำยเหตุ : /1 คำนวณสัดส่วนรำยได้ จำกฐำนรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้ อื่น)

การตลาดและการแข่ งขัน
กลยุทธ์ การตลาด
• กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทเน้ นให้ ควำมสำคัญ กับคุณภำพงำนก่อสร้ ำง และกำรส่งมอบงำนให้ ทันตำมกำหนดเวลำ เพื่อสร้ ำงควำม
เชื่ อ มั่น และควำมไว้ วำงใจต่อ ลูกค้ ำ ด้ วยกำรจัดให้ มีกำรจัดฝึ กอบรมควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมและควำมรู้ด้ำนควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับงำนก่อสร้ ำงเป็ นประจำทุกปี ให้ แก่บุคลำกร ส่วนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำที่จะมำรับงำนบำงส่วนของ
โครงกำรที่บริษัทได้ ทำสัญ ญำรับจ้ ำงมำ บริษัทจะเลือกสรรผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่บริ ษัท
กำหนด รวมถึงกำรจัดอบรมเพื่อให้ ควำมรู้ และแนะนำเทคนิคกำรก่อสร้ ำงให้ แก่ผ้ รู ับเหมำ รวมถึงกำรทำ workshop
ก่อนเริ่ มงำน เพื่อ ให้ ผ้ รู ับเหมำทรำบถึงมำตรฐำนกำรทำงำนของบริ ษัท รวมไปถึงมำตรฐำนในกำรตรวจรับงำนของ
บริ ษัท เพื่อสร้ ำงควำมเข้ ำใจ และลดควำมเสี่ยงจำกงำนก่อ สร้ ำงที่ ไ ม่ได้ คุณ ภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ ส่งวิศวกร
และทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญ และประสบกำรณ์ เข้ ำควบคุมกำรทำงำนอย่ำงใกล้ ชิด
•

กลยุทธ์ การกาหนดราคา (Price)

บริ ษัทมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำโดยอ้ ำงอิงตำมมูลค่ำประมำณกำรต้ นทุนงำนก่อสร้ ำง บวกด้ วยกำไรส่วนเพิ่ม
(Cost Plus Margin) บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญ กับกำรประมำณกำรต้ นทุนโครงกำร โดยเฉพำะกำรถอดแบบโดยจะมี
กำรว่ำจ้ ำงวิศวกรของบริ ษัทนอกช่วงเวลำทำกำรที่ไม่ใช่ผ้ รู ับผิดชอบในโครงกำรที่ จะเข้ ำเสนอรำคำหรื อ เข้ ำประมูล
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หรื อ ผู้ช ำนำญกำรภำยนอกกรณี เร่ งด่วน (ฝ่ ำยประเมินรำคำพิจำรณำว่ำจ้ ำงวิศวกรของบริ ษัทในกำรประเมินถอด
BOQ เป็ นอันดับแรก) อย่ำงน้ อย 2 รำย พร้ อมเปรี ยบเทียบกับรำคำกลำง (กรณี งำนรำชกำร) เพื่อหำปริ มำณงำนที่
เหมำะสมที่สดุ กรณีวศิ วกรหรื อผู้ชำนำญกำร 2 รำย ถอด BOQ มีปริมำณต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ ฝ่ ำยประเมินรำคำ
จะดำเนิน กำรสอบถำมรำยละเอี ยดจำกผู้ถอดแบบทัง้ 2 รำยเพื่อ ตรวจสอบควำมถูกต้ อ ง ควบคู่กับควำมรู้ ควำม
ชำนำญ และประสบกำรณ์ ของฝ่ ำยประเมินรำคำประกอบกำรตัดสินใจ หลังจำกนัน้ ฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ ำงจะทำกำรสืบ
รำคำวัสดุและค่ำแรงงำนเหมำเพื่อใช้ ประกอบกำรทำประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรที่เหมำะสมต่อไป
•

กลยุทธ์ ช่องทางการจัดหางาน (Place)

บริ ษัทมีช่องทำงจัดหำงำน แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้ แก่ 1.) กำรเข้ ำร่ วมประมูลงำน และ 2.) กำรเจรจำโดยตรงกับ
เจ้ ำของโครงกำร ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำที่บริ ษัทกำหนด เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำร
ไม่ได้ รับชำระค่ำจ้ ำงนอกจำกนัน้ บริ ษัทยังใช้ กลยุทธ์ในกำรลงทะเบียนเป็ นผู้รับเหมำเพื่อให้ บริ ษัทมีรำยชื่อ ที่ ผ่ำน
คุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ เพื่อให้ หน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำรส่งจดหมำยแจ้ งให้ บริษัท
เข้ ำร่ วมประมูลหรื อเสนอรำคำงำนรับเหมำก่อสร้ ำงเมื่อ มีโครงกำรใหม่เกิดขึน้ อย่ำงไรก็ ตำม หำกเป็ นลักษณะงำน
ก่อสร้ ำงที่บริษัทไม่เคยมีผลงำนมำก่อน หรื อโครงกำรมีขนำดใหญ่เกินกว่ำที่บริษัทจะเข้ ำเป็ นผู้รับเหมำหลักรำยเดียว
ได้ บริ ษัท จะพิจ ำรณำรู ปแบบกำรเข้ ำรั บงำนในนำมกิจ กำรร่ วมค้ ำ (“Joint Venture”) หรื อ กิจ กำรค้ ำร่ วม (“Joint
Operation”) ซึ่งจะร่วมมือกับผู้มีประสบกำรณ์ หรื อมีผลงำนอ้ ำงอิงในอดีต ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ ค่มู ือ
อำนำจดำเนินกำรของบริษัท ดังนัน้ ที่ผ่ำนมำบริษัทจึงมีงำนต่อเนื่องจำกกำรแนะนำงำนจำกลูกค้ ำทัง้ ที่เป็ นเจ้ ำของ
โครงกำร ผู้รับเหมำหลัก หรื อผู้รับเหมำช่วง
•

กลยุทธ์ ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริ ษั ท ด ำเนิ น กลยุ ท ธ์ ด้ ำนกำรตลำดและกำรประชำสั ม พั น ธ์ โดยกำรเข้ ำ ร่ ว มเป็ นสมำชิ ก ในสมำคม
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมต้ องกำรในกลุ่มสมำชิก กำรประชำสัมพันธ์อ งค์กรผ่ำนสื่อ โฆษณำ
ต่ำงๆ กำรร่วมออกงำนจัดนิทรรศกำรในวำระที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้บริษัทยังมีกำรส่งบุคลำกรไปเป็ นวิทยำกรพิเศษให้
ควำมรู้ด้ำนงำนก่อสร้ ำงแก่หน่วยงำนรำชกำรหรื อสถำบันกำรศึกษำ รวมทังเปิ
้ ดโอกำสให้ นักศึกษำภำควิชำวิศวกรรม
โยธำ และสำขำที่เกี่ยวข้ องกับงำนก่อสร้ ำงเข้ ำมำศึกษำดูงำนและร่ วมฝึ กงำนกับบริษัทเป็ นประจำทุกปี รวมถึงกำรจัด
อบรมเพื่อให้ ควำมรู้ และแนะนำเทคนิคกำรก่อสร้ ำงให้ แก่ผ้ รู ับเหมำอย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ ำของบริษัท สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ ำหน่วยงำนรำชกำร และกลุม่ ลูกค้ ำภำคเอกชน โดย
บริ ษัทจะพิจำรณำคุณ สมบัติเบื ้องต้ นของเจ้ ำของโครงกำรตำมแนวทำงที่บริ ษัทกำหนด ซึ่งฝ่ ำยประมำณรำคำจะดำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัตทิ ุกครัง้ ก่อนที่จะเข้ ำร่วมประมูลหรื อก่อนรับงำน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในกำรไม่ได้ รับกำรชำระค่ำจ้ ำงจำก
ลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำร ในขณะเดียวกัน บริ ษัทจะประเมินศักยภำพของบริ ษัท ควบคู่กับกำรประเมินศักยภำพ ของเจ้ ำของ
โครงกำร โดยบริษัทจะพิจำรณำควำมพร้ อมของบุคลำกรและทีมงำน ควำมเชี่ยวชำญ โอกำสทำงธุรกิจ และอัตรำกำไร เป็ นต้ น
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในเรื่ องของคุณภำพงำนก่อสร้ ำงที่ไม่ได้ มำตรฐำน กำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ และกำรขำดทุนจำกกำรดำเนิน
โครงกำรที่อำจเกิดขึ ้นภำยหลังรับงำน
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงแยก
ตำมกลุม่ ลูกค้ ำ ดังนี ้
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กลุ่มลูกค้ า
หน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนเอกชน
รวม

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
380.48
33.54%
764.17
75.28%
1,137.43
84.65%
754.02
66.46%
250.89
24.72%
206.19
15.35%
1,134.50
100.00%
1,015.06
100.00%
1,343.62
100.00%

โดยที่ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงมักจะมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนด้ ำนควำมต่อเนื่ องของรำยได้ ซึ่งขึน้ อยู่กับ
ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะกำรลงทุนในช่วงเวลำนัน้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทจึงไม่มีนโยบำยในกำรกำหนดสัดส่วน
รำยได้ รับเหมำก่อสร้ ำงระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรและงำนภำคเอกชน ในงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วน
รำยได้ จ ำกกำรรับงำนรับเหมำก่อสร้ ำงหน่วยงำนรำชกำร ต่อสัดส่วนรำยได้ จ ำกภำคเอกชน ร้ อยละ 33.54 ต่อร้ อยละ 66.46
ร้ อยละ 75.28 ต่อร้ อยละ 24.72 และร้ อยละ 84.65 ต่อร้ อยละ 15.35 ตำมลำดับ
หำกพิจำรณำแยกประเภทกลุม่ ลูกค้ ำ สำมำรถอธิบำยลักษณะของลูกค้ ำในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1. ลูกค้ าหน่ วยงานราชการ
ที่ผ่ำนมำบริ ษัทจะหำงำนจำกลูกค้ ำที่เป็ นหน่วยงำนรำชกำรผ่ำนระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงของหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ (Thai Government Procurement) ซึ่งผู้รับเหมำที่ มีสิทธิ์ขอซื ้อรำยละเอียดเอกสำรกำรประมูล และเข้ ำร่ วม
ประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ซึ่งจะมีกำรกำหนดคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น อำทิ ทุนจดทะเบียน ฐำนะทำงกำรเงิน
ผลงำนที่ผ่ำนมำ มูลค่ำผลงำนย้ อนหลัง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ กำรให้ บริ กำรหลังส่งมอบงำน ชัน้ ทะเบียนของผู้รับจ้ ำงเหมำ
เป็ นต้ น โดยหน่วยงำนรำชกำรที่เคยเป็ นลูกค้ ำของบริ ษัท ได้ แก่ มหำวิทยำลัย กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.) เทศบำลจังหวัด และเทศบำลอำเภอในจังหวัดต่ำงๆ เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ รับกำรจดทะเบียนเป็ นผู้รับเหมำที่สำมำรถขอซื ้อรำยละเอียดเอกสำรประมูล
และเข้ ำร่วมประมูลงำน โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำง
รายการจดทะเบียนผู้รับเหมา
หน่ วยงาน
รายการจดทะเบียน
ออกให้ วันที่
กรุงเทพมหำนคร
ผู้รับจ้ ำงเหมำงำนอำคำร ชัน้ 1 1 มกรำคม 2560
กำรท่ำเรื อแห่งประเทศไทย ผู้รับเหมำอำคำร ชัน้ 1
24 กุมภำพันธ์ 2558
กำรท่ำเรื อแห่งประเทศไทย ผู้รับเหมำงำนทำง ชัน้ 1
17 กุมภำพันธ์ 2560
กำรท่ำเรื อแห่งประเทศไทย ผู้รับเหมำงำนไฟฟ้ำ ชัน้ 2
17 กุมภำพันธ์ 2560
กำรเคหะแห่งชำติ
งำนก่อสร้ ำงอำคำรทัว่ ไป ชัน้ 1 30 กันยำยน 2558
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย ผู้ค้ำกลุ่มงำนจ้ ำงระบบประปำ, 13 มีนำคม 2560
จำกัด (มหำชน)
สุขภัณฑ์ และบำบัดน ้ำเสีย
กรมทรัพยำกรน ้ำ
งำนอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและพัฒนำ 19 กรกฎำคม 2560
แหล่งน ้ำ ชัน้ 2

วันหมดอายุ
31 ธันวำคม 2561
23 กุมภำพันธ์ 2561
16 กุมภำพันธ์ 2563
16 กุมภำพันธ์ 2563
29 กันยำยน 2561
12 มีนำคม 2565

18 กรกฎำคม 2563 < 100 ล้ ำนบำท

หมำยเหตุ : บริ ษัทมีแผนจะต่ออำยุกำรจดทะเบียนผู้รับเหมำกับทุกหน่วยงำนเจ้ ำของโครงกำรไปตลอดอย่ำงต่อเนื่อง
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2. ลูกค้ าภาคเอกชน
ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ รับงำนจำกลูกค้ ำภำคเอกชนส่วนใหญ่ เกิดจำกเจ้ ำของโครงกำรเชิญ เข้ ำร่ วมประมูลงำน ซึ่ง
เจ้ ำของโครงกำรจะพิจำรณำจำกชื่อเสียง ผลงำนในอดีต ประสบกำรณ์ ทำงำน และสถำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คงของ
ผู้รับเหมำ ทังนี
้ ้ บริษัทจะเจรจำโดยตรงกับเจ้ ำของโครงกำร หรื อเกิดจำกกำรติดต่อจำกเจ้ ำของโครงกำรมำยังบริ ษัท
โดยตรงเพื่อให้ เสนอรำคำบริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำร
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรไม่ได้ รับช ำระค่ำบริกำร บริ ษัทจะพิจำรณำคุ ณ สมบัติเบื ้องต้ นของ
ลูกค้ ำก่อนรับงำนทุกครัง้ อำทิ ฐำนะทำงกำรเงิน ประวัติควำมเป็ นมำของกิจกำรและ/หรื อผู้บริ หำรโครงกำร มูลค่ำ
และระยะเวลำก่อสร้ ำงของโครงกำร ควำมน่ำเชื่อถือของเจ้ ำของโครงกำร ประวัตกิ ำรชำระเงิน (กรณีเป็ นลูกค้ ำที่เคย
ใช้ บริกำร) ทุนชำระแล้ ว ภำวะอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจ เป็ นต้ น ซึ่งจะเป็ นไปตำมนโยบำยกำรรับงำนของบริษัท
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การหางานรับเหมา การตรวจสอบสถานะผู้ว่าจ้ าง และการประมูลงาน
การหางานรับเหมา
ในกำรหำงำนรับเหมำก่อสร้ ำงของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทำง คือ 1.ผ่ำนระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงหน่วยงำน
รำชกำร (Thai Government Procurement) และ 2.ผ่ำนนิตยสำรศูนย์รวมข่ำวช่ำง กำรได้ งำนรับเหมำทัง้ 2 ช่องทำงที่ กล่ำว
สำมำรถแบ่งออกตำมวิธีกำรได้ อีก 2 วิธี คือ 1.) กำรประมูลงำน หรื อ 2.) กำรเจรจำโดยตรงกับเจ้ ำของโครงกำร
1. กำรประมูลงำน (Competitive Bidding)
• เจ้ ำของโครงกำรจะประกำศหำผู้รับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำรที่ มีกำรออกแบบโครงกำรแล้ วเสร็ จ ผ่ำนเว็ปไซต์
ระบบกำรจัดซื อ้ จัดจ้ ำงหน่วยงำนรำชกำร (Thai Government Procurement) วิธีนีเ้ ป็ นวิธีกำรที่ หน่วยงำน
รำชกำรใช้ ปฏิ บัติ ซึ่งผู้รับ เหมำก่อ สร้ ำงที่ มี คุณ สมบัติเบื อ้ งต้ นตำม TOR (Term of Reference) ที่ เจ้ ำของ
โครงกำรกำหนด อำทิ ได้ รับกำรจดทะเบียนผู้รับเหมำ เคยมีผลงำนประเภทเดียวกับที่เจ้ ำของโครงกำรกำลัง
เปิ ดประมูลภำยในระยะเวลำที่กำหนด มีมลู ค่ำงำนรวมตำมที่เจ้ ำของโครงกำรกำหนดไว้ มีผลงำนที่ผ่ำนมำ
ตำมสัญญำเดียว/1 เป็ นไปตำมข้ อกำหนด เป็ นต้ น
หมำยเหตุ /1- ผลงำนที่ผ่ำนมำตำมสัญญำเดียว คือ ผลงำนที่ผ้ รู ับจ้ ำงได้ ทำงำนแล้ วเสร็ จตำมสัญญำที่ได้ มีกำรส่งมอบงำนและ
ตรวจรับเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องเป็ นผลงำนทีบ่ ริ ษัทเป็ นผู้รับจ้ ำงโดยตรง ไม่ใช่ผลงำนอันเกิดจำกกำรเป็ นผู้รับจ้ ำงช่วง โดย
มูลค่ำงำนใน 1 สัญญำต้ องไม่น้อยกว่ำที่เจ้ ำของโครงกำรกำหนด ไม่สำมำรถนำมูลค่ำงำนจำกสัญญำอื่นมำรวมได้
ถึงแม้ จะเป็ นงำนประเภทเดียวกันและรับจ้ ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำวก็ตำม

• เจ้ ำของโครงกำรจะเชิญ บริ ษัท และผู้รับเหมำก่อสร้ ำงรำยอื่น ๆ เข้ ำร่ วมประมูลงำนก่อ สร้ ำง ในกำรคัดเลือ ก
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำง เจ้ ำของโครงกำรจะพิจำรณำจำกชื่อเสียง ผลงำนในอดีต ประสบกำรณ์ ทำงำน และสถำนะ
ทำงกำรเงินที่มนั่ คงของผู้รับเหมำก่อสร้ ำงแต่ละรำย
2. กำรเจรจำโดยตรงกับเจ้ ำของโครงกำร (Negotiation Deal) ปกติเจ้ ำของโครงกำรหน่วยงำนเอกชนมักจะใช้ กบั งำน
ที่มีมลู ค่ำงำนไม่สงู นัก ซึ่งเจ้ ำของโครงกำรจะเลือกใช้ บริกำรกับผู้รับเหมำที่ค้ นุ เคย
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อนึ่ง รู ปแบบกำรรับ เหมำก่อ สร้ ำงของบริ ษั ท นอกเหนื อ จำกกำรขึน้ อยู่กับ ควำมต้ อ งกำรของเจ้ ำของโครงกำร ยัง
สำมำรถแบ่งรูปแบบกำรให้ บริกำร ออกเป็ น 2 รูป แบบ คือ
• รับเหมำก่อสร้ ำงแบบเหมำจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงำน จนจบโครงกำร
• รับเหมำก่อสร้ ำงบำงส่วนงำน อำทิ จัดหำวัสดุก่อสร้ ำงบำงส่วน และเหมำค่ำแรง หรื อรับเหมำค่ำแรงอย่ำงเดียว
การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ท่ ีใช้ ในโครงการ
ฝ่ ำยจัดซื ้อดำเนินกำรจัดหำวัสดุ และอุปกรณ์หลักที่ใช้ ในโครงกำรตำมยี่ห้อ รุ่น ลักษณะ ปริ มำณ และประมำณรำคำที่
ระบุอยู่ใน BOQ หรื อ คุณ ภำพใกล้ เคียง อำทิ เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์ ทรำย สุขภัณ ฑ์ อิฐ เสำเข็มและไม้ แบบ เป็ นต้ น กับผู้จัด
จำหน่ำยที่อยู่ในทะเบียนคูค่ ้ ำ (Vendor List) ของบริษัทเท่ำนัน้ ตำมนโยบำยกำรจัดหำ และกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำที่บริ ษัทกำหนดขึ ้น
อำทิ มีสินค้ ำต้ องกำรเพียงพอ รำคำและเงื่ อ นไขกำรช ำระเงิน กำรบริ กำรของพนักงำน กำรจัดส่งตรงต่อ เวลำ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
บริษัทจะไม่มีกำรทำสัญญำซื ้อขำยวัสดุ อุปกรณ์ กับผู้จัดจำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเป็ นพิเศษ แต่จะให้ ผ้ จู ัดจำหน่ำยเสนอรำคำ
วัสดุ อุปกรณ์ แก่บริษัท เพื่อเปรี ยบเทียบรำคำก่อนตัดสินใจสัง่ ซือ้ โดยลักษณะกำรสัง่ ซื ้อจะมีลกั ษณะเป็ นกำรสัง่ ซื ้อเพื่อใช้ งำน
เป็ นรำยโครงกำร (ผู้จัดจำหน่ำยจะดำเนินกำรจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ ดงั กล่ำวไปยังหน้ ำงำนโดยตรง) และนำวัสดุ อุปกรณ์ มำ
ใช้ งำนแบบมำก่อนใช้ ก่อน (First in First out) ซึ่งกำรพิจำรณำสัง่ ซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในงำนบริกำรมี 2 รูปแบบ คือ 1.ให้ บริกำร
รับเหมำก่อสร้ ำงแบบเหมำจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงำน 2.ให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงบำงส่วนงำน อำทิ จัดหำวัสดุก่อสร้ ำง
บำงส่วน และเหมำค่ำแรง หรื อรับเหมำค่ำแรงอย่ำงเดียว ในกำรสัง่ ซือ้ ตำมที่กล่ำวก่อนกำรสัง่ ซื ้อทุกครัง้ บริ ษัทจะต้ องได้ รับกำร
อนุมตั จิ ำกเจ้ ำของโครงกำรและ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในปี 2560 บริ ษั ทมี กำรสั่งซื อ้ วัสดุก่อ สร้ ำงจำกผู้จัดจ ำหน่ ำยรำยหนึ่งเกินกว่ำร้ อ ยละ 30 ของมูลค่ำกำรสั่งซื อ้ วัส ดุ
ก่อสร้ ำงรวม โดยบริ ษัทสัง่ ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงจำกบริ ษัท เชียงใหม่วิทยำพำณิชย์ (1997) จำกัด ซึ่งเป็ นผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำง
รำยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงรำยดังกล่ำวเสนอเงื่อนไขและรำคำที่ดีกว่ำผู้จัดจำหน่ำยวัสดุ
ก่อสร้ ำงรำยอื่น ทังนี
้ ้ บริ ษัทเห็นว่ำไม่เป็ นกำรพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ำยรำยดังกล่ำว เนื่องจำกวัสดุก่อสร้ ำงที่สั่งซือ้ เป็ นสินค้ ำทั่วไป
และสำมำรถจัดซื ้อ/จัดหำได้ อย่ำงแพร่หลำย
บริ ษัทมีนโยบำยกำรกระจำยกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกผู้จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 1 รำย และจะมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำกับผู้จัด
จำหน่ำยรำยอื่นก่อนพิจำรณำสัง่ ซื ้อทุกครัง้ ที่ผำ่ นมำบริษัทไม่เคยประสบปั ญหำกำรจัดหำวัสดุ และอุปกรณ์ ในกำรก่อสร้ ำงแต่
อย่ำงใด
การจัดหาผู้รับเหมามาร่ วมทางานในโครงการ
เพื่อช่วยลดภำระในกำรบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับบุคลำกร และแรงงำน และช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรต้ นทุน
โครงกำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริ ษัทจึงไม่มีนโยบำยในกำรว่ำจ้ ำงแรงงำนทำงตรงทัง้ หมด แต่จะเป็ นกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มี
ประสบกำรณ์ ม ำช่วยทำงำน โดยคัดเลือ กจำกผู้รับ เหมำที่ อ ยู่ในทะเบี ยนคู่ค้ำ (Vendor List) ของบริ ษั ทในกำรดำเนิน กำร
ก่อสร้ ำง ตังแต่
้ งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ ำง งำนระบบ ไปจนถึงงำนสถำปัตยกรรม โดยผู้รับเหมำจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำ
แรงงำนและวัสดุ อุปกรณ์ในบำงส่วนงำนที่ได้ รับว่ำจ้ ำง หรื อรับผิดชอบเฉพำะจัดหำแรงงำน ซึ่งจะเป็ นไปตำมข้ อตกลงในรูปของ
สัญญำว่ำจ้ ำงระหว่ำงบริ ษัทกับผู้รับเหมำ ซึ่งจะระบุลกั ษณะ และรำยละเอียดของงำน ระยะเวลำงำน มูลค่ำงำน ข้ อกำหนดใน
กำรทำงำน เงื่อนไขกำรชำระ และกำหนดกำรแล้ วเสร็จอย่ำงชัดเจน
ทังนี
้ ้ กำรคัดเลือกผู้รับเหมำจะเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจัดจ้ ำงที่ บริ ษัทกำหนด อำทิ ควำมพร้ อมของจ ำนวนแรงงำน
คุณ ภำพแรงงำน กำรให้ ควำมร่ วมมือ ควำมถูกต้ องของงำน ควำมรวดเร็วของงำน ประสบกำรณ์ ทำงำนร่ วมกัน คุณภำพของ
งำน และกำรบริกำรภำยหลังกำรส่งมอบงำน เป็ นต้ น โดยวิธีกำรสัง่ จ้ ำงผู้รับเหมำ สำมำรถแบ่งออก เป็ น 2 กรณี ดังนี ้
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1. กรณีที่เป็ นกำรจ้ ำงผู้รับเหมำที่จ้ำงเหมำเฉพำะค่ำแรง และบริษัทเป็ นผู้จดั หำวัสดุ อุปกรณ์ อำทิ เหล็ก คอนกรี ต อิฐ
มวลเบำ ปูนซีเมนต์ ปั น้ จั่น รถแม็คโคร รถเครน รถตัก รถบดดิน เป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นส่วนวิศวกรรมโยธำ
และงำนสถำปัตย์ เช่น งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ ำง
2. กรณี ที่เป็ นกำรจ้ ำงผู้รับเหมำที่จ้ำงเหมำทังค่
้ ำแรง และค่ำวัสดุ อุปกรณ์ อำทิ ระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร ระบบประปำ
ระบบสุขำภิบำล เป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (M&E)
ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีน โยบำยกระจำยกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำในแต่ละกลุ่มงำนมำกกว่ำ 1 รำย เพื่อไม่ให้ งำนกระจุกอยู่กับ
ผู้รับเหมำในกลุ่มงำนนันๆ
้ รำยใดรำยหนึ่ง เพื่อให้ สำมำรถส่งมอบงำนที่มีคณ
ุ ภำพ และมำตรฐำนให้ กับบริษัทในเวลำที่กำหนด
บริ ษัทไม่มีกำรพึง่ พิงผู้รับเหมำรำยได้ รำยหนึ่งเกินกว่ำร้ อยละ 30 ของมูลค่ำกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำรวม ทัง้ นี ้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำ
แต่ละรำย บริษัทจะพิจำรณำในเรื่ องของผลงำนในอดีตก่อนพิจำรณำว่ำจ้ ำงทุกครัง้ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำเรื่ องรำคำ ทังนี
้ ้
ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหำผู้รับเหมำไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ ตำมกรอบเวลำที่กำหนด
สรุปผลงานรับเหมาก่ อสร้ างอาคารทั่วไปในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2560)
2558
ประเภทอาคารทั่วไป
เสร็ จแล้ ว

ยังไม่ เสร็ จ

2559
ความคืบหน้ าโครงการ
เสร็ จแล้ ว ยังไม่ เสร็ จ

2560
เสร็ จแล้ ว

ยังไม่ เสร็ จ

1.คอนโดมิเนียม หอพัก อำคำรพำณิชย์ ที่พกั อำศัย
จำนวนโครงกำร
6
3
5
4
6
1
มูลค่ำที่รับรู้ รำยได้ (ล้ ำนบำท)
182.32
490.94
173.13
109.45
249.11
25.70
2.อำคำรเรี ยน ศูนย์กำรเรี ยนรู้
จำนวนโครงกำร
1
2
3
4
2
3
มูลค่ำที่รับรู้ รำยได้ (ล้ ำนบำท)
24.56
181.46
130.43
331.29
201.32
364.35
3.โรงแรม
จำนวนโครงกำร
1
0
0
2
3
1
มูลค่ำที่รับรู้ รำยได้ (ล้ ำนบำท)
4.26
64.22
101.61
38.87
4.ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
จำนวนโครงกำร
0
1
1
0
0
0
มูลค่ำที่รับรู้ รำยได้ (ล้ ำนบำท)
211.43
29.27
/1
5.อื่นๆ
จำนวนโครงกำร
2
2
8
3
8
6
มูลค่ำที่รับรู้ รำยได้ (ล้ ำนบำท)
11.52
27.91
40.14
126.50
150.76
207.80
รวม
จานวนโครงการ
10
8
17
13
19
11
มูลค่ าที่รับรู้ รายได้ (ล้ านบาท)
222.366
911.73
371.81
631.47
702.80
636.72
หมำยเหตุ : /1 - อืน่ ๆ อำทิ อำคำรบำบัดนำ้ เสีย อำคำรที่จอดรถ อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรบริ หำรจัดกำรขยะมูลฝอย ระบบบำบัดน ้ำเสีย งำนปรั บปรุ ง
ฝำท่อรำงระบำยนำ้ งำนซุ้มประตูป้อมยำม เป็ นต้ น

งานรับเหมาก่ อสร้ างระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 – ปี 2560)
ในปี 2559 - 2560 บริ ษัทได้ รับงำนก่อ สร้ ำงระบบสำธำรณูปโภค จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรก่อสร้ ำงระบบ
รวบรวมและบำบัดน ้ำเสีย ให้ กบั เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มรับรู้รำยได้ ตงแต่
ั ้ เดือนเมษำยน 2559
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรเข้ ำร่ วมประมูลงำนระบบสำธำรณูปโภคหลำยประเภทอย่ำงต่อ เนื่ อ ง แต่บำงโครงกำรบริ ษัทไม่
สำมำรถแข่งขันรำคำกับผู้ร่วมประมูลรำยอื่นได้ บริษัทจึงไม่มีผลงำนก่อสร้ ำงในส่วนงำนดังกล่ำวในปี 2558

สรุปผลงานรับเหมาก่ อสร้ างระบบสาธารณูปโภคในอดีต/1,/2
กลุ่มงานระบบไฟฟ้ าแรงสูงและสถานีไฟฟ้ าย่ อย
ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

1. สถำนีไฟฟ้ำย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

สถำนีไฟฟ้ำย่อย

มูลค่ าตามสัญญา
(ล้ านบาท)
205.39

ปี ที่
ดาเนินการ
2543

2. ก่อสร้ ำงพร้ อ มติ ดตัง้ สวิ ตช์ เกี ยร์ ระบบ 115kV
(เพิ่มเติม) สถำนีไฟฟ้ำบัวใหญ่
3. อำคำรโรงไฟฟ้ ำ ระบบส่ งน ำ้ และติ ด ตัง้ เครื่ อ ง
ก ำเนิ ด ไฟ ฟ้ ำ พ ร้ อ มส่ วน ป ระ กอ บ อื่ น ๆ
(โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังนำ้ แม่สะงำ)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

สถำนีไฟฟ้ำย่อย

11.80

2554

กรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน

ไฟฟ้ำพลังน ้ำ และ
สถำนีไฟฟ้ำย่อย

86.99

2556

กลุ่มงานระบบไฟฟ้ าพลังงานนา้ ขนาดเล็กและงานชลประทาน
1. โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ ขนำดเล็กแม่ปำย

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

ลักษณะ
โครงการ
ไฟฟ้ำพลังน ้ำ

2. โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ ขนำดเล็ก นำ้ หมัน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

ไฟฟ้ำพลังน ้ำ

75.00

2550

3. โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ ขนำดเล็ก นำ้ สำน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

ไฟฟ้ำพลังน ้ำ

155.92

2552

ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

มูลค่ าตามสัญญา
ปี ที่ดาเนินการ
(ล้ านบาท)
55.50
2538

กลุ่มงานระบบบาบัดนา้ เสีย และประปา
ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

1. ออกแบบและก่อสร้ ำงระบบรวบรวม และบำบัดนำ้

กระทรวงสำธำรณะสุข

ระบบบำบัดนำ้ เสีย

มูลค่ าตามสัญญา
(ล้ านบาท)
119.00

ปี ที่
ดาเนินการ
2541

ระบบบำบัดนำ้ เสีย

69.90

2546

3. ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบรวบรวม และบำบัดนำ้ เสีย

มหำวิทยำลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
เทศบำลนครปฐม

ระบบบำบัดนำ้ เสีย

69.90

2546

4. โรงกรองน ำ้ และถังตกตะกอน พร้ อมวำงท่อ เมน

เทศบำลพิษณุโลก

ระบบประปำ

25.00

2546

กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิต

ระบบบำบัดนำ้ เสีย

76.50

2552

เสีย โรงพยำบำลชุมชน
2.

ระบบบำบัดนำ้ เสียรวม ระยะที่ 1

ประปำ
5. ก่อสร้ ำงโรงบำบัดนำ้ ใต้ ดิน จำกบ่อเหมืองแม่เมำะ

กำรประปำส่วน
ระบบประปำ
53.95
2556
ภูมิภำค
หมำยเหตุ : /1 – ผลงำนรั บเหมำในอดีตสำหรับงำนก่อสร้ ำงแต่ละประเภท บริ ษัทไม่ได้ รับงำนอย่ำงต่อเนื่อง แต่บริ ษัทมีผลงำนที่จะสำมำรถเข้ ำร่ วม
เสนอรำคำหรื อร่ วมประมูลงำนดังกล่ำวได้ ตำมเงื่อนไข
/2 – กำรรับเหมำก่อสร้ ำงระบบสำธำรณูปโภค บริ ษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ สำหรับงำนระบบอื่น บริ ษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำง
ผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน ซึง่ จะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำน
ของบริ ษั ทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ซึ่งบริ ษัทสำมำรถเข้ ำรั บงำนได้ โดยตรง ซึ่งบริ ษัทจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor)
6. Grit Chamber และติดตังเครื
้ ่ องสูบนำ้

หน้ ำที่ 21
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริษัทมีมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมรอบบริเวณรับเหมำก่อสร้ ำงให้ เป็ นไปตำมระเบียบปฏิบัติจำก
กรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อบรรเทำผลกระทบต่อชุมชนบริ เวณข้ ำงเคียง โดยมีกำรควบคุม และ
ดูแลจำกวิศวกรประจำโครงกำร อำทิ กำรล้ อมรัว้ รอบพื ้นที่โครงกำรเพื่อป้องกันบุคคลภำยนอกเข้ ำบริ เวณก่อสร้ ำง เพื่อควำม
ปลอดภัย กำรจัดทำสแลนกันฝุ่ นครอบสิง่ ปลูกสร้ ำงเพื่อป้องกันฝุ่ น เสียง และวัสดุตกหล่น ดูแลควำมสะอำดล้ อรถบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์ทุกครัง้ ก่อนออกจำกหน่วยงำน เพื่อป้องกันเศษดิน และหินตกหล่นบนถนน ซึ่งอำจก่อให้ เกิดอันตรำยได้ เป็ นต้ น วัสดุ
อุปกรณ์ทกุ ชิ ้นจะมีกำรดูแลอย่ำงสม่ำเสมอจำกทีมวิศวกรหน้ ำงำนของบริษัท

หน้ ำที่ 22
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่ยงั ไม่สง่ มอบ จำนวน 13 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำงำนในส่วนที่ยงั ไม่รับรู้รำยได้ รวม 892.26 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

รำยละเอียดโครงกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่ลงนำมสัญญำแล้ ว
1. งำนกลุ่มอำคำรเรี ยนรวม มรภ.เชียงใหม่- มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ลักษณะโครงการ

มูลค่ า
โครงการ
ตามสัญญา
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาสัญญา

ความ
คืบหน้ า
(%)

รายได้ ท่ ี
รั บรู้ สะสม
(ล้ านบาท)

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็ จ ณ 31
ธ.ค.61

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็ จ ณ 31
ธ.ค.62

อำคำรเรี ยน

229.56

1 เม.ย.2559 – 21 มี.ค.2561

76.12%

174.73

54.83

100%

-

อำคำรอำนวยกำร

275.50

18 มี.ค.2559 – 3 ก.ย.2561

85.32%

235.06

40.44

100%

-

ระบบบำบัดนำ้ เสีย

193.46

21 ก.ค.2559 - 26 มี.ค.2561

62.80%

121.49

71.97

100%

-

211.21 26 ม.ค.2560 - 16 มี.ค.2562

40.19%

84.89

126.32

90%

100%

แม่ฮ่องสอน
2. งำนกลุ่มอำคำรอำนวยกำร มรภ.

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
3. งำนระบบรวบรวมและบำบัดน ้ำเสีย ปำก กิจกำรร่ วมค้ ำ เชียงใหม่ริม
ดอย -อำร์ .เค.เจ
เกร็ ด
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงำน

อำคำรโรงไฟฟ้ำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

อำคำรอเนกประสงค์

112.45

20 มี.ค.2560 - 25 ก.ย.2561

16.31%

18.34

94.11

100%

-

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงำน

ติดตังและทดสอบ
้
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ

13.39

28 ธ.ค.2559 - 23 ต.ค.2560

0.00%

0.00

13.39

100%

-

7. งำนก่อสร่ ำง The 8 Estate Santitham

บริ ษัท ดิ เอท เอสเตท จำกัด

คอนโดมิเนียม

80.56

1 ก.ค.2560 - 31 พ.ค.2561

31.90%

25.7

54.86

100%

-

8. งำนภูมิทศั น์กลุ่มอำคำรเรี ยนรวม และ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

อำคำรเรี ยน และ
หอพัก

82.71

1 ส.ค.2560 - 11 ก.ค.2561

22.19%

18.35

64.36

100%

-

4. งำนอำคำรโรงไฟฟ้ำระบบส่งนำ้ กฟภ.
แม่ตืน
5. กลุ่มอำคำรอเนกประสงค์และอำคำร
ปฏิบตั ิกำรเทคโนโลยี
6. งำนติดตังและทดสอบเครื
้
่ องกำเนิด
ไฟฟ้ำพลังน ้ำพร้ อมอุปกรณ์

กลุ่มอำคำรพักนักศึกษำคณะครุ ศำสตร์

หน้ ำที่ 23
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

มูลค่ า
โครงการ
ตามสัญญา
(ล้ านบาท)

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็ จ ณ 31
ธ.ค.61

% งานที่คาด
ว่ าจะแล้ ว
เสร็ จ ณ 31
ธ.ค.62

156.53

80%

100%

4.42

1.20

100%

-

8.69%

9.96

104.62

97%

100%

1 ต.ค.2560 - 30 พ.ย.2561

9.64%

8.46

79.26

100%

-

10 ธ.ค.2560 - 10 ต.ค.2561

0.00%

0.00

30.37

100%

-

ระยะเวลาสัญญา

ความ
คืบหน้ า
(%)

รายได้ ท่ ี
รั บรู้ สะสม
(ล้ านบาท)

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)

195.40

31 ส.ค.2560 - 31 มี.ค.2562

19.89%

38.87

5.62

8 ก.ย.2560 - 16 ธ.ค.2560

78.65%

ระบบบำบัดนำ้ เสีย

114.58

31 ต.ค.2560 - 29 มิ.ย.2562

บริ ษัท ไฟฟ้ำหงสำ จำกัด

อำคำรโรงไฟฟ้ำ

87.72

บริ ษัท ไพร์ มสแควร์ จำกัด

โรงแรม

30.37

ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

9. งำนโรงแรมดิเอ็มเพรสส่วนขยำย

บริ ษัท ช้ ำงคลำนเวย์ จำกัด

10. งำนถนนด้ ำนหน้ ำอำคำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

โรงแรม
ก่อสร้ ำงถนน

พิเศษ มรภ.เชียงใหม่
11. งำนระบบบำบัดน ้ำเสียระยะที่ 4

เทศบำลเมืองป่ ำตอง

เทศบำลเมืองป่ ำตอง
12. งำนก่อสร้ ำง Hongsa Power Visitor
Center Building
13. งำนก่อสร้ ำง Best Western Prime
Square Hotel
ที่มำ : ข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท

บริษัทมีงำนบริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจำนวน 1 สัญญำ เป็ นสัญญำในนำมกิจกำรร่วมค้ ำ CRC-CEC จำนวน 1 สัญญำ มีมลู ค่ำงำนคงเหลือ 275.73 ล้ ำนบำท ซึ่ง
บริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนกิจกำรร่วมค้ ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายละเอียดโครงการบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
ผู้ว่าจ้ าง/ผู้รับบริ การ

ผู้รับจ้ าง

1. แขวงเม็งรำย, แขวงนครพิงค์, แขวงกำวิละ,
แขวงศรี วิชยั จังหวัดเชียงใหม่

CRC-CEC/1

มูลค่ าตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)
531.31

ปี ที่
ดาเนินการ

วันสิน้ สุด
สัญญา

2558 - 2563

มิถนุ ำยน 2563

หมำยเหตุ : /1 – บริ ษัทลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC ร้ อยละ 5 และจะรับรู้ รำยได้ ส่วนแบ่งในกำไรตำมสัดส่วนเงินลงทุน

หน้ ำที่ 24

รายได้ ท่ ี
รั บรู้ สะสม
(ล้ านบาท)
255.58

มูลค่ างาน
คงเหลือ
(ล้ านบาท)
275.73

% งานที่คาดว่ า
จะแล้ วเสร็ จ
ณ 31 ธ.ค.61
68.40%

% งานที่คาดว่ า
จะแล้ วเสร็ จ
ณ 31 ธ.ค.62
89.35%

% งานที่คาดว่ า
จะแล้ วเสร็ จ
ณ 31 ธ.ค.63
100.00%

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ปั จจัยความสี่ยง
ผู้ถือ หุ้นควรพิจ ำรณำปั จจัยควำมเสี่ยง รวมทัง้ รำยละเอียดข้ อมูลอื่ น ๆ ที่ ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี อ้ ย่ำงรอบคอบ
ปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี เ้ ป็ นปั จจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทและมูลค่ำหุ้นของบริษั ทได้ ซึ่งปั จจัยควำม
เสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ อำจไม่เป็ นปัจจัยควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพรำะอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริ ษัทยังไม่อำจ
ทรำบได้ และอำจมีปัจ จัยควำมเสี่ยงบำงประกำรที่ บริ ษัทเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ ต่อ บริ ษั ทในขณะนี ้ แต่ใน
อนำคตอำจกลำยเป็ นปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อรำยได้ ผลกำไร ของบริษัทได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควร
ใช้ วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลอย่ำงรอบคอบ เพรำะปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ไม่จำกัดเฉพำะ
แต่เพียงปัจจัยควำมเสี่ยงตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้เท่ำนัน้
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรื อเจตนำรมณ์ของบริษัท
ที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบับนี ้ อำทิ “มีแผนกำร” ”ประสงค์” ”ต้ องกำร” ”คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” “ประมำณ” “อำจจะ” หรื อคำ
หรื อข้ อควำมอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็ นคำหรื อข้ อควำมที่บง่ ชี ้ถึงสิง่ ที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต ซึ่งมีควำมไม่แน่นอน และผลที่
เกิดขึ ้นอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงเป็ นธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะเศรษฐกิจและอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนัน้ กำรเติบโตหรื อกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจเป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำยได้ ของบริษัท อีกทังยั
้ งมีควำมเสี่ยง
จำกกำรแข่งขันภำยในกลุม่ ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทได้ ทัง้ หมดนีจ้ ึ งเป็ น
สำเหตุที่บริษัทต้ องคำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจและอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ ภำวะกำรแข่งขัน
ของกลุม่ ผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
อย่ำงไรก็ตำม จำกประสบกำรณ์ กำรทำงำนกว่ำ 27 ปี ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงของบริษัท บริ ษัทมีควำมเข้ ำใจใน
ลักษณะของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงเป็ นอย่ำงดี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ ำหลักในพื ้นที่ภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ อำทิ
เชี ยงใหม่ เชียงรำย ลำพูน ลำปำง ตำก กรุ งเทพมหำนคร นครนำยก นครปฐม นนทบุรี และภูเก็ต เป็ นต้ น ในพื ้นที่ ดงั กล่ำว
โดยเฉพำะเขตพื ้นที่ จังหวัดภำคเหนือ อำจกล่ำวได้ ว่ำบริ ษัทเป็ น ผู้รับเหมำรำยต้ นๆ ที่ ได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกทัง้ หน่วยงำน
รำชกำรและหน่วยงำนเอกชน นอกจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงในพื ้นที่ นอกจำกนัน้ บริษัทยังมีแผนกำรขยำยขอบเขตกำรรับงำน
รับเหมำก่อ สร้ ำงไปยังภูมิภำคอื่ นๆ ภำยในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV เช่น กำรรั บงำนก่อ สร้ ำงโครงกำร Hongsa
Power Visitor Center Building ระหว่ำงบริ ษัท กับ Hongsa Power Company Limited ในแขวงไชยบุรี สปป.ลำว เพื่อขยำย
ฐำนลูกค้ ำของบริษัท ทังในรู
้ ปแบบเข้ ำร่วมประมูลงำนหรื อบริ ษัทเข้ ำเสนองำนด้ วยตัวเอง หรื อผ่ำนกำรร่วมมือกับพันธมิตรทำง
ธุรกิจในรูปแบบกิจกำรร่ วมค้ ำ (Joint Venture) หรื อกิจกำรค้ ำร่ วม (Joint Operation) กอปรกับบริษัทสำมำรถเข้ ำร่ วมประมูล
งำนหรื อ รับงำนได้ ทงงำนหน่
ั้
วยงำนรำชกำรและงำนภำคเอกชนได้ ในกำรรับงำนจำกทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชนทำให้ บริ ษัท
สำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจลงได้ อำทิ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ภำคเอกชนลดกำรลงทุนลง ในขณะที่
ภำครัฐยังคงต้ องมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรื อ ทำกำรลงทุนต่อเนื่อ งตำมแผนงำนของภำครัฐ ทำให้
บริ ษัทยังสำมำรถรักษำระดับรำยได้ ให้ เติบโตได้ ทัง้ นีใ้ นช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกโครงกำร
ภำครัฐต่อโครงกำรภำคเอกชน เท่ำกับร้ อยละ 34 ต่อ 66 ร้ อยละ 75 ต่อ 25 และร้ อยละ 85 ต่อ 15 ตำมลำดับ
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2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐที่อำจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทโดยตรง ได้ แก่ นโยบำยกำรปรับค่ำจ้ ำงแรงงำน
ขันต
้ ่ำปี 2561 โดยมีข้อสรุปอัตรำทังหมด
้
7 อัตรำ คือตังแต่
้ 8-22 บำท ทำให้ อัตรำค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำทัว่ ประเทศเริ่มตังแต่
้ 308-330
บำทให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2561 และนโยบำยควบคุมดูแลแรงงำนต่ำงด้ ำวตำมพระรำชกำหนดกำรบริ หำร
จัดกำรกำรทำงำนของคนงำนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2560 (“พระรำชกำหนดฯ”) ซึ่งประกำศใช้ เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ำยน 2560 และในกำร
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 คณะรัฐมนตรี และหัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้ ผอ่ นผันให้ แรงงำน
ข้ ำมชำติที่กำลังดำเนินกำรพิสจู น์สญ
ั ชำติยงั ไม่แล้ วเสร็ จ ขยำยระยะเวลำดำเนินกำรออกไปอีก 6 เดือน จำกวันที่ 31 ธันวำคม
2560 เป็ นวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2561
เนื่องจำกแรงงำนเป็ นปั จจัยสำคัญในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลต่อแรงงำนย่อม
ส่ง ผลกระทบต่อ ธุรกิ จ ไม่ว่ำจะเป็ น กำรปรั บ ค่ำจ้ ำงแรงงำนขัน้ ต่ ำ ซึ่ งส่ง ผลกระทบต่อ ต้ น ทุ น ทำงตรงของโครงกำร กำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรควบคุมแรงงำนต่ำงด้ ำวมีผลกระทบต่อจำนวนแรงงำน หำกรัฐบำลเข้ มงวดในกำรควบคุมแรงงำนต่ำง
ด้ ำวอำจทำให้ ขำดแคลนแรงงำน ส่งผลให้ บริ ษัทอำจมีต้นทุนกำรจัดหำแรงงำนเพิ่มขึน้ หรื อไม่สำมำรถจัดหำแรงงำนอย่ำง
เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ อ ำจเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ ที่ เกี่ยวข้ อ งกับธุรกิจ
รับเหมำก่อ สร้ ำงของบริ ษัท เพื่อ ลดทอนควำมเสี่ยงดังกล่ำวผู้บริ หำรบริ ษัทจึงมีกำรติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ องเพื่อ
นำมำประกอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในอนำคต ในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ของภำครัฐในช่วงที่ผ่ำนมำ อำทิ กำรปรับค่ำจ้ ำงแรงงำนขันต
้ ่ำ และกำรควบคุมแรงงำนต่ำงด้ ำวตำม พรก.กำรบริหำรจัดกำร
กำรทำงำนของคนงำนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2560 นัน้ ผู้บริหำรของบริษัทพิจำรณำแล้ วว่ำในระยะสันอำจยั
้
งไม่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อ
บริษัทมำกนัก แต่อย่ำงไรก็ตำมในระยะยำวบริ ษัทอำจจะได้ รับผลกระทบทำงอ้ อมเกี่ยวกับกำรจัดหำแรงงำนในกรณี ที่ผ้ รู ับ จ้ ำง
เหมำแรงงำนบำงรำยอำจมีจำนวนคนงำนไม่เพียงพอตำมที่บริ ษัทร้ องขอ ส่งผลให้ ต้นทุนในกำรจัดหำแรงงำนเพิม่ ขึ ้น บริษัทจึง
มีแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยกำรเพิม่ จำนวนผู้รับ จ้ ำงเหมำแรงงำนในทะเบียนชื่อผู้รับเหมำของบริ ษัทให้ มำกขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในส่วนของโครงกำรที่ได้ ทำสัญญำไปแล้ วก็ จะได้ รับผลกระทบทำให้ ผลกำไรลดลง ในขณะที่โครงกำรใหม่ๆ กำรคิดต้ นทุน
ค่ำแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกทำกำรปรับเพิม่ เข้ ำไปในต้ นทุนโครงกำรก่อนเข้ ำร่วมประมูลงำนหรื อ เสนอรำคำงำนรับเหมำ
ก่อสร้ ำงโครงกำร
3) ความเสี่ยงจากการประมาณต้ นทุนไม่ ถูกต้ อง
กำรประมำณกำรต้ นทุนเป็ นหัวใจสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง เนื่องจำกสัญญำก่อสร้ ำงของบริ ษัท
เป็ นสัญ ญำเหมำจ่ำย หรื อเป็ นสัญ ญำที่ได้ มีกำรตกลงรำคำที่แน่นอนแล้ ว กำรประมำณกำรต้ นทุนและกำรควบคุมต้ นทุนให้
เป็ นไปตำมประมำณกำรจึงมีควำมสำคัญต่อผลกำไรของบริ ษัท กำรประมำณกำรต้ นทุนที่แม่นยำจะช่วยให้ ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
ตัดสินใจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ อี กทัง้ ยังเป็ นเครื่ องมือชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนเบื ้องต้ นของบริ ษัทให้ สำมำรถคำดกำรณ์ กำร
เติบโตของผลประกอบกำรของบริ ษัทได้ อย่ำงแม่นยำยิ่งขึ ้น กำรประมำณกำรต้ นทุนที่ผิดพลำดอำจทำให้ บริ ษัทเผชิญ ควำม
เสี่ยงเรื่ องผลกำไรไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย หรื ออำจส่งผลให้ บริษัทประสบปัญหำขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนรับเหมำก่อสร้ ำงใน
โครงกำรนันได้
้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัททรำบถึงควำมสำคัญของกำรประมำณกำรต้ นทุนเป็ นอย่ำงดีและมีแนวทำงกำรป้องกันควำม
เสี่ยงดังกล่ำว โดยบริ ษัทถือปฏิบตั ิก่อนกำรเข้ ำรับงำนหรื อเข้ ำประมูลงำนแต่ละโครงกำรทุกครัง้ บริ ษัทจะมีกำรถอดแบบและ
จัดทำ BOQ อย่ำงละเอียดเพื่อทำประมำณกำรต้ นทุนโครงกำร ในกำรถอดแบบเพื่อคำนวณปริมำณวัสดุตอ่ หน่วยของบริษัทจะ
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มี ฝ่ ำยวิศ วกรรมประมำณกำรเป็ น ผู้ถ อดแบบ นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ ว่ำ จ้ ำ งวิศ วกรที่ ไม่ไ ด้ เป็ น ผู้ดูแ ลโครงกำรนัน้ หรื อ
ผู้ช ำนำญกำรอี ก อย่ ำ งน้ อ ย 2 รำยเพื่ อ ท ำหน้ ำที่ ถ อดแบบในโครงกำรเดี ย วกัน เพื่ อ น ำผลกำรถอดแบบที่ ได้ ทัง้ หมดมำ
เปรี ยบเทียบหำปริมำณงำนสำหรับจัดทำประมำณกำรที่เหมำะสมที่สดุ หลังจำกนันบริ
้ ษัทก็จะส่งให้ ฝ่ำยจัดซื ้อจัดจ้ ำงทำกำรสืบ
รำคำวัสดุและค่ำแรงงำนเหมำเพื่อใช้ ประกอบกำรทำประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรต่อไป ทังหมดนี
้
้เป็ นผลให้ บริษัทมีควำมมัน่ ใจ
ในกำรประมำณกำรต้ นทุนแต่ละโครงกำร ซึ่งถือเป็ นจุดแข็งของบริ ษัทนับตังแต่
้ อ ดีตจนถึงปั จจุบั น ซึ่งผู้บริ หำรบริ ษัทเชื่ อว่ำ
บริษัทจะสำมำรถจำกัดควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้ เป็ นอย่ำงดี
4) ความเสี่ยงที่ไม่ สามารถตกลงราคามูลค่ าของงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังรอการอนุมัติ
เนื่อ งจำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำงบำงครัง้ ลูกค้ ำอำจแจ้ งคำสัง่ เปลี่ยนแปลงงำนเพิ่ม/ลดก่อนจะมีกำรตกลงเกี่ ยวกับ
ขอบข่ำยงำนหรื อรำคำของงำนในส่วนที่เพิม่ เติม เป็ นผลให้ เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ อโต้ แย้ งว่ำงำนที่ได้ ทำไปล่วงหน้ ำนัน้ อยู่ใน
ขอบเขตงำนที่กำหนดไว้ ในแผนโครงกำรหรื อรำยละเอียดเฉพำะเดิมหรื อไม่ หรื อเกินกว่ำรำคำที่ลกู ค้ ำเต็มใจชำระเป็ นค่ำงำน
พิเศษหรื อ ไม่ ควำมเสี่ย งดังกล่ำวอำจส่งผลให้ บ ริ ษัท อำจต้ อ งรั บภำระต้ น ทุนที่ เพิ่มเติม ในส่ว นของงำนเพิ่ม จนกว่ำค ำสั่ง
เปลี่ยนแปลงจะได้ รับอนุมัติและลูกค้ ำช ำระเงินส่วนเพิ่มมำให้ ในกรณี ที่คำสั่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ รับอนุมัติบริ ษัทอำจต้ อ ง
รับภำระต้ นทุนส่วนเพิ่มที่อำจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทโครงกำรนัน้ นอกจำกนี ้ อำจนำไปสูค่ วำมเสี่ยงจำกข้ อพิพำททำง
กฎหมำยได้
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิ บัติเพื่อ ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดย
เฉพำะงำนกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนมำกจะมีงบประมำณที่กำหนดมำแล้ วไม่สำมำรถเพิ่มเติมได้ หำกมีกำรขอให้ เพิม่ เติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงงำนส่วนใดส่วนหนึ่ง บริ ษัทต้ องนำแผนงำนทัง้ หมดมำวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนให้ อยู่ในประมำณกำร
ต้ น ทุนเดิม ซึ่งจะต้ อ งมีกำรเจรจำปรับเปลี่ยนรำยละเอี ยดงำนบำงส่วนเพื่ อ ชดเชยกับต้ นทุนงำนส่วนที่ เพิ่มขึน้ ในส่วนของ
หน่วยงำนเอกชน บริ ษัทมีแผนป้ อ งกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยจะเร่ งดำเนินกำรเสนองำนเพิ่ม/ลดให้ สอดคล้ องกับแผนงำน
เพื่ อ ให้ ผ้ ูว่ำจ้ ำงอนุมัติก่ อ นกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ แน่ ใจว่ำงำนที่ ด ำเนิ น กำรไปเจ้ ำ ของโครงกำรรั บ ทรำบและอนุมัติก ำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง
เนื่องจำกรำยได้ หลักของบริ ษัทมำจำกรำยได้ งำนตำมสัญ ญำ ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ ำรับงำนก่อสร้ ำงจนกระทั่งสิ ้นสุด
เมื่อ งำนสำเร็ จและส่งมอบให้ แก่ลูกค้ ำ กำรดำเนินงำนในลักษณะนี ท้ ำให้ บริ ษัทมีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้
เนื่ อ งจำกเมื่อ กำรให้ บริ กำรตำมสัญ ญำเสร็ จ สมบูรณ์ และส่งมอบงำนเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่บริ ษัทยังไม่มีงำนใหม่เข้ ำมำรองรั บ
ในขณะที่บริ ษัทยังคงต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อำทิ ค่ำจ้ ำงบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นผลให้ บริ ษัทได้ รับควำม
เสี่ยงในส่วนของภำระค่ำใช้ จ่ำยซึ่งไม่สอดคล้ อ งกับรำยได้ ที่จะได้ รับ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อเนื่ องต่อผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ เป็ นอย่ำงดี บริษัทจึงได้ มีกำรทำแผนงบประมำณ
ประจำปี โดยมีกำรตังเป้
้ ำรำยได้ และโครงกำรที่จะเข้ ำประมูลงำนล่วงหน้ ำ เพื่อให้ ผ้ บู ริหำรระดับสูงสำมำรถนำข้ อมูลไปวิเครำะห์
และวำงแผนกำรรับงำนหรื อติดต่อประมูลงำนโครงกำรใหม่ ให้ สอดคล้ องกับโครงกำรที่ จะทยอยจบและสร้ ำงควำมต่อเนื่องของ
รำยได้ ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทเชื่ อ ว่ำกำรที่ บริ ษั ทสำมำรถเข้ ำรั บประมูลงำนที่ หลำกหลำย อำทิ งำนโครงกำรก่อ สร้ ำง
ประเภทอำคำร งำนก่อสร้ ำงโครงกำรบำบัดน ้ำเสีย เป็ นต้ น กำรบริ หำรกำรรับงำนที่ มีขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก
พร้ อมกันในแต่ละช่วงเวลำ กำรเข้ ำรับงำนในหลำกหลำยพื ้นที่ กลยุทธ์เหล่ำนี ้ สำมำรถช่วยบริ ษัทลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่
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ต่อเนื่องของรำยได้ กอปรกับบริษัทใช้ กลยุทธ์กำรว่ ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในแต่ละโครงกำร เป็ นผลให้ บริษัท
ไม่ต้องแบกรับภำระค่ำจ้ ำงแรงงำนในช่วงที่ไม่มีงำน
6) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่รุนแรง ซึ่งจะทาให้ บริษัทมีส่วนแบ่ งการตลาดและกาไรลดลง
ธุรกิจก่อสร้ ำงเป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง โดยกำรเข้ ำรับงำนโครงกำรใหม่ๆ นัน้ ผู้ว่ำจ้ ำงจะมีกำรกำหนดเกณฑ์ใน
กำรเข้ ำรับงำน คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ ำรับงำน ผลงำนที่ผำ่ นมำของผู้เข้ ำรับงำน โดยหลังจำกผ่ำนคุณสมบัตติ ่ำงๆ เบื ้องต้ นแล้ ว ผู้วำ่ จ้ ำง
จะมีกำรพิจำรณำรำคำประมูล ปั จจุบนั มีผ้ รู ับเหมำในตลำดอยู่เป็ นจำนวนมำกทัง้ รำยเล็ก รำยกลำง และรำยใหญ่ เป็ นผลให้
บริษัทต้ องเผชิญ กับกำรแข่งขันที่รุนแรง นอกจำกนี ้ กำรแข่งขันที่รุนแรงอำจทำให้ เกิดกำรแข่งขันในด้ ำนของรำคำที่อำจทำให้
กำไรตำมสัญญำงำนลดลง
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงนี ้เป็ นอย่ำงดี กำรแข่งขันสำมำรถแบ่งย่อยออกเป็ น 2 กลุ่มลูกค้ ำ ได้ แก่ หน่วยงำน
รำชกำร และหน่วยงำนเอกชน โดยหน่วยงำนรำชกำรจะมีกำรแข่งขันที่ สงู กว่ำกำรเข้ ำรับงำนกับหน่วยงำนเอกชน โดยกำร
แข่งขันจะเป็ นไปตำมเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ตลอดจนกำรแข่งขันทำงด้ ำนรำคำ ในส่วนของภำคเอกชนนัน้ ผู้ว่ำจ้ ำงจะเป็ นคนเลือก
รำยชื่อ ผู้รับเหมำที่ สำมำรถเข้ ำร่ วมยื่ นเสนอชื่ อประมูลงำนได้ โดยกำรพิจำรณำผู้ได้ รับงำนเป็ นไปตำมควำมพึงพอใจของผู้
ว่ำจ้ ำง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมมัน่ ใจว่ำสำมำรถแข่งขันได้ ในทัง้ สองกลุ่มลูกค้ ำ ปั จจัยที่ทำให้ บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจสำหรับ
กลุ่มลูกค้ ำจำกหน่วยรำชกำรคือ 1) กำรถอดแบบประมำณกำรต่อหน่วยที่มีควำมแน่นอน ทำให้ บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจในกำรเข้ ำ
ประมูลงำนรำชกำร ในอัตรำกำไรขันต้
้ นที่บริ ษัทสำมำรถแข่งขันได้ 2) กำรควบคุมต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ ทำให้ บริ ษัท
สำมำรถรั กษำอัตรำกำไรขันต้
้ นของบริ ษั ทได้ อ ย่ำงมีประสิทธิภ ำพ อำทิ กำรกำหนดระยะเวลำกำรทำงำนให้ เหมำะสมกับ
ระยะเวลำก่อ สร้ ำงโครงกำร กำรเลือ กและกำหนดเครื่ อ งมื อ ให้ เหมำะสมกับงำนที่ ทำ เป็ นต้ น ในส่วนของกลุ่ม ลูกค้ ำจำก
หน่วยงำนเอกชน บริ ษัทจึงมีควำมมั่นใจที่จะรักษำและเพิ่มฐำนลูกค้ ำกลุ่มนี ด้ ้ วยกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำ กำรส่ง
มอบงำนที่ มีคณ
ุ ภำพ รำคำที่ เหมำะสม ตรงเวลำ และเสนอทำงเลือกที่เป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ ำ ในกรอบเวลำที่ยืดหยุ่นได้ ตำม
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ทังหมดนี
้
้ทำให้ ผ้ บู ริหำรบริษัทมีควำมมัน่ ใจว่ำบริษัทสำมำรถแข่งขันได้ ในอุตสำหกรรม
7) ความเสี่ยงจากการเข้ าร่ วมในกิจการร่ วมค้ า ที่อาจทาให้ บริษัทต้ องรับผิดชอบหากผู้ร่วมค้ าไม่ ปฏิบัตติ าม
ข้ อตกลง
เนื่องจำกกำรเข้ ำรับงำนบำงครัง้ บริษัทมีควำมจำเป็ นต้ องมีผลงำนอ้ ำงอิงของบริ ษัทอื่น เป็ นผลให้ ในบำงครัง้ บริษัท
ต้ องเข้ ำร่ วมในกิจกำรร่ วมค้ ำกับนิติบุคคลอื่นเพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถเข้ ำประมูลงำนและทำงำนโครงกำรเฉพำะบำงโครงกำรที่
บริ ษัทต้ องกำรควำมชำนำญหรื อมีเทคโนโลยีพิเศษได้ ในกำรร่ วมงำนในกิจกำรร่ วมค้ ำอยู่ภำยใต้ เกณฑ์กำรรับผิดชอบร่วมกัน
ข้ อตกลงร่วมกัน หรื อแทนกัน (Joint Venture) โดยควำมร่ วมมือดังกล่ำวจะสำเร็จก็ตอ่ เมื่อทัง้ สองฝ่ ำยปฏิบตั ิตำมพันธะสัญญำ
ของตน หำกผู้ร่วมค้ ำในกิจกำรร่วมค้ ำไม่สำมำรถกระทำตำมข้ อตกลงในสัญญำร่วมค้ ำได้ บริ ษัทอำจได้ รับควำมเสี่ยงที่จะต้ อง
เข้ ำรับผิดชอบในส่วนของผู้ร่วมค้ ำ อำทิ อำจต้ องเข้ ำรับผิดชอบในกำรจัดหำเงินทุนในส่วนของผู้ร่วมค้ ำที่ไม่สำมำรถหำเงินมำ
ลงทุนได้ หรื อควำมเสี่ยงในกำรที่ต้องเข้ ำรับผิดชอบงำนในส่วนของผู้ร่วมค้ ำให้ บรรลุแล้ วเสร็ จตำมแผนงำน ในกรณี ที่โครงกำร
ได้ รับควำมเสียหำยผู้วำ่ จ้ ำงมีสทิ ธิ์ในกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำจำกบริษัทได้ หรื อบริษัทอำจต้ องเข้ ำ
รับผิดในส่วนของผู้ร่วมค้ ำในกิจกำรร่ วมค้ ำด้ วย ยิ่งกว่ำนัน้ หำกบริ ษัทยังไม่สำมำรถ แก้ ไขปั ญ หำงำนในส่วนของผู้ร่วมค้ ำได้
เจ้ ำของโครงกำรอำจบอกเลิกโครงกำรซึ่งอำจส่งผลให้ บริษัทต้ องรับผิดตำมกฎมำย และสร้ ำงควำมเสียหำยแก่บริษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษัทจะทำกำรวิเครำะห์ลกั ษณะโครงกำรที่จะเข้ ำประมูล
กำรเลือกผู้ร่วมค้ ำ กำรเลือกบริษัทร่วมค้ ำจะพิจำรณำจำกประวัติ ผลงำนที่ผ่ำนมำ สถำนะทำงกำรเงินของผู้ร่วมค้ ำ ก่อนที่จะตก
ลงร่วมงำนกัน ทังนี
้ ้ หำกผู้ร่วมค้ ำไม่ปฏิบตั ติ ำมข้ อตกลงในสัญญำเป็ นผลให้ บริ ษัทต้ องแบกรับภำระควำมรับผิดชอบในส่วนของ
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ผู้ร่วมค้ ำนัน้ บริ ษัทจึงตระหนักถึงควำมเสี่ยงนี ้ และมีควำมมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถเข้ ำรับผิดชอบในส่วนงำนของผู้ร่วมค้ ำได้ หำกเกิด
ปัญหำขึ ้น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริษัทจะประเมินควำมสำมำรถและสถำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทก่อนตัดสินใจเข้ ำประมูลงำนว่ำ
สำมำรถทำงำนทังโครงกำรได้
้
ในกรณีมีเหตุกำรณ์ ไม่เป็ นไปตำมแผน ซึ่งทังหมดนี
้
้ ช่วยลดทอนควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อบริษัท
ได้ นอกจำกนี ้ที่ผำ่ นมำบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหำผู้ร่วมค้ ำไม่กระทำตำมข้ อตกลงในสัญญำ
8) ความเสี่ยงจากเจ้ าของโครงการชาระเงินล่ าช้ า หรือชาระเงินไม่ ได้
เนื่องจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงจะสำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจ้ ำงตำมสัญญำได้ ก็ต่อเมื่อกำรดำเนินงำนก่อสร้ ำงตำม
สัญญำได้ บรรลุขนควำมส
ั้
ำเร็จ ทำให้ บริ ษั ทต้ องดำเนินกำรก่อสร้ ำงและแบกรับต้ นทุน ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ก่อนที่จะสำมำรถเรี ยก
เก็บค่ำงวดงำนและได้ รับเงินจำกเจ้ ำของโครงกำร ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีลกู หนีก้ ำรค้ ำและมูลค่ำงำนเสร็ จที่ยังไม่เรี ยกเก็บ ณ วันที่ 31
ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 332.12 ล้ ำนบำท 378.79 ล้ ำนบำท และ 637.66 ตำมลำดับ หำกได้ รับชำระ
เงิน ค่ำ จ้ ำงล่ำช้ ำก็ จ ะส่งผลกระทบต่อ กระแสเงิน สดในกิ จ กำรของบริ ษั ท เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ต้ อ งมีภ ำระในกำรช ำระเงิน ค่ำ
ดำเนินกำรก่อสร้ ำงออกไปก่อนล่วงหน้ ำ
บริ ษัท ตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ ำนนี เ้ ป็ นอย่ำงดี จึงได้ หำแนวทำงป้อ งกันโดยกำรพิจ ำรณำเลือ กลูกค้ ำก่อ นเข้ ำ
ประมูลงำนหรื อก่อนเข้ ำรับงำน เมื่อรับงำนหรื อประมูลงำนได้ แล้ วบริ ษัทจะให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำงำนอย่ำง
เคร่งครัด เพื่อให้ สำมำรถมัน่ ใจว่ำได้ ว่ำบริษัทจะสำมำรถส่งมอบงำนที่มีคณ
ุ ภำพ ตำมกรอบเวลำที่กำหนดให้ แก่ลกู ค้ ำได้ เพื่อ
ลดปัญหำข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับกำรชำระเงินค่ำงวดงำนหรื อค่ำจ้ ำงของลูกค้ ำ รวมทังควำมเสี
้
่ยงจำกกำรตกเป็ นผู้ผดิ สัญญำ
9) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง
เนื่ องจำกรำยกำรสัง่ ซื ้อเพื่อกำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ ของบริ ษัทคือวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในโครงกำรก่อสร้ ำง ซึ่ ง
บริษัทจะสัง่ ซื ้อจำกผู้จัดจำหน่ำยที่อยู่ในรำยกำรผู้จัดจำหน่ำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน Vendor list ของบริ ษัท ทัง้ นีใ้ นช่วง 3 ปี ที่
ผ่ำนมำ บริ ษัทมียอดกำรสัง่ ซื ้อวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในโครงกำรก่อสร้ ำงจำกผู้จดั จำหน่ำยที่อยู่ในรำยกำรผู้จดั จำหน่ำยรำยหนึ่ง
เกินกว่ำร้ อยละ 30.00 ของยอดกำรสัง่ ซื ้อ จึงอำจก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงแก่บริษัทในแง่ของกำรพึง่ พิง และอำจก่อให้ เกิดผลกระทบ
หำกผู้จดั จำหน่ำยดังกล่ำวไม่สำมำรถจัดจำหน่ำยสินค้ ำให้ แก่บริษัทได้ ตำมควำมต้ องกำรในอนำคต
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี โดยบริษัทมีขนตอนในกำรพิ
ั้
จำรณำคัดเลือกผู้จดั จำหน่ำยจำกกำร
เปรี ยบเทียบรำคำที่เสนอจำกผู้จดั จำหน่ำยอย่ำงน้ อย 2 รำยเสมอ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ ำงเป็ นสินค้ ำที่
สำมำรถหำซื ้อได้ อย่ำงแพร่ หลำย อีกทังกำรสั
้
ง่ ซื ้อจำกผู้จัดจำหน่ำยรำยดังกล่ำวไม่ได้ เกิดจำกกำรพึ่งพิงผู้ ค้ ำรำยดังกล่ำวเป็ น
พิเศษ แต่ผ้ จู ดั จำหน่ำยรำยดังกล่ำวเป็ นผู้จัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงรำยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จดั จำหน่ำย
รำยนี ้ไม่สำมำรถขำยสินค้ ำให้ แก่บริ ษัทได้ บริ ษัทก็ยงั สำมำรถจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ ำงได้ จำกผู้จัดจำหน่ำยรำยอื่น เนื่องจำก
สินค้ ำก่อสร้ ำงเป็ นสินค้ ำทัว่ ไปที่มีจำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำย และรำคำในตลำดไม่ได้ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
1) การก่ อสร้ างไม่ แล้ วเสร็จทันตามกาหนดในสัญญาทาให้ บริษัทต้ องชดใช้ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
เนื่องจำกสัญญำงำนมีกำหนดเวลำแล้ วเสร็ จเพื่อส่งมอบงำน หำกบริษัทไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ ตำมกำหนดอำจ
ต้ อ งชดใช้ ค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ ำที่เกิดขึ ้น โดยค่ำปรับจำกกำรดำเนินงำนไม่แล้ วเสร็ จ สัญ ญำปกติจะอยู่ที่อัตรำร้ อยละ
0.10– 0.20 ของมูลค่ำตำมสัญ ญำสำหรับแต่ละวันที่ล่ำช้ ำโดยไม่มีเหตุอั นควร แต่รวมแล้ วโดยเฉลี่ยจะไม่เกินร้ อยละ 10.00
ของมูลค่ำตำมสัญ ญำ กำรที่ บริ ษัทไม่สำมำรถดำเนินงำนให้ แล้ วเสร็ จ ตำมกำหนดอำจทำให้ บริ ษัทต้ องชดใช้ ค่ำเสียหำยใน
จำนวนมำก ก็อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัท กระแสเงินสดของกิจกำร รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทเช่นกัน
เพื่อป้องกันปั ญ หำดังกล่ำวในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทจึงมีแผนงำนกำรดำเนินงำนที่ชดั เจน มีแผนกำรฝึ กอบรม
วิศวกรผู้ควบคุมงำนอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรประชุมทีมงำนฝ่ ำยบริ หำรและวิศวกรโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอทำให้ ทีมผู้บริ หำร
สำมำรถรู้ถึ งควำมคืบหน้ ำกำรดำเนิน งำนอย่ำงต่อ เนื่ อ ง ในกรณี ที่พ บว่ำอำจมีก ำรล่ำช้ ำของงำน ที ม ผู้บริ หำรและวิศวกร
โครงกำรจะมีกำรหำรื อ เพื่อ เพิ่มกำลังคนในส่วนงำนที่ อ ำจมีควำมล่ำช้ ำ เพื่อ ให้ มั่นใจว่ำงำนที่ ทำจะสำมำรถส่งมอบได้ ทัน
กำหนด และมีคณ
ุ ภำพ นอกจำกนี ้ในกรณี ที่บริ ษัทอำจมีกำรส่งมอบงำนล้ ำช้ ำจำกเหตุปัจจัยอื่นที่กระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
บริษัท บริษัทจะรี บดำเนินกำรแจ้ งเหตุดงั กล่ำวแก่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงให้ ทรำบเพื่อเจรจำเสนอขอขยำยระยะเวลำกำรดำเนินงำน โดยในช่วง
3 ปี ที่ผำ่ นมำบริษัทยังไม่เคยส่งมอบงำนล่ำช้ ำจนเป็ นผลให้ บริษัทต้ องชดใช้ คำ่ เสียหำย
2) ความเสี่ยงต่ อความปลอดภัย ชีวอนามัย และผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมข้ างเคียง
กำรดำเนินงำนก่อสร้ ำงโครงกำร หำกมีควำมผิดพลำดซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก ไม่วำ่ จะเป็ นผลกระทบใน
ด้ ำนของอันตรำยจำกควำมผิดพลำดในกำรก่อสร้ ำงที่ทำให้ เกิดควำมเสียหำยทังด้
้ ำนชีวติ และทรัพย์สนิ หรื อผลกระทบจำกกำร
ดำเนินงำนต่อสิ่งแวดล้ อ ม อำทิ มลภำวะทำงเสียง ฝุ่ นควันฟุ้งกระจำยจำกกำรก่อ สร้ ำง กำรทรุดตัวของพืน้ อำคำรข้ ำงเคียง
ทังหมดนี
้
้ อำจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทถูกดำเนินคดีในชัน้ ศำลได้ ในกรณี ที่ถูกเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยเป็ นจำนวนมำก นอกจำกนีค้ วำม
เสี่ยงดังกล่ำวยังอำจนำมำซึ่งกำรเสื่อมเสียชื่อเสียง และควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทอีกด้ วย
บริษัทจึงตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมปลอดภัยมำเป็ นอันดับแรกๆ โดยได้ มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนตังแต่
้ ระดับ
ผู้บริหำรจนถึงระดับคนงำนให้ เข้ ำใจและใส่ใจด้ ำนควำมปลอดภัยของกำรดำเนินงำนในทุกประเภทควำมปลอดภัย อำทิ กำรจัด
บุคลำกรเข้ ำอบรมด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของกรมสวัสดิกำรทุกระดับ กำรส่งเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพ
ไปให้ ค วำมรู้ ด้ ำนควำมปลอดภัยแก่ค นงำนก่อ นเริ่ มงำน (Morning Talk) กำรรณรงค์ ให้ คนงำนบัน ทึกกิจ กรรมด้ ำนควำม
ปลอดภัยในสมุดบันทึกควำมดี กำรจัดให้ มีกำรคัดเลือกคนงำนที่ทำงำนด้ วยควำมระมัดระวังปลอดภัยในแต่ ละเดือน (Safety
Men and Safety Women) เป็ นต้ น ซึ่งบริษัทเชื่อมัน่ ว่ำหำกพนักงำนและคนงำนของบริษัทเข้ ำใจถึงกำรป้องกันและใส่ใจควำม
ปลอดภัยในกำรดำเนินงำนก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกได้ สำหรับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมด้ ำนมลภำวะฝุ่ นควัน
ฟุ้งกระจำยนัน้ บริ ษัทได้ มีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญ ญั ติควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้ อ มในกำรทำงำน
นอกจำกนี ้ บริษัทได้ มีกำรจัดกำรเรื่ องมลภำวะทำงเสียง โดยกำรหลีกเลี่ยงกำรทำงำนในช่วงนอกเวลำงำน หำกมีกรณี ที่ต้องมี
กำรดำเนินงำนที่อำจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน บริษัทก็จะทำกำรแจ้ งให้ บคุ คลในชุมชนทรำบก่อนล่วงหน้ ำผ่ำนตัวแทนชุมชน
ที่บริษัทได้ มอบหมำยให้ เป็ นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรทำควำมเข้ ำใจ
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3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้ าง
วัสดุที่บริ ษัทใช้ ในกำรก่อสร้ ำงที่ สำคัญ ล้ วนมีรำคำขึ ้นอยู่กับภำวะตลำดทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ หำกวัสดุ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเหล็ก ปูนซีเมนต์ และอิฐมวลเบำ ขำดแคลนอำจทำให้ บริ ษัทไม่สำมำรถจัดหำวัสดุที่ต้องกำรได้ ในปริ มำณ
และรำคำที่เหมำะสม ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้ เกิดควำมล่ำช้ ำในแผนกำรดำเนินงำน และกำรเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนของโครงกำรได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีต้นทุนวัสดุที่ใช้ ในโครงกำรก่อสร้ ำงเฉลี่ยคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 45-55 ของต้ นทุนจำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ ำง โดยบริษัททรำบถึงควำมเสี่ยงของควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ ำงเป็ นอย่ำงดี และได้ หำแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยง
จำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุโดยกำรสัง่ ซื ้อวัสดุล่วงหน้ ำทัง้ หมดสำหรับโครงกำรที่ลงนำมในสัญ ญำแล้ ว อำทิ วัสดุสำหรับ
งำนระบบไฟ สุขภัณฑ์ ผนังและประตู เป็ นต้ น ในกรณี สำหรับวัสดุที่ ไม่สำมำรถสัง่ ซือ้ ล่วงหน้ ำได้ เป็ นระยะเวลำนำน โดยเฉพำะ
วัสดุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีกำรใช้ งำนในปริ มำณมำกและมีมลู ค่ำสัง่ ซื ้อสูง บริษัทก็จะใช้ วธิ ีทำสัญญำจองรำคำซื ้อกับผู้ค้ำ
ซึ่งจะพิจำรณำระยะเวลำกำรจองรำคำซื ้อให้ สอดคล้ องกับเวลำที่ต้องใช้ ตำมแผนงำนก่อสร้ ำง ที่ผ่ำนมำบริษัทสำมำรถจองรำคำ
ซื ้อเหล็ก ได้ นำนสุด 4 เดือ น ซึ่งสอดคล้ อ งกับแผนงำนก่อ สร้ ำงที่ จ ะเริ่ มเข้ ำเตรี ยมพื น้ ที่ และเริ่ มดำเนินกำรก่อ สร้ ำงฐำนรำก
โครงกำรในช่วง 4 ถึง 6 เดือนแรก ในกำรบริหำรต้ นทุนปูนซีเมนต์ บริษัทจะทำกำรสัง่ ซื ้อในรูปแบบของกำรซื ้อเหมำปูนซีเมนต์ทงั ้
โครงกำร ในส่วนของกำรป้อ งกันควำมผันผวนของรำคำอิฐมวลเบำ บริ ษัทใช้ วิธีกำรทำสัญ ญำซื อ้ อิฐมวลเบำล่วงหน้ ำ จำก
แผนกำรใช้ งำนในโครงกำร ทังหมดนี
้
้ เป็ นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดปั ญหำควำมผันผวนของรำคำวัสดุที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
4) ความเสี่ยงด้ านเงินทุนหมุนเวียนไม่ เพียงพอ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสูง โดยเฉพำะในกรณีเป็ นโครงกำรซึ่งต้ องลงทุน ดังนัน้
หำกประสบปัญหำในกำรหำแหล่งเงินทุนสนับสนุนทำงกำรเงิน ก็อำจทำให้ โครงกำรมีปัญหำได้ เนื่องจำกบริ ษัทต้ องดำเนินงำน
ก่อสร้ ำงให้ แล้ วเสร็จตำมขันควำมส
้
ำเร็จก่อน จึงสำมำรถเบิกเงินค่ำงวดงำนได้ ซึ่งบำงครัง้ ระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงได้ ถกู กำหนด
ไม่เหมำะสมกับงวดงำน หรื อ ไม่สอดคล้ องกับแผนกำรทำงำน ทำให้ บริ ษัทประสบปั ญหำกำรเบิกเงินล่ำช้ ำกว่ำเงิน ลงทุนที่ได้
ลงทุนไป ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัท หรื ออำจต้ องมีภำระในกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกเบี ้ยหนังสือค ้ำประกัน
งำนโครงกำรที่ได้ ทำไว้ กับธนำคำรพำณิชย์ นอกจำกนี ้ กำรขำดสภำพคล่องนี ้อำจทำให้ บริ ษัทต้ องเสียโอกำสในกำรเข้ ำรับงำน
โครงกำรใหม่ๆ
บริ ษัทเข้ ำใจและเห็ นถึงปั ญหำดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี บริ ษัทจึงหำแนวทำงป้องกันโดยกำรเตรี ยมกำรที่ จะแก้ ไข ขอ
อนุมตั ิวงเงินสินเชื่ อจำกธนำคำรพำณิ ชย์และสถำบันกำรเงินให้ เพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกำสและสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจ
และในกำรที่ บ ริ ษั ท ได้ รับ เงิน จำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ แก่ ป ระชำชนเป็ น ครั ง้ แรก (IPO) หลังจำกหัก
ค่ำใช้ จ่ำยแล้ ว บริษัทจะได้ นำมำใช้ เป็ นเงินทุนเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทและจะทำให้ บริษัทลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้
5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในธุรกิจก่อสร้ ำงบำงครัง้ ก็มีกำรสัง่ ซื ้อวัสดุ และอุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักรที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำงจำกต่ำงประเทศ เป็ นผล
ให้ อำจได้ รับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนโครงกำรใน
กรณีที่คำ่ เงินบำทอ่อนตัวลง ทำให้ ต้นทุนวัสดุก่อสร้ ำงที่นำเข้ ำมีมลู ค่ำสูงขึ ้น ส่งผลให้ อัตรำกำไรของโครงกำรลดลง
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรส่วนมำกที่บริ ษัทดำเนินกำรเป็ นโครงกำรที่อยู่ภำยในประเทศ อีกทัง้ วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนเป็ นกำรสัง่ ซื ้อจำกตัวแทนภำยในประเทศทัง้ สิ ้น ซึ่งมีเพียงโครงกำรพิเศษบำงโครงกำรของบริ ษัทอำจต้ องมี
กำรสัง่ ซื ้ออุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนสำคัญจำกต่ำงประเทศ โดยที่ผำ่ นมำในปี 2558 ถึงปี 2559 บริษัทไม่มีกำรทำรำยกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
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จำกต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริษัทมีโครงกำรก่อสร้ ำงระบบกำจัดขยะให้ กับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งต้ องมีกำรนำเข้ ำ
เครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศ บริ ษัทจึงมีแนวทำงกำรป้องกันด้ วยกำรทำสัญ ญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Forward
Contract) กับธนำคำรพำณิชย์ไว้ เต็มจำนวน เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำว
ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
เนื่ อ งจำกผู้บริ หำรหลักของบริ ษัท ได้ แก่ นำยธี รพัฒน์ จิรพิพัฒ น์ และนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ ำนวิศวกรรมและธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงเป็ นอย่ำงดี อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัท และมีบทบำทสำคัญใน
กำรกำหนดทิศทำงของบริษัท จำกประสบกำรณ์ ของผู้บริ หำรทัง้ สองท่ำนที่ มีมำกว่ำ 27 ปี ทำให้ บริ ษัทเจริ ญเติบโตและเป็ นที่
รู้จักในวงกำรก่อสร้ ำงทังในด้
้ ำนภำพลักษณ์ และควำมน่ำเชื่อถือ นอกจำกนี ้ผู้บริหำรทังสองท่
้
ำนยังเป็ นผู้ค ้ำประกันหลักในกำร
ขอวงเงินสินเชื่อในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ทังหมดนี
้
้อำจนำมำซึ่งควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิงผู้บริ หำรทังสองท่
้
ำนได้
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงในเรื่ องนีเ้ ป็ นอย่ำงดี จึงได้ มีกำรเตรี ยมแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริ หำร
(Succession Plan) ไว้ แล้ ว ซึ่งปั จจุบัน บริ ษั ทได้ มีคณะกรรมกำรบริ หำร คอยดูแลและร่ วมรับ ผิด ชอบในกำรตัดสินใจและ
กำหนดทิศทำงของบริ ษัท นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรมีแนวควำมคิดว่ำกำรที่บริษัทเจริญเติบโตมำกว่ำ 27 ปี ไม่ได้ พึ่งพิงบุคลำกรคน
ใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ แต่เป็ นกำรร่ วมกันทำงำนอย่ำงทุ่มเทของบุคลำกรของบริ ษัทในทุกภำคส่วน อีกทัง้ กำรมีทีมวิศวกร และ
สถำปนิกที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่มีใบประกอบวิชำชีพกว่ำ 32 คน (ข้ อมูล ณ 31 ธันวำคม 2560) ของบริษัท ทำให้ สำมำรถ
มัน่ ใจได้ วำ่ บริษัทสำมำรถดำเนินงำนต่อไปได้ อย่ำงยัง่ ยืน ในส่วนของกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทนัน้ ปัจจุบนั ได้ มีกำร
หำรื อกับสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ในกำรขอปลดภำระค ้ำประกันของผู้บริ หำรทัง้ สองท่ำนหลังจำกบริ ษั ทเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทรัพย์สนิ ถำวรที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ประเภททรัพย์ สิน

การใช้ ประโยชน์

1. ที่ดิน
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ต.เหมืองแก้ ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 14 ตำรำงวำ
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 8234 ต.ริ มใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-2-02 ไร่
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 31061 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 1-2-00 ไร่
4) นส.3 ก. เลขที่ 1524 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่รวม 1-3-19 ไร่
5) โฉนดที่ดินเลขที่ 43258 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-1-17.7 ไร่
6) โฉนดที่ดินเลขที่ 44117 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 1-1-57 ไร่
7) โฉนดที่ดินเลขที่ 2034 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 2-0-3.9 ไร่
8) โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 ต.เหมืองแก้ ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ 12-3-48 ไร่
9) โฉนดที่ดินเลขที่ 44542 ต.ช้ ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 18 ตำรำงวำ
10) โฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ต.ช้ ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 18 ตำรำงวำ
11) โฉนดที่ดินเลขที่ 2722,8478,8479,9549 และ 12310 ต.ช้ ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ เนื ้อที่รวม 7-0-37 ไร่
2. อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สำนักงำน
5. ยำนพำหนะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

วงเงินจานอง
(ล้ านบาท)

94.92
ทำงเข้ ำ – ออกที่ดิน
ที่ดินเปล่ำ
ที่พกั คนงำน/1
ที่ดินเปล่ำ
ที่พกั คนงำน/1
ที่พกั คนงำน/1
ที่พกั คนงำน/1
ที่ดินเปล่ำ
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
ที่พกั คนงำน/1 / โกดังเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ ำง
อำคำรสำนักงำนใหญ่
ใช้ ที่สำนักงำน
ใช้ ที่สำนักงำน
ใช้ ที่สำนักงำน

รวมมูลค่ า-สุทธิ
หมำยเหตุ : /1 - ที่พักคนงำนส่วนใหญ่เป็ นที่พักคนงำนที่บริษัทจ้ ำงเหมำแรงงำนจำกผู้รับเหมำสำหรับกำรเข้ ำทำงำนในโครงกำรทีอ่ ยู่บริเวณใกล้ เคียงที่ดิน ดังกล่ำว
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บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท

3.80
44.19
4.75
3.33
150.99

- ไม่มี จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน
จำนองเป็ นหลักประกัน

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

จำนองเป็ นหลักประกัน
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

55.35
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -
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ทรัพย์ สินไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน จำนวน 2.18 ล้ ำนบำท ซึ่งได้ แก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ /บริ กำรกับกรมทรัพย์สินทำงปั ญ ญำ กระทรวง
พำณิชย์ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ภาพเครื่องหมายการค้ า กรรมสิทธิ์
ประเภทสินค้ า / บริการ
เลขทะเบียน วันหมดอายุ
จำพวกที่ 36
บริษัท
170118422
อยู่ระหว่ำง
1. ซื ้อขำย/ให้ เช่ำ/พัฒนำ/ประเมินรำคำ
กำรดำเนินกำร
อสังหำริมทรัพย์
2. ที่ปรึกษำ/จัดกำร/ตัวแทน/ส่งเสริม/ให้
คำปรึกษำแนะนำ ด้ ำนอสังหำริมทรัพย์
จำพวกที่ 37
1. รับเหมำก่อสร้ ำง ที่อยู่อำศัย/อำคำร
2. ก่อสร้ ำง สถำนที่อำนวยควำมสะดวก
ภำยในอำคำร/งำนโยธำ/สถำนที่และ
สิง่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับที่จอด
ยำนพำหนะ/ระบบสำธำรณูปโภค/
ระบบบำบัดน ้ำเสีย/ระบบป้องกัน
มลภำวะสิง่ แวดล้ อม/สถำนีพลังงำน
3. จัดกำรควบคุมดูแลกำรก่อสร้ ำง
4. ควบคุมกำรก่อสร้ ำงระบบ
สำธำรณูปโภค
5. แก้ ไขเปลี่ยนแปลงอำคำร
6. บำรุงรักษำ ซ่อมแซม และกำรรื อ้ ถอน
สิง่ ก่อสร้ ำง
7. ปรับปรุงอำคำร ส่วนประกอบ และ
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่เกี่ยวข้ อง
8. ดูแลรักษำเกี่ยวกับสิง่ อำนวยควำม
สะดวกในสำนักงำนและอำคำร
9. ติดตัง้ ซ่อมแซม และบำรุงรักษำเครื่ อง
และระบบปรับอำกำศ
10. งำนปรับปรุงภูมสิ ถำปัตย์และ
สิง่ แวดล้ อม
จำพวกที่ 42
1. งำนวิศวกรรมก่อสร้ ำง
2. วำงแผนงำน/ออกแบบ ทำงวิศวกรรม
3. ออกแบบงำนด้ ำนระบบสำธำรณูปโภค
4. ให้ คำปรึกษำ ด้ ำนวิศวกรรม/งำนด้ ำน
ระบบสำธำรณูปโภค/ด้ ำนกำรป้องกัน
สิง่ แวดล้ อม/กำรพัฒนำสิง่ แวดล้ อม/
ด้ ำนวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม
5. วำงแผนงำนด้ ำนกำรควบคุม
สิง่ แวดล้ อม
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สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1. สัญญำเช่ำ
1) สัญญำเช่ำอำคำร
คูส่ ญ
ั ญำ
ควำมสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญำ
ที่ตงั ้
พื ้นที่ใช้ สอย
ระยะเวลำกำรเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำ
กำรใช้ ประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เช่ำอำคำรจำก นำงสุจิตรำ บุญธรรมำ
ไม่มี
เลขที่ 164/36 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอยรวม 122 ตำรำงเมตร
3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
12,631.58 บำทต่อเดือน
เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนใหญ่ของบริษัท

2) สัญญำเช่ำพื ้นที่จอดรถ
คูส่ ญ
ั ญำ
ควำมสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญำ
ที่ตงั ้
เนื ้อที่ดนิ
ระยะเวลำกำรเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำ
กำรใช้ ประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เช่ำพื ้นที่จอดรถจำกนำงสำวอรพินท์ สนองนำรถ
ไม่มี
พื ้นที่จอดรถยนต์ บริเวณด้ ำนหน้ ำสำนักงำน
พื ้นที่จอดรถ 5 คัน เนื ้อที่ดนิ รวม 22.5 ตำรำงวำ
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2561
4,000 บำทต่อเดือน
เพื่อเป็ นพื ้นที่จอดรถยนต์ บริเวณด้ ำนหน้ ำสำนักงำน จำนวน 5 คัน

3) สัญญำแบ่งเช่ำช่วงที่ดนิ
คูส่ ญ
ั ญำ
ควำมสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญำ
ที่ตงั ้
เนื ้อที่ดนิ ที่แบ่งให้ เช่ำช่วง
ระยะเวลำกำรเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำ

กำรใช้ ประโยชน์

:
:
:
:
:
:

บริษัท แบ่งเช่ำช่วงที่ดนิ จำก นำงบุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ
ไม่มี
โฉนดที่ดนิ เลขที่ 2828 ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประมำณ 2,400 ตำรำงวำ
10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 21 มกรำคม 2566
22 มกรำคม 2556 ถึง 21 มกรำคม 2559 อัตรำค่ำเช่ำ 30,000 บำทต่อเดือน
22 มกรำคม 2559 ถึง 21 มกรำคม 2562 อัตรำค่ำเช่ำ 33,000 บำทต่อเดือน
22 มกรำคม 2562 ถึง 21 มกรำคม 2565 อัตรำค่ำเช่ำ 36,300 บำทต่อเดือน
22 มกรำคม 2565 ถึง 21 มกรำคม 2566 อัตรำค่ำเช่ำ 39,930 บำทต่อเดือน
: เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำน โครงกำรงำนจัดเก็บขยะในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่

หมำยเหตุ : บริ ษัทให้ เช่ำช่วงที่ดินตำมสัญญำแบ่งเช่ำช่วงที่ดินดังกล่ำวให้ แก่กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC โดยกำหนดระยะเวลำเช่ำช่วง 3 ปี ตังแต่
้ 1
ก.ค. 58 ถึง 30 มิ.ย. 61 เพื่อใช้ ในโครงกำรงำนจัดเก็บขยะ 4 แขวง เทศบำลเชียงใหม่ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิในหลักกำร
ในกำรให้ CEC เช่ำช่วงที่ดินต่อจนสิ ้นสุดสิทธิกำรเช่ำในเดือนมกรำคม 2566 ตำมระยะเวลำที่บริ ษัทได้ ทำกับนำงบุปผวรรณฯ
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2. สัญญำกิจกำรร่วมค้ ำ
1) ชื่อกิจกำรร่วมค้ ำ
คูส่ ญ
ั ญำ

: กิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
: บริ ษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (นิตบิ ุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ถือหุ้นรวมกันใน
สัดส่วนร้ อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน)
วันที่ลงนำม
: 12 ธันวำคม 2557
วัต ถุป ระสงค์ ข อง : เพื่อเข้ ำร่ วมประมูลงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยภำยในเขตเทศบำล จำนวน 4 แขวง ด้ วยวิธี กำรทำง
กิจกำรร่วมค้ ำ
อิเล็กทรอนิกส์
สำระส ำคั ญ ของ : • ทังสองฝ่
้
ำยจะร่ วมกันรับผิดชอบในค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นในกำรเตรี ยมกำรประมูลนี ้ ตลอดจนกำร
สัญญำ
ทำงำนให้ เสร็จสิ ้นตำมสัญญำ โดยมีสว่ นแบ่งตำมควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ำยดังนี ้
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
ถือสัดส่วน 5%
บริษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด ถือสัดส่วน 95%
• สัญ ญำกิจกำรร่ วมค้ ำจะสิน้ สุดก็ต่อเมื่ อกิจกำรร่ วมค้ ำได้ ดำเนินงำนตำมสัญ ญำโครงกำรเสร็ จ
สมบูรณ์ทกุ ประกำร ตำมข้ อกำหนดของเทศบำลนครเชียงใหม่
• บริ ษัท ซี อำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด มีหน้ ำที่ในกำรรับผิดชอบในกำรจัดทำเอกสำร
ประมูล จัดหำวัสดุอุปกรณ์ รับผิดชอบเป็ นฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร คือ จัดเก็บขยะ ดูแลด้ ำนกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียม รวมทังกำรส่
้
งงวดงำนตำมวัตถุประสงค์ที่กิจกำรร่วมค้ ำกำหนดให้ จนแล้ วเสร็จ
• บริ ษั ท มี ห น้ ำที่ ในกำรบริ หำรโครงกำรพร้ อ มทัง้ สนับ สนุน ทำงด้ ำนกำรเงิน และให้ เงินกู้เป็ น
จำนวนเงินไม่เกิน 6.00 ล้ ำนบำท ในอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี เพื่อเป็ นค่ำดำเนิ นกำรและ
เงินทุนหมุนเวียนในระยะเริ่มต้ น
• กิ จ กำรร่ ว มค้ ำ จะจ่ ำ ยค่ ำ บริ ห ำรโครงกำรให้ กั บ บริ ษั ท เพื่ อ เป็ นค่ ำ บริ ห ำรโครงกำรและ
ค่ำตอบแทนจำกกำรสนับสนุนทำงด้ ำนกำรเงิน ในอัตรำร้ อยละ 3 ไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม ของ
ยอดเงินที่ได้ รับจำกกำรทำงำนในแต่ละเดือน

2) ชื่อกิจกำรร่วมค้ ำ
คูส่ ญ
ั ญำ

: กิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – อำร์ .เค.เจ.
: บริ ษัท อำร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ ง จ ำกัด (นิติบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับผู้ถือ หุ้น กรรมกำร และ
ผู้บริหำรของบริษัท)
วันที่ลงนำม
: 12 พฤศจิกำยน 2558
วัต ถุป ระสงค์ ข อง : เพื่อ เข้ ำร่ วมประมูลงำนโครงกำรก่อสร้ ำงระบบรวบรวมและบำบัดนำ้ เสีย (โซน 1 ศรี สมำน) ด้ วย
กิจกำรร่วมค้ ำ
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
สำระส ำคั ญ ของ : • คูส่ ญ
ั ญำต่ำงจะเข้ ำมำมีสว่ นร่ วมในสิทธิและควำมรับผิดชอบที่เกิดขึ ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับกิจกำร
สัญญำ
ร่ วมค้ ำ โดยเฉพำะในผลกำไรหรื อ ขำดทุน กำรจัดหำบุคลำกร หน่ วยงำนสนำม กำรจัดเตรี ยม
วัสดุอปุ กรณ์ กำรจัดหำเงินทุน และควำมรับผิดชอบในหนี ้สิน โดยมีสดั ส่วน ดังนี ้
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ถือสัดส่วน 60%
บริษัท อำร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ถือสัดส่วน 40%
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• ผู้ร่วมค้ ำแต่ละฝ่ ำยให้ สัญ ญำว่ำจะไม่เข้ ำทำกำรคัดเลือ กผู้มีคุณ สมบัติประกวดรำคำ รวมถึง
ดำเนินกิจ กรรมใดๆที่ เกี่ยวข้ อ งกับงำนดังกล่ำวโดยอิสระโดยแยกกันหรื อร่ วมกับบุคลลที่ สำม
ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงบริ ษัทในเครื อ และ/หรื อ บริ ษัทสำขำ หรื อ บริษัทอื่นใดที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง
กัน
• คูส่ ญ
ั ญำตกลงให้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ร่วมค้ ำหลัก รวมตลอดถึงกำร
เข้ ำทำสัญ ญำ และรับเงินค่ำงำนกับเทศบำลนครปำกเกร็ ด และมีอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรอง
เรื่ องต่ำงๆ ตัดสินใจกระทำกำรใดๆได้ โดยชอบด้ วยกฎหมำยอันเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนโครงกำร
ดังกล่ำว
• สัญญำกิจกำรร่วมค้ ำจะสิ ้นสุดก็ตอ่ เมื่อกิจกำรร่วมค้ ำได้ ทำกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จตำมสัญญำจ้ ำง
และได้ รับกำรจ่ำยเงินทัง้ หมดจำกเทศบำลนครปำกเกร็ ดและบรรดำทรัพย์สิน กำรเรี ยกร้ อ งใช้
สิทธิหรื อควำมรับผิดชอบทังปวงได้
้
รับกำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้ องโดยคูส่ ญ
ั ญำทังหลำยแล้
้
ว
3. กรมธรรม์
บริ ษัททำประกันภัยสำหรับอำคำรสำนักงำนของบริ ษัท เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง รวมถึงยำนพำหนะ
ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สิง่ ปลูกสร้ ำง
คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย
ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย

: บริษัท กรุงไทยพำนิชประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: 30-17-00022261
: กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
รำยละเอียดภัยเพิม่
1. ภัยจำกลมพำยุ (ยกเว้ นที่อยู่อำศัย)
2. ภัยจำกแผ่นดินไหวหรื อภูเขำไฟระเบิดหรื อคลื่นใต้ น ้ำหรื อสึนำมิ (ยกเว้ นที่อยู่อำศัย)
3. ภัยจำกลูกเห็บ (ยกเว้ นที่อยู่อำศัย)
: สิ่งปลูกสร้ ำงบนโฉนดที่ ดินเลขที่ 49826 ตำบลช้ ำงคลำน อ ำเภอเมือ งเชี ยงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50100 (อำคำรเลขที่ 164/34)
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มิถนุ ำยน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561
: 504,000 บำท
: ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
: บริษัท กรุงไทยพำนิชประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: 30-16-00050640
: กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
รำยละเอียดภัยเพิม่
1. ภัยจำกลมพำยุ (ที่ไม่ใช่ภยั พิบตั )ิ
2. ภัยจำกแผ่นดินไหวหรื อภูเขำไฟระเบิดหรื อคลื่นใต้ น ้ำหรื อสึนำมิ (ที่ไม่ใช่ภยั พิบตั )ิ
3. ภัยจำกลูกเห็บ (ยกเว้ นที่อยู่อำศัย)
: อำคำรเลขที่ 164/35 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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50100
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลำคม 2561
503,160 บำท
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท ชับบ์สำมัคคีประกันภัย จำกัด (มหำชน)
101-17-11-102-00145
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
ขยำยควำมคุ้มครอง
1. ภัยจำกแผ่นดินไหวหรื อภูเขำไฟระเบิดหรื อคลื่นใต้ น ้ำหรื อสึนำมิ
2. ภัยกำรระเบิด
อำคำรเลขที่ 164/34-36 ถนนช้ ำงคลำน ต ำบลช้ ำงคลำน อ ำเภอเมือ งเชี ยงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50100
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562
6,000,000 บำท
คุณสุจิตรำ บุญธรรมมำ (เฉพำะอำคำรเลขที่ 164/36 จำนวน 1 คูหำ)

ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

:
:
:
:
:
:

ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย

:

ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:

คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

: บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: 12001-005-160072821
: กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
ขยำยควำมคุ้มครอง
1. ภัยน ้ำท่วม (รวมภัยพิบตั )ิ
2. ภัยลมพำยุ (รวมภัยพิบตั )ิ
3. ภัยลูกเห็บ
4. ภัยแผ่นดินไหว (รวมภัยพิบตั )ิ
5. ภัยจำกกำรระเบิด
6. ภัยเนื่องจำกน ้ำ (รวมภัยพิบตั )ิ
: สิง่ ปลูกสร้ ำงบนโฉนดที่ดินเลขที่ 2722, 8478, 8479, 9549, 12310 ถนนช้ ำงคลำน ตำบล
ช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561
: 8,926,800 บำท
: ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย
ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

2) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง
คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

: บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: EP002073-17NBK
: กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง
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ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย

ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

: รถเครน ปี 2015 ยี่ห้อ KATO
เลขตัวรถ : ษฑ256-2110
เลขเครื่ องยนต์ : 6D16-804186
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 25 สิงหำคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหำคม 2561
: 4,000,000 บำท
: บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด

คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย

:
:
:
:

ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
EP001935-17NBK
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องจักรที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง
รถแทร็กเตอร์ ขดุ ตักดิน ปี 2016 ยี่ห้อ KOBELCO
รุ่น : SK200-8 Super XM
เลขตัวรถ : YN12T12847
เลขเครื่ องยนต์ : JOSE TG 35790
: 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤษภำคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภำคม 2561
: 4,100,000 บำท
: บริษัท

คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย
ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท มิตซุย สุมโิ ตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
BKD/MCPM/17-000750
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องมือและเครื่ องจักรของผู้รับเหมำ
รถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK140LC-8 (SUPER) XM
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนำคม 2561
3,100,000 บำท
บริษัท แฟคตอรี่ แอนด์ อีควิปเม้ นท์ กสิกรไทย จำกัด

คูส่ ญ
ั ญำ
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย
ระยะเวลำประกันภัย
ทุนประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท มิตซุย สุมโิ ตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
BKD/MCPM/17-000751
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่ องมือและเครื่ องจักรของผู้รับเหมำ
รถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK140LC-8 (SUPER) XM
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนำคม 2561
3,100,000 บำท
บริษัท แฟคตอรี่ แอนด์ อีควิปเม้ นท์ กสิกรไทย จำกัด

3) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และยำนพำหนะ อำทิ รถอุโมงค์ รถแบ็คโฮ รถบรรทุก รถอัดท้ ำย รถขยะ รถคอนเทน
เนอร์ เป็ นต้ น
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คูส่ ญ
ั ญำ
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

: 1. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหำชน) จำนวน 2 กรมธรรม์
2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน) จำนวน 6 กรมธรรม์
: กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 จำนวน 3 กรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 จำนวน 5 กรมธรรม์
: ภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2562
: 1. บริษัท
2. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
3. บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
4. บริษัท สยำมเจเนอรัล แฟคตอริ่ง จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ : - ประกันภัยชัน้ 1 ให้ ควำมคุ้ม ครองต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื ออนำมัยของบุคคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ คุ้มครองควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถคันเอำประกันภัย และคุ้มครองต่อควำมสูญหำยและไฟไหม้ ของตัวรถ
คันเอำประกันภัย
- ประกันภัยชัน้ 3 ให้ ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื ออนำมัยของบุคคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ และคุ้มครองควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก

4) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คูส่ ญ
ั ญำ

ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์

: 1. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหำชน) จำนวน 10 กรมธรรม์
2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน) จำนวน 6 กรมธรรม์
3. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหำชน) จำนวน 2 กรมธรรม์
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) จำนวน 1 กรมธรรม์
: กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 จำนวน 16 กรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 จำนวน 3 กรมธรรม์
: ภำยในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2562
: 1. บริษัท
2. บริษัท โตโยต้ ำลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
3. ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
4. บริษัท ธำรำ จำกัด

หมำยเหตุ : - ประกันภัยชัน้ 1 ให้ ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื ออนำมัยของบุคคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ คุ้มครองควำมเสียหำยต่ อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวรถคันเอำประกันภัย และคุ้มครองต่อควำมสูญหำยและไฟไหม้ ของตัวรถ
คันเอำประกันภัย

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปัจจุบนั บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยและบริษัทร่ วม ทัง้ นี ้ กรณี มีกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อยหรื อบริษัทร่ วมเพื่อควำมเหมำะสมใน
อนำคต บริ ษัท มีน โยบำยที่ จ ะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร หรื อ ผู้บริ หำรในบริ ษัท ย่อ ยหรื อ บริ ษัทร่ วม
ดังกล่ำว เพื่อดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทนันให้
้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่คดียงั ไม่สิ ้นสุด ซึ่งมีผลกระทบด้ ำนลบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
มำกกว่ำร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ข้ อพิพาทจากการผิดสัญญา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2557 บริษัทซึ่งเป็ นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยไทย (โจทก์) ได้ ยื่นฟ้องบริษัท
เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (จำเลยที่ 1) และธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (จ ำเลยที่ 2) ต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่ อ ง
สัญ ญำ ค ้ำประกัน ทุนทรัพย์ 41.00 ล้ ำนบำท โดยโจทก์ว่ำจ้ ำงจ ำเลยที่ 1 ก่อสร้ ำงโรงงำนแช่แข็งและห้ องเย็น และ
อำคำรส่วนประกอบโรงงำนรวมกับงำนเพิ่มเติมในวงเงิน 101.21 ล้ ำนบำท กำหนดก่อสร้ ำงให้ แล้ วเสร็ จ ภำยใน 31
มกรำคม 2552 (ภำยหลังขยำยอำยุสญ
ั ญำ) และจำเลยที่ 1 ตกลงให้ โจทก์หักเงินค่ำจ้ ำงเป็ นค่ำประกันผลงำนร้ อยละ 5
หำกไม่แล้ วเสร็ จตำมกำหนดเวลำ และยินยอมให้ โจทก์ปรับเป็ นเงินร้ อยละ 0.1 ต่อวันของเงินค่ำจ้ ำง โดยโจทก์ ได้ รับ
หนังสือค ้ำประกันของจำเลยที่ 2 จำนวน 2.50 ล้ ำนบำท เพื่อค ้ำประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ โจทก์ได้ รับมอบงำนไป
แล้ ว 15 งวด จำเลยได้ ส่งมอบงำนงวดที่ 16 ถึงงวดที่ 18 แต่โจทก์ไม่ช ำระค่ำงวดงำน เนื่ องจำกโจทก์ ยกข้ อต่อ สู้ว่ำ
จำเลยที่ 1 ทำงำนล่ำช้ ำไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ แม้ โจทก์จะได้ ขยำยระยะเวลำให้ ประกอบกับงำนที่โจทก์ให้ จำเลยที่ 1
แก้ ไขก็ดำเนินกำรยังไม่แล้ วเสร็จ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญำ และให้ จำเลยที่ 1 ชำระค่ำปรับหลังหักค่ำประกันผลงำน เป็ น
จำนวนเงิน 30.59 ล้ ำนบำท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.50 ต่อปี จนถึงวันฟ้อง เป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 41.00 ล้ ำนบำท
และให้ คดิ ดอกเบี ้ยจำกเงินต้ น 30.59 ล้ ำนบำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระครบถ้ วน พร้ อมกับให้ จำเลย
ที่ 2 รับผิดตำมหนังสือ ค ้ำประกัน เป็ นจำนวนเงิน 2.50 ล้ ำนบำท พร้ อ มดอกเบีย้ ร้ อ ยละ 7.50 ต่อ ปี นับจำกวันที่ 16
กรกฎำคม 2556 เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จ ต่อมำโจทก์ยื่นคำบอกกล่ำวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ก่อนจำเลยที่ 2 ยื่น
คำให้ กำร และศำลชันต้
้ นมีคำสัง่ อนุญำต และจำหน่ำยคดีเฉพำะจำเลยที่ 2
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2559 ศาลมีคาพิพากษายกฟ้ องโจทก์ เนื่องจากจาเลยที่ 1 ได้ ก่อสร้ างโรงงานและ
ส่ วนประกอบต่ า ง ๆ ส่ งมอบให้ แ ก่ โจทก์ ค รบถ้ วนและแก้ ไขข้ อชารุ ด บกพร่ องของงานดังกล่ า วในส่ วนที่
จาเลยที่ 1 ต้ องรั บผิดชอบตามผู้ค วบคุมงานซึ่งถื อเป็ นตัวแทนของโจทก์ แจ้ งให้ แก้ ไขครบถ้ วน และโจทก์
สามารถใช้ งานโรงงานและอาคารส่ วนประกอบต่ าง ๆ ดังกล่ าวได้ ตามกาหนดเปิ ดโรงงานของโจทก์ มาจนถึง
ปั จจุบัน โจทก์ จงึ ไม่ มีสิทธิเรี ยกเอาค่ าปรับเพราะเหตุล่าช้ าตามที่โจทก์ ฟ้องมาได้ ต่ อมาโจทก์ ได้ ย่ ืนอุทธรณ์
และจาเลยได้ ย่ นื คาแก้ อุทธรณ์
เมื่ อ วัน ที่ 2 กุม ภำพัน ธ์ 2560 ศาลอุ ท ธรณ์ มี ค าพิ พ ากษายกฟ้ อ งโจทก์ เนื่ องจากเป็ นการด าเนิ น
กระบวนการพิจารณาซา้ กับคดีของศาลจังหวัดเชียงรายระหว่ างโจทก์ และจาเลย ซึ่งบริษัทได้ ย่ นื ฟ้ องบริษัท
โจทก์ ต่อศาล ขอให้ ชาระค่ าก่ อ สร้ า งอาคารโรงงานแช่ แข็งและห้ องเย็นงวดที่ 16 ถึงงวดที่ 18 (งวดที่ ขาด
ชาระ) ตามที่บริษัทได้ ย่ นื ฟ้ องต่ อศาลจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 โจทก์ ย่ นื ฎีกา และศาลมีคาสั่งรับฎีกาของโจทก์
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :
2. เลขทะเบียนบริษัท
:
3. ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
:
4. ประเภทธุรกิจ
:
5. เว็บไซต์
:
6. โทรศัพท์
:
7. โทรสำร
:
8. ทุนจดทะเบียน
:
9. ทุนชำระแล้ ว
:
10. จดทะเบียนใน mai
:
ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
1. ผู้สอบบัญชี
:

2. ผู้ตรวจสอบภำยใน

3. ที่ปรึกษำกำรเงิน

4. นำยทะเบียนหลักทรัพย์
หุ้นสำมัญ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
0107560000176
164/34-36 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
กิจกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
www.cmrd.co.th
053-272429, 053-271420
053-818465
250,000,000.00 (สองร้ อยห้ ำสิบล้ ำนบำท)
250,000,000.00 (สองร้ อยห้ ำสิบล้ ำนบำท)
วันที่ 5 ตุลำคม 2560

บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด
790/12 อำคำรทองหล่อทำวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขมุ วิท 55
แขวงคลองตัน เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-714-8842-3, 02-185-0342 โทรสำร 02-185-0225
: บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด
เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสำธิต 36 ถนนสุขมุ วิท 101/1
แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
โทรศัพท์ 02-746-4861-3 โทรสำร 02-746-4569
: บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 10 ห้ อง 1011-1012
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2264-5678 โทรสำร 0-2264-5679
: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999
โทรสำร 02-009-9991

ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
- ไม่มี -
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ ว เท่ำกับ 250.00 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท หุ้นสำมัญทังหมด
้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ลาดับ
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

ชื่อผู้ถือหุ้น
กลุม่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
1.1 นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
1.2 นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นำยกนก ศรี กนก
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
นำยสุรพล ศรี วีระสกุล
กลุม่ นำยวิทยำ เลำหเจริ ญยศ
5.1 นำยปรี ชำ เลำหเจริญยศ
5.2 นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายวิทยา เลาหเจริ ญยศ
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
น.ส.มนรัตน์ พลำฤทธิ์
นำยภมร พลเทพ
กลุม่ นำยประชำ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.1 นำยประชำ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.2 น.ส.วรรณำ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.3 นำยชำญพจ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.4 นำยประทีป ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.5 นำยประธำน ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.6 นำยประพันธ์ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.7 นำยประยุทธ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
9.8 นำยศุภรัฐ ดำรงค์สทุ ธิพงศ์
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายประชา ดารงค์ สุทธิพงศ์
นำยอรุณ กวีเวชศำสตร์
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
ยอดรวมทุนชาระแล้ ว
ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชำติตำ่ งด้ ำว

จานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่ วน (%)

161,350,000
37,450,000
198,800,000
74,900,000
52,500,000
17,500,000

32.270%
7.490%
39.760%
14.980%
10.500%
3.500%

3,950,000
2,550,000
6,500,000
2,176,600
1,485,000
1,400,000

0.790%
0.510%
1.300%
0.435%
0.297%
0.280%

1,000,000
10,000
20,000
90,000
50,000
20,000
30,000
130,000
1,350,000
1,150,000
142,238,400
500,000,000
498,837,100
1,162,900

0.200%
0.002%
0.004%
0.018%
0.010%
0.004%
0.006%
0.026%
0.270%
0.230%
28.448%
100.000%
99.770%
0.230%

หมำยเหตุ : 1. ข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริ ษัท รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้ นที่ออก
และชำระแล้ ว โดย ณ วันที่ 2 ตุลำคม 2560 หุ้นของบริ ษัท ที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีสดั ส่วนร้ อยละ 0.23
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หลักทรัพย์ อ่ ืนๆ
- ไม่มี นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อ หุ้นในแต่ละปี ในอัตรำไม่น้อ ยกว่ำร้ อ ยละ 40 ของกำไรสุทธิที่ เหลือ
หลังจำกหักสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัท อย่ำงไรก็
ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อ นไขทำงกฎหมำย ซึ่งบริ ษัทจะคำนึงถึงควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมของปั จจัยอื่น ๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของ
บริ ษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมกำรของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปันผลจะต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรพิจ ำรณำจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ หำกเห็นควรว่ำมีควำม
เหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ซึ่งจะต้ องรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
ประวัติการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2558 – 2560
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
รายการ
กาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตำมกฎหมำย
เงินปั นผลจ่ำย
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)/1

รอบผลการดาเนินงานปี
2558
2559
ปี ที่ผ่านมา
ปี ที่ผ่านมา
80.33
41.85
77.28
36.85
39.75
97.50
51.44
264.59

หมำยเหตุ : /1 – คำนวณจำกเงินปั นผลจ่ำย หำรด้ วยกำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลังหักเงินสำรองตำมกฎหมำย
/2 – คณะกรรมกำรบริ ษัทเสนอต่ อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
ที่ปรึกษำด้ ำนกฎหมำย

คณะกรรมกำรบริษัท

เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

รอง กจ. สำยงำนปฏิบตั ิกำรโครงกำร
นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
ผู้ช่วย กจ. สำยงำนปฏิบตั ิกำรโครงกำร
นำยวรำพันธ์ อินต๊ ะโมงค์

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรผู้จดั กำร
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์

หน่วยงำนพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด

คณะอนุกรรมกำรกำรเงิน

รอง กจ. สำยงำนวิศวกรรม
นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ

รอง กจ. สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
นำงพัชริ นทร์ ธรรมถนอม

รอง กจ. สำยงำนอำนวยกำร
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์

(

(

(

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนวิศวกรรม
นำยเอกชัย นวนนันต๊ ะ

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
นำงพัชริ นทร์ ธรรมถนอม (รักษำกำร)

ผู้ช่วย กจ. สำยงำนอำนวยกำร
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ (รักษำกำร)

(
ผอ. ฝ่ ำยบัญชี
นำงพลับพลึง ชัยวุฒิ
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ผอ. ฝ่ ำยกำรเงิน
นำงนิตยำ นิ่มอนุสรณ์กุล

ผอ. ฝ่ ำยควบคุมภำยใน และบริ หำรควำมเสี่ยง
นำงนงลักษณ์ นวนนันต๊ ะ
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2 นำยประวัติ สิริภทั โรดม
รองประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3 นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
4 รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
6 นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรผู้จดั กำร
7 นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
กรรมกำรบริษัท
8 นำยสุรพล ศรี วีระสกุล
กรรมกำรบริษัท
โดยมีนำงกำญจนำ ชัยมังกร ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการบริษัท
- ไม่มี องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรของบริษัท ต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษั ทประกอบด้ วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อ ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้ อ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวน
กรรมกำรทังหมดที
้
่มี อยู่ในประเทศไทย และมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
2. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3
คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้ อ งมีคุณ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ คณ
ุ สมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกำศ
ทจ.39/2559”)
3. คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนี ้ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตำมประกำศ ทจ.39/2559 อีกทังมี
้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกำศกำหนด
4. คณะกรรมกำรบริ ษั ทจะเลือ กกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจ ำรณำ
เห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้
5. บริษัทมีนโยบำยกำหนดให้ ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็ นกรรมกำรอิสระ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จดั กำร
6. กรรมกำรบริษัทไม่จำเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
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คุณสมบัติ
1. กรรมกำรต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนิน ธุรกิจ มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ แก่บริษัทอย่ำง
เต็มที่
2. กรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้ รับควำมไว้ วำงใจ
ให้ บริ หำรจัดกำรกิจ กำรที่ มีมหำชนเป็ นผู้ถือ หุ้นตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์
ประกำศกำหนด
3. กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน
หรื อกรรมกำรนิตบิ ุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
4. กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ชักช้ ำ หำกมีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญ ญำที่บริ ษัททำขึ ้นไม่ว่ำโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม
หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิม่ ขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทหรื อบริษัทในเครื อ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีอำนำจและหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี ้
1. จัดกำรบริษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วย
กฎหมำยด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญ ประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับตัง้ แต่วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญ ชีของ
บริษัท โดยบริ ษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็ นกำร
ล่วงหน้ ำด้ วยระยะเวลำพอสมควรและต้ องไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่กำหนดในข้ อบังคับของบริษัท
3. ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้ องเป็ นกำรประชุมเต็มคณะเมื่อมีกำรพิจำรณำลง
มติในเรื่ องหรื อรำยกำรที่มีนัยสำคัญ รำยกำรที่มีนยั สำคัญควรรวมถึง รำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สนิ ของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รำยกำรซื ้อหรื อขำยทรัพย์สนิ ที่สำคัญ กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรพิจำรณำและ
อนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรกำหนดระดับอำนำจดำเนินกำร และกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรกำรเงิน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกิจกำรบริษัทเป็ นต้ น
4. จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
5. จัดให้ มีระบบกำรบัญ ชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญ ชีที่มีควำมน่ำเชื่ อถื อได้ รวมทัง้ ดูแลให้ มีระบบจัดเก็บ
เอกสำรที่ทำให้ สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภำยหลัง
6. จัดให้ มี กำรท ำงบกำรเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญ ชี ของบริ ษั ทให้ มีควำมถู กต้ อ งเพื่ อ แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนิน งำนในรอบปี ที่ ผ่ำนมำได้ ตรงต่อ ควำมเป็ น จริ งครบถ้ วนและถูกต้ อ ง เป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่รับ รอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญ ชีของบริ ษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและ
อนุมตั ิ
7. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชีที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศกำหนด และ
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
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8. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring
and Supervision) กำรบริ หำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนด
ไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
9. พิจ ำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ ำร่ วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ำยบริหำร
10. พิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอำนำจผูกพันบริ ษัทได้
11. พิจำรณำเสนอกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อ อนุมัติในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจ ำปี และพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่ำบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนัน้ และรำยงำนกำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวถัดไป
12. บังคับใช้ นโยบำยควบคุมและกลไกกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทที่เข้ ำไปลงทุนกับบริ ษัทย่อย หรื อบริษัทร่วม ได้ แก่
- ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบซึ่งได้ กำหนดไว้ สำหรับกรรมกำรที่ได้ รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เข้ ำเป็ นกรรมกำร หรื อ ผู้บริ หำรของบริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัทร่ วมตำมสัดส่วนกำรถือ หุ้นของ
บริษัทในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมนัน้ ๆ
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมให้ เป็ นไปตำมแผนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
- ติดตำมดูแลให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่มีนยั สำคัญแก่บริษัทฯให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
- หำกเป็ นกรณี ที่บริ ษัทย่อยทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อทำรำยกำร
สำคัญ อื่ น ใดนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง กรรมกำรหรื อ บุคคลอื่ น ใดที่ ได้ รับมติจ ำกที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร หรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทย่อ ย มีหน้ ำที่กำกับดูแลให้ บริษัทย่อ ย
ปฏิบตั ิตำมกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรได้ มำจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้
รำยกำรที่สำคัญซึ่งบริษัทฯกำหนด ทังนี
้ ้ ให้ พิจำรณำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับกำรทำ
รำยกำรในหลักเกณฑ์ลกั ษณะและขนำดเดียวกันกับที่บริษัทฯต้ องได้ รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ วแต่กรณี
13. พิจำรณำและมีมติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ ำเป็ นกรรมกำร และ/หรื อ ผู้บริ หำรในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้ นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
บริ ษัทเข้ ำไปลงทุนในบริ ษัทย่อ ยหรื อ บริ ษั ทร่ วม เพื่ อแสดงว่ำบริ ษัทมีกลไกกำรกำกับดูแลบริ ษั ทย่อยตำมที่ กำหนดใน
ประกำศ ทจ.39/2559 เรื่ องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ฉบับตำมที่ได้ มีกำรแก้ ไข
14. พิจ ำรณำก ำหนดโครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำน มี อ ำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผู้จัด กำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่ นตำมควำมเหมำะสม เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
เป็ นต้ น รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ตลอดจนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้จดั กำร และ
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่แต่งตัง้
ทัง้ นี ้ กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ ที่ ก ำหนดนั น้ ต้ อ งไม่มี ลัก ษณะเป็ น กำรมอบอ ำนำจที่ ท ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้ งมีส่วนได้ สว่ นเสีย หรื อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย(ถ้ ำมี) ยกเว้ นเป็ นกำร
อนุมตั ริ ำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
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ในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อบุคคลอื่นปฏิบตั กิ ำรแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทใน
เรื่ องใด กำรมอบหมำยดังกล่ำวต้ องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์ อักษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรบริ ษัทในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน และระบุขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของผู้รับมอบหมำยที่กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจน
15. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นใดในกำรปฏิบตั กิ ำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมกำร หรื อ อำจมอบอ ำนำจเพื่อ ให้ บุคคล
ดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ เมื่อสมควร
ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอ ำนำจที่ทำให้ บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ น้ กับบริษัทหรื อบริษัทย่อย(ถ้ ำมี)
เว้ นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรธุรกิจปกติ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทั่วไป หรื อเป็ นตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำและอนุมัติไว้ แล้ ว โดยอยู่ภำยใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีกำรตำมที่ กำหนดเกี่ ยวกับ
รำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน และ/
หรื อประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
16. กรรมกำรและผู้บริหำรต้ องรำยงำนให้ บริ ษัททรำบถึงกำรมีสว่ นได้ ส่วนเสียของตนหรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วน
ได้ สว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
17. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของกรรมกำร หรื อผู้บริ หำรใช้ ข้อมูลภำยในบริษัท
และบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม ทังที
้ ่ได้ จำกกำรกระทำตำมหน้ ำที่หรื อในทำงอื่นใด ที่มีหรื ออำจมีผลกระทบเป็ นนัยสำคัญต่อ
บริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเองหรื อ ผู้อื่ น ไม่ว่ำ ทำงตรงหรื อ ทำงอ้ อ มและไม่ ว่ำจะได้ รั บ
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
18. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริ ษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรและผู้บริ หำรดังกล่ำว มีหน้ ำที่แจ้ งให้ บริ ษัททรำบ
ถึงควำมสัมพันธ์ และกำรทำธุรกรรมกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัทร่ วมในลักษณะที่ อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริษัทย่อยหรื อบริ ษัท
ร่วมดังกล่ำว
19. แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัทเพื่อ ช่วยเหลือ คณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฏิ บัติงำนต่ำงๆ เพื่อ ให้ กำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัท
เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบและแนวทำงที่เกี่ยวข้ อง
การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ ง
1. กำรเลือกตังกรรมกำรบริ
้
ษัทให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน
ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยต้ องพิจำรณำประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์ กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนัน้ ๆ
รวมถึงคุณสมบัตแิ ละกำรไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม โดยมี รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมกำรบริษัทมีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ
ปี ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป) ทังนี
้ ้กรรมกำรบริษัทซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับ
กำรเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกครำวได้
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3. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรบริ ษัทออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึ่งในสำม(1/3) โดยอัตรำ ถ้ ำ
จำนวนกรรมกำรบริ ษัทจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้ เคียงที่ สุดกับหนึ่งในสำม(1/3)
กรรมกำรที่จ ะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลำกว่ำผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรบริ ษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรบริ ษัทที่พ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรบริษัทจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำบริ ษัทมหำชนจำกัด และ/หรื อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
• ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัท กำรลำออกให้ มีผลตังแต่
้ วันที่ใบลำออกไปถึงบริ ษั ท
กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนบริษัทมหำชนทรำบด้ วยก็ได้
6. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้ คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคล
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนดเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำร
คนดังกล่ำวจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษั ทแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทได้
เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทที่ตนแทน
สถิติการเข้ าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 – 2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
บริ ษัท
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
1. นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์

-

1/19

-

5/5

-

2. นำยประวัติ สิริภทั โรดม

-

1/19

-

5/5

5/5

3. นำยอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ

-

1/19

-

5/5

5/5

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์

-

1/19

-

5/5

5/5

5. ผศ.ดร.พงษ์ อินทร์ รักอริ ยะธรรม

-

1/19

-

3/5

-

8/8

19/19

-

5/5

-

8/8
-

19/19

-

5/5

-

1/19

-

5/5

-

6. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
7. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
8. นำยสุรพล ศรี วีระสกุล
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คณะผู้บริหาร (Management Team)
รำยชื่อคณะผู้บริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
กรรมกำรผู้จดั กำร
2
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
รองกรรมกำรผู้จดั กำร สำยงำนอำนวยกำร /
รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนอำนวยกำร
3
นำยสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนปฏิบตั กิ ำรโครงกำร
4
นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ
รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนวิศวกรรม
5
นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม
รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน /
รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
6
นำยเอกชัย นวนนันต๊ ะ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนวิศวกรรม
7
นำยวรำพันธ์ อินต๊ ะโมงค์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนปฏิบตั กิ ำรโครงกำร
8
นำงพลับพลึง ชัยวุฒิ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
1) ควบคุมกำรดำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน และบริหำรงำนประจำวันของบริษัท
2) ตัดสิน ในเรื่ อ งที่ ส ำคัญ ของบริ ษั ท กำหนดภำรกิจ วัต ถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษัท รวมถึงกำรควบคุมกำร
บริหำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ
3) เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สัง่ กำร ตลอดจนเข้ ำลงนำมในนิติกรรมสัญ ญำ เอกสำรคำสัง่ หนังสือแจ้ งใด ๆ
ตำมที่กำหนดไว้ ในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร
4) มีอ ำนำจจ้ ำง แต่งตัง้ โยกย้ ำย บุค คลตำมที่ เห็ นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบ เขตอ ำนำจหน้ ำที่ และผลตอบแทนที่
เหมำะสม และให้ มีอำนำจปลดออก ให้ ออกตำมควำมเหมำะสม ของพนักงำนระดับต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนำจ
ดำเนินกำร
5) มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6) พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อกำรเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรื อกรรมกำรบริษัท
7) อนุมตั แิ ละแต่งตังที
้ ่ปรึกษำด้ ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
8) ดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรื อกรรมกำรบริษัท
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ตารางสรุ ปการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารสาหรั บปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร
1. นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
บุคคลตำมมำตรำ 258
2. นำยประวัติ สิริภทั โรดม
บุคคลตำมมำตรำ 258
3. นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ
บุคคลตำมมำตรำ 258
4. รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์
บุคคลตำมมำตรำ 258
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
บุคคลตำมมำตรำ 258
6. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
บุคคลตำมมำตรำ 258
7. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
บุคคลตำมมำตรำ 258
8. นำยสุรพล ศรี วีระสกุล
บุคคลตำมมำตรำ 258
9. นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ
บุคคลตำมมำตรำ 258
10. นำยสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
บุคคลตำมมำตรำ 258
11. นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม
บุคคลตำมมำตรำ 258
12. นำยวรำพันธ์ อินต๊ ะโมงค์
บุคคลตำมมำตรำ 258
13. นำยเอกชัย นวนนันต๊ ะ
บุคคลตำมมำตรำ 258

จานวนหุ้น
2 ต.ค. 2560
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
161,350,000
37,450,000
52,500,000
17,500,000
100,000
100,000
75,000
75,000
50,000

31 ธ.ค. 2560
200,000
200,000
200,000
100,000
161,350,000
37,450,000
52,500,000
17,500,000
100,000
135,000
75,000
-
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หมายเหตุ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง) การถือหุ้น
(หุ้น)
(%)
0.040%
0.040%
0.040%
(200,000)
0.020%
32.270%
7.490%
10.500%
3.500%
0.020%
35,000
0.027%
0.015%
(75,000)
(50,000)
-
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เลขานุการบริษัท
ตำมข้ อกำหนดในมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริษัท
ต้ องจัดให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัทรับผิดชอบในนำมของบริ ษัทหรื อ คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ ให้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรื อผู้บริหำร
3) จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรำยงำนนัน้ และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบกำรรักษำเอกสำร หรื อ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มีกำรเก็บรักษำให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และสำมำรถตรวจสอบ
ได้ ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วนั ที่มีกำรจัดทำเอกสำรหรื อข้ อมูลดังกล่ำว
4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
หลักในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรบริษัทต้ องปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สจุ ริต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้นโดย
1) กำรตัดสินใจต้ องกระทำบนพื ้นฐำนข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่ำเพียงพอ
2) กำรตัดสินใจได้ กระทำไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจนัน้
3) กระทำกำรโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญ
4) กระทำกำรที่มีจุดมุง่ หมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ
5) ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ ข้อมูลของบริษัทที่ลว่ งรู้มำ เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ วหรื อใช้ ทรัพย์สนิ หรื อ
โอกำสทำงธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
6) ไม่เข้ ำทำข้ อตกลงหรื อสัญญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริ ษัท หรื อ
พนักงำน หรื อลูกค้ ำของบริษัท ทังยั
้ งเป็ นกำรขัดต่อกำรปฏิบตั ติ อ่ งำนในหน้ ำที่ของตน
กรณีท่ ีเลขานุการบริษัทพ้ นจากตาแหน่ ง หรือไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ได้
แนวทำงกำรปฏิบตั ใิ นกรณีที่เลขำนุกำรบริษัท พ้ นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
1) ให้ คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริษัทคนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้ นจำกตำแหน่ง
หรื อไม่อำจปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้
2) ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจมอบหมำยให้ กรรมกำรบริ ษัทท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิ บัติหน้ ำที่ เลขำนุกำรบริ ษัทแทนใน
ช่วงเวลำที่เลขำนุกำรบริษัทพ้ นจำกตำแหน่ง หรื อไม่อำจปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้
3) ให้ ประธำนกรรมกำรแจ้ งชื่อเลขำนุกำรบริ ษัท ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน
14 วัน นับแต่วนั ที่จดั ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่ำว
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ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. คณะกรรมกำรบริษัท
➢ เบี ้ยประชุม
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 กำหนดค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำร
โดยกำหนดกำรจ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมตำมตำแหน่ง ดังนี ้
ตาแหน่ ง
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
/1
1. คณะกรรมกำรบริษัท
20,000 บำท
- ประธำนกรรมกำรบริษัท
15,000 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริ ษัท
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรตรวจสอบ

20,000 บำท
15,000 บำท

3. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

20,000 บำท
15,000 บำท

หมำยเหตุ: /1 - กรณีที่กรรมกำรทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจำในฐำนะผู้บริ หำร จะไม่ได้ รับค่ำเบี ้ยประชุม

ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และปี 2560 คณะกรรมกำรได้ รับค่ำเบี ้ยประชุม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ปี 2559
ปี 2560
ลาดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ
1

นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์

15,000

-

90,000/1

-

2
3

นำยประวัติ สิริภทั โรดม
นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ

15,000
15,000

-

75,000
75,000

75,000
100,000

4

รศ.ดร.นฤมล กิมภำกรณ์

15,000

-

75,000

75,000

5

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม

-

45,000

-

6
7

นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์

15,000
-

-

-

-

8

นำยสุรพล ศรี วีระสกุล

15,000

-

75,000

-

หมำยเหตุ /1 - นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ได้ รับค่ำเบี ้ยประชุมในฐำนะกรรมกำร 2 ครัง้ (15,000 บำท/ครัง้ ) และ
ในฐำนะประธำนกรรมกำร 3 ครัง้ (20,000 บำท/ครัง้ )

➢ ค่ำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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ข. ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
เงินเดือน และโบนัส
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ/1
ค่ำเบี ้ยประกันชีวิต
รวม

ปี 2558
จานวน
บาท
(คน)
6
10,213,684
6
54,000
6
192,049
6
22,000
10,481,733

ปี 2559
จานวน
บาท
(คน)
6
12,596,242
6
54,000
6
524,830
6
18,000
13,193,072

ปี 2560
จานวน
บาท
(คน)
7
12,532,233
6
54,000
6
615,718
4
10,000
13,211,951

หมำยเหตุ : /1- บริ ษัทได้ ดำเนิ นกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ไทยมั่นคง มำสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2558

จานวนบุคลากรทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีพนักงำนจำนวนทังสิ
้ ้น 180 คน โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ ำยงำน ดังนี ้
จำนวนพนักงำน (คน)
ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
ผู้บริหำร
6
6
7
พนักงำนสำนักงำนใหญ่
143
178
67
ฝ่ ำยบริหำร
2
2
4
ฝ่ ำยกำรเงิน
5
5
5
ฝ่ ำยบุคคล
2
2
3
ฝ่ ำยเลขำนุกำร
1
1
1
ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย
2
3
2
ฝ่ ำยบัญชี
7
9
8
ฝ่ ำยบัญชีตรวจจ่ำย
6
7
8
ฝ่ ำยจัดซื ้อ จัดจ้ ำง
5
6
7
ฝ่ ำยเขียนแบบ/shop drawing
1
4
5
ฝ่ ำยพนักงำนขับรถ
10
ฝ่ ำยทรัพย์สิน
2
4
7
ฝ่ ำยซ่อมบำรุง
1
1
ฝ่ ำยวิศวกรรม
8
7
10
ที่ปรึกษำบริษัท
3
6
2
ฝ่ ำยกฎหมำย
ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1
2
จ้ ำงคนงำนพิกำร
3
ฝ่ ำยโครงกำรก่อสร้ ำง
88
120
106
พนักงำนสำนักงำนขยะลำปำง
94
113
-/1
พนักงำนสำนักงำนขยะสี่แขวง(เชียงใหม่)
รวม
243
297
180
หมำยเหตุ : /1- พนักงำนสำนักงำนขยะลำปำง สิ ้นสุดสัญญำเมื่อเดือน กันยำยน 2560
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ค่ าตอบแทนบุคลากร
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีคำ่ ตอบแทนบุคลำกรทังหมด
้
ดังนี ้
ค่ าตอบแทนบุคลากร
ปี 2558
(หน่ วย : บาท)
เงินเดือน ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ค่ำล่วงเวลำและโบนัส
63,110,983
ประกันสังคม
1,887,111
/1
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
247,309
ค่ำเบี ้ยประกันชีวิต
195,000
รวม
65,440,403

ปี 2559
57,821,713
1,801,178
722,530
113,700
60,459,121

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

หมำยเหตุ : /1 - บริ ษัทได้ ดำเนิ นกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ไทยมั่นคง มำสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึง่ จดทะเบี ยนแล้ ว ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2558

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญใน 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีนโยบายพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละปี บริษัทจะมีแผนกำรฝึ กอบรมภำยในสำหรับแต่ละแผนกเพื่อพัฒนำบุคลำกรของบริษัท
โดยบริษัทมีกำร
ฝึ กอบรมภำยในปี 2559 และมีแผนกำรฝึ กอบรมภำยในสำหรับปี 2560 (บำงหัวข้ อซึ่งเป็ นหลักสูตรพื ้นฐำนหรื อหลักสูตรที่
บริษัทเห็นว่ำสำคัญจะมีกำรจัดฝึ กอบรมประจำทุกปี สำหรับผู้บริหำรและพนักงำนที่ยงั ไม่รับกำรฝึ กอบรมในปี ก่อนหน้ ำ) ดังนี ้
การฝึ กอบรมปี 2559
1. หน่วยงำนก่อสร้ ำง (Construction)
1.1 Junior Engineer
•

แผนการฝึ กอบรมปี 2560
1. หน่วยงำนก่อสร้ ำง (Construction)
1.1 Junior Engineer
•

พื ้นฐำนกำรก่อสร้ ำงสำหรับวิศวกร

1.2 Office Engineer

พื ้นฐำนกำรก่อสร้ ำงสำหรับวิศวกร

1.2 Office Engineer
1.3 Site Engineer

•

Cost and Estimating

•

Scheduling

•

งำนสำรวจในโครงกำรก่อสร้ ำง

•

อบรมเทคนิคกำรดำเนินกำรประชุม

•

•

Drawing Control

Quality Control (กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ)
o กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพทัว่ ไป (Part I)

•

Material Control

o กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพทัว่ ไป (Part II)
o กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพทัว่ ไป (Part III)

• Subcontract
1.3 Site Engineer

•

•

งำนสำรวจในโครงกำรก่อสร้ ำง

•

Quality Control (กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ)
o กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพทัว่ ไป (Part I)

•

กำรควบคุมก่อสร้ ำงงำนระบบเบื ้องต้ น
(งำนระบบ
ไฟฟ้ำ, งำนระบบปรับอำกำศ, งำนสุขำภิบำล)

• กำรอบรม REVIT
1.4 Project Engineer, Assistant Project Manager, Project

o กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพทัว่ ไป (Part II)
o กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพทัว่ ไป (Part III)

Manager
•

ควำมรู้ ในกำรวำงแผนก่อสร้ ำง

กำรควบคุมก่อสร้ ำงระบบเบื ้องต้ น (งำนระบบไฟฟ้ำ, งำน

•

กำรวำงแผนก่อสร้ ำง/ควำมก้ ำวหน้ ำของงำนและกำร
เบิกจ่ำย (ด้ ำนกำรจัดทำเอกสำร)

ระบบปรับอำกำศ, งำนสุขำภิบำล)
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมปี 2559
• งำนอบรม REVIT
1.4 Project Engineer, Assistant Manager, Project Manager

แผนการฝึ กอบรมปี 2560
1.5 Administration
•

Accounting function office standard & procedure

•

Auditing services

• กำรวำงแผนงำนก่อสร้ ำง/ ควำมก้ ำวหน้ ำของงำนและกำร
เบิกจ่ำย (ด้ ำนกำรจัดทำเอกสำร)
1.5 Administration

•

Payroll

•

Office service

•

Document control

• Accounting function office standard & procedure

•

Preparation of financial reports

• Auditing services

•

Purchase all field construction supplies material,

• ควำมรู้ ในกำรวำงแผนงำนก่อสร้ ำง

• Payroll

equipment and service

• Office service

•

• Document control

Control of material

• Expanding as required
1.6 Warehouse (คลังวัสดุ)

• Preparation of financial reports
• Purchase all field construction supplies material,
equipment and service

•

Receive store, protect equipment & materials
(ดูแลกำรรับและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์)

• Control of material

•

Issue material and equipment (กำรออกวัสดุและ

• Expanding as required
1.6 Warehouse (คลังวัสดุ)

อุปกรณ์)
•

• Receive store, protect equipment & materials (ดูแล
กำรรับและจัดเก็บวัสดุอปุ กรณ์)

Maintain warehouse record & files (กำรดูแลคลัง
วัสดุและกำรบันทึกข้ อมูล)

• Issue material and equipment (กำรออกวัสดุและ
อุปกรณ์)
• Maintain warehouse record & files (กำรดูแลคลังวัสดุ
และกำรบันทึกข้ อมูล)
2. กฎระเบียบเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม
(Safety)
2.1 มำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรที่มีคณ
ุ ภำพ (ISO)
2.2 อบรมกำรใช้ แบบฟอร์ มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำรทำงำน

2. กฎระเบียบเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม
(Safety)
2.1 มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีคณ
ุ ภำพ (ISO)
2.2 อบรมกำรใช้ แบบฟอร์ มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำรทำงำน
2.3 กำรใช้ โปรแกรมสำนักงำนเบื ้องต้ น

2.3 กำรใช้ โปรแกรมสำนักงำนเบื ้องต้ น
3. งำนแผนกประมำณรำคำและประมูลงำน
3.1 กำรยื่นซองประกวดรำคำ เคำะรำคำ เทคนิคกำรดูแลสถำนที่
ก่อสร้ ำง กำรเตรี ยมเอกสำร
3.2 กำรวิเครำะห์รำคำเบื ้องต้ น/ กำรคิดพื ้นที่กอ่ สร้ ำง
3.3 กำรตรวจสอบ “แบบก่อสร้ ำง” “ข้ อกำหนดงำนก่อสร้ ำง”

3. งำนแผนกประมำณรำคำและประมูลงำน
3.1 กำรยื่นซองประกวดรำคำ เคำะรำคำ เทคนิ ค กำรดูแลสถำนที่
ก่อสร้ ำง กำรเตรี ยมเอกสำร
3.2 กำรวิเครำะห์รำคำเบื ้องต้ น/ กำรคิดพื ้นที่ก่อสร้ ำง
3.3 กำรตรวจสอบ “แบบก่อสร้ ำง” “ข้ อกำหนดงำนก่อสร้ ำง”

3.4 อบรมกำรคิดปริ มำณงำนโครงสร้ ำง
3.5 อบรมกำรคิดปริ มำณงำนสถำปั ตยกรรม สำหรับกำรประมำณรำคำ
4. งำนด้ ำนจัดซื ้อจัดจ้ ำง
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3.4 อบรมกำรคิดปริ มำณงำนโครงสร้ ำง
3.5 อบรมกำรคิดปริ มำณงำนสถำปั ตยกรรมสำหรั บกำรประมำณ
รำคำ

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมปี 2559
4.1 แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ องในฝ่ ำย
4.2 เทคนิคกำรจัดซื ้อแบบมืออำชีพ

แผนการฝึ กอบรมปี 2560

5. งำนด้ ำนบุคคล
5.1 โปรแกรมด้ ำนงำนบุคคล
5.2 กำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
5.3 งำนด้ ำนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
5.4 ควำมรู้ ด้ำนกฎหมำยแรงงำนเบื ้องต้ น
6. บัญชีและกำรเงิน
6.1 BC Account
6.2 มำตรฐำนกำรบัญชีสำหรับสัญญำก่อสร้ ำง
6.3 CSI Master Format
7. งำนควบคุมต้ นทุนโครงกำร
7.1 วิธีกำรติดตำม Budget Control
8. ฝ่ ำยบริ หำรทรัพย์สิน
a. กำรบริ หำรและจัดเก็บทรัพย์สิน
b. หลักสูตรกำรซ่อมบำรุ งเครื่ องมือเครื่องจักร
9. กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
9.1 กำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
9.2 กำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพือ่ ควำมยัง่ ยืนขององค์กร
หลักสูตรการเข้ าอบรม
การอบรมปี 2559
แผนกบริ หำร
1. Director Certification Program
2. Director Accreditation Program
3. Corporate Governance for Capital
Intermediaries
4. Corporate Governance for Executives
5. Company Secretary Program
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

แผนการอบรมปี 2560
แผนกบริ หำร
1. Career Management and Succession Planning
2. Boardroom Success through Financing & Investment
Market
3. Turn ‘Technical Man’ To ‘Manager & Leader’
4. ‘Drafting, Negotiating & Managing’ Successful
Construction Contracts

Role of the Chairman Program
Advanced Audit Committee Program
Role of the Nomination and Governance Committee
Role of the Compensation Committee
Financial Statement for Directors
Successful Formulation and Execution of Strategy
Risk Management Program of Corporate Leaders
Driving Company Success with IT Governance
Boardroom Success through Financing & Investment
Anti-Corruption the Practical Guide
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การอบรมปี 2559
16. How to Develop a Risk Management Plan
17. Board Reporting Program
18. Company Reporting Program

แผนการอบรมปี 2560

19. Effective Minute Taking
20. กำรบริ หำรควำมเสี่ยงสำหรับองค์กร
แผนกบัญชี
แผนกบัญชี
1. กำรเตรี ยมควำมพร้ อมและแนวทำงกำรนำส่งงบกำรเงิน รุ่ นที่ 1. ระบบกำรทำงำนของธุรกำรโครงกำรและคลังสินค้ ำ
1/59
2. ภำษี ธุรกิจ
2. สรุ ปหลักกำรบัญชีด้ำนสินทรัพย์
3. Internal Audit in Disruptive Technology
3. เจำะลึกประเด็นหลักมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับ 4. สรุ ปกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุ ง 2559) รุ่ น
บัญชี PAEs/ NPAEs/ SMEs เปรี ยบเทียบกับหลักเกณฑ์ทำง
ภำษี สรรพำกร รุ่ นที่ 1/59
4. ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงิน รุ่ นที่ 1/59
5. ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี: หลักบัญชีและภำษี อำกรควำม
เหมือนที่แตกต่ำง รุ่ นที่ 1/59
6. เจำะลึกภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย

ที่ 1/60
5. ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี: หลักบัญชีและภำษีอำกรควำมเหมือน
ที่แตกต่ำง รุ่ นที่ 1/60 (หลักสูตรที่ 1)
6. กำรจัดทำงบกระแสเงินสดและกำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด

7. ก้ ำวทันภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
แผนกกำรเงิน
1. เจำะประเด็นเอกสำรรับ-จ่ำย
2. เทคนิคกำรปรับปรุ งและพัฒนำระบบงำนกำรเงิน
3. แนวปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในกำรบันทึกบัญชีที่ต้อง
ปรับปรุ งให้ ถกู ต้ องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

แผนกกำรเงิน
1. พื ้นฐำนกำรอ่ำนงบกำรเงิน
2. เครื่ องมือวิเครำะห์งบกำรเงิน
3. วิเครำะห์งบกำรเงิน

4. กำรจัดทำงบกระแสเงินสด
แผนกบุคคล
1. กฎหมำยแรงงำนที่เจ้ ำของกิจกำร ผู้บริ หำร และ HR ต้ องรู้
2. กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
3. กำรส่งเสริ มกำรมีงำนทำให้ คนพิกำร

แผนกบุคคล
1. กำรขอรับสิทธิประโยชน์ตำม พรบ. ส่งเสริ มกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน
2. กำรส่งเสริ มกำรมีงำนทำให้ คนพิกำร
3. เทคนิคกำรทำโครงสร้ ำงเงินเดือนภำคปฏิบตั ิ

4. กำรขอรับสิทธิประโยชน์ตำม พรบ. ส่งเสริ มกำรพัฒนำฝี มือ
แรงงำน
แผนกทรัพย์สิน
1. เอกสำรสำคัญในกำรควบคุมควำมเสียหำย ควำมผิดพลำด
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรคลังสินค้ ำและพัสดุอย่ำงมืออำชีพ

แผนกทรัพย์สิน
1. เอกสำรสำคัญในกำรควบคุมควำมเสียหำย ควำมผิดพลำด
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรคลังสินค้ ำและพัสดุอย่ำงมืออำชีพ

แผนกจัดซื ้อ
1. นักจัดซื ้อมือใหม่

แผนกจัดซื ้อ
1. ทบทวนกระบวนกำรทำงำนภำยในแผนก

2. หลักปฏิบตั ิกำรจัดซื ้อ

2. เทคนิคกำรจัดซื ้อและกำรเจรจำต่อรองงำนจัดซื ้อ
3. กำรจัดซื ้อจัดหำเชิงกลยุทธ์
4. กำรบริ หำรและกำรจัดสัญญำ
5. กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ งำนจัดซื ้อจัดหำเพือ่ สร้ ำงกำไรให้ แก่องค์กร
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การอบรมปี 2559

แผนการอบรมปี 2560
6. เจำะลึกกำรทำสัญญำจัดซื ้อ จัดจ้ ำง
7. สิ่งควรรู้ สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่จดั ซื ้อระดับต้ นและกลำง
8. เจำะลึกภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย
แผนกควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย
1. จป.หัวหน้ ำงำน
2. จป.บริ หำร
3. อพยพหนีไฟและดับเพลิงเบื ้องต้ น
4. กำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ น
5. 5 ส.
สำนักงำน
1. Perfect English Email Writing
2. กำรบริ หำรจัดกำรและดำเนินกำรด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำ
มัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
3. กำรระบำยนำ้ เสีย กำรจัดกำรขยะ และกำรจัดซื ้อจัดสร้ ำง
4. มำตรฐำนกำรติดตัง้ กำรตรวจประเมินและกำรบำรุ งรักษำระบบ
เซลล์แสงอำทิตย์
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตั ินโยบำยเกี่ยวกับกำร
กำกับดูแลกิจกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษัททุกระดับชัน้ ทัง้
ในส่วนของพนักงำนระดับปฏิบตั ิงำน ผู้บริ หำร ตลอดจนคณะกรรมกำร และเพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ นักลงทุน
และสำธำรณะชนทัว่ ไป เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance)
กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับ กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดีข องบริ ษั ท มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เชื่ อ มโยงควำมสัม พัน ธ์ ระหว่ำ ง
คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนและผู้ถือหุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญในกำรสร้ ำงประโยชน์ที่เหมำะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคำนึงถึง
ผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม ซึ่งกำรจัดโครงสร้ ำงและกลไกกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวจะต้ องสะท้ อนถึงหลักกำรสำคัญดังต่อไปนี ้
1. Accountability ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำของตนเองสำมำรถชี ้แจงและอธิบำยกำรตัดสินใจนันได้
้
2. Responsibility ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน และยุตธิ รรม
4. Transparency ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงโปร่งใสแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
5. Vision to Create Long Term Value กำรมีวสิ ยั ทัศน์ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิม่ ให้ กบั องค์กรในระยะยำว
6. Ethics กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในสิทธิพื ้นฐำนของผู้ถือหุ้น โดยวำงหลักกำรในกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง
เป็ นธรรม และเป็ นไปตำมกฎหมำยโดยตลอด เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำยและโอนหุ้น สิทธิในกำรรับเงินปั นผล สิทธิในกำรได้ รับข่ำวสำร
ข้ อมูลของบริษัท สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ที่พจิ ำรณำสิทธิในกำรมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้ ำประชุมแทน สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรและผู
้
้ สอบบัญชี สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และสิท ธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่ อ กรรมกำรล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น และได้ ดูแลให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ได้ รับสิทธิดังกล่ำวโดย
เคร่งครัด และไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1)

กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ จดั ให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตั ติ ำมแนว
ทำงกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงำน ก.ล.ต.
1.1 บริษัทมีกำรเปิ ดเผยนโยบำยในกำรสนับสนุน หรื อส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ให้ เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทได้ ดแู ลให้ มีกำรให้ ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีคำชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ
หรื อประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม
1.3 บริ ษัทได้ อ ำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือ หุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และละเว้ นกำร
กระทำใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเข้ ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวธิ ีกำรที่ย่งุ ยำกหรื อมี
ค่ำใช้ จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อกำรเดินทำง เป็ นต้ น
1.4 บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำให้ ชดั เจน
และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบพร้ อมกับกำรนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนีบ้ ริ ษัทได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำ
ผ่ำนทำง Website ของบริษัท
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1.5 บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2)

กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริ ษัท ได้ ส่งเสริ ม มีกำรนำเทคโนโลยี มำใช้ กับ กำรประชุมผู้ ถื อ หุ้น ทัง้ กำรลงทะเบี ยนผู้ถือ หุ้น กำรนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยำ
2.2 กรรมกำรทุกคนควรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
2.3 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ มีกำรลงมติเป็ นแต่ละรำยกำร
2.4 คณะกรรมกำรบริ ษัทส่งเสริ ม หรื อจัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้
ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
2.5 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท กำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรทำรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง
ในภำยหลัง
2.6 ประธำนในที่ประชุมจัดสรรเวลำให้ เหมำะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตังค
้ ำถำมต่อที่
ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทได้
3)

กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกกำรชี ้แจงขันตอนกำรลงคะแนน
้
และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบก่อน
ดำเนินกำรประชุม รวมทังกำรเปิ
้
ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
นหรื อซักถำม นอกจำกนี ้ จะบันทึกคำถำม คำตอบ และผลกำรลงคะแนน
ในแต่ละวำระว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ ำน และงดออกเสียงเป็ นอย่ำงไร รวมถึงบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่
ลำประชุมด้ วย
3.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยให้ สำธำรณะชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมผู้ถือ หุ้นผ่ำนทำง website
ของบริษัท
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
กำรสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรจะดูแลให้ กำรใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่ำง
เหมำะสม เป็ นปั จจัยสำคัญต่อควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนกับบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีกำรกำกับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับกำรปฏิบตั ิ
และปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี ้
ก. สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อ หุ้นรำยใดไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ สำมำรถใช้ สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ น หรื อ
กรรมกำรอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้ อ งส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ ระบุรำยละเอี ยดครบถ้ วนพร้ อ มทัง้ สำเนำบัตรประชำชนหรื อ หนังสือเดินทำงหรื อเอกสำรแสดงตนอื่ นๆ ตำมที่ กำหนด
กลับมำยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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ข. สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมเพิม่ เติม
บริษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพิม่ เติมนอกเหนือจำกวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี
โดยบริษัทจะแจ้ งกฎเกณฑ์วธิ ีกำรให้ ทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค. สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือ หุ้นสำมำรถเสนอบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์พิจ ำรณำเฉพำะบุคคลที่ มี
คุณสมบัตติ ำมเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี ้
- มีคณ
ุ สมบัติถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
-

มีวฒ
ุ ิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน หรื อคุณสมบัตอิ ื่น ทังนี
้ ้ ตำมที่บริษัทกำหนด

-

ต้ องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยถือเป็ นหน้ ำที่และพร้ อมที่
จะเข้ ำร่วมกำรประชุมของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ

-

กรณี เสนอชื่อเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ถูกเสนอชื่ อต้ องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มำกกว่ำ 5 บริษัท

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน หรื อ คณะกรรมกำรอิสระจะเป็ นผู้พิจ ำรณำคัดสรรผู้ที่มีคุณ สมบัติ
เหมำะสม เพื่อ เสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจ ำรณำลงมติ ซึ่งเอกสำรที่ ผ้ ถู ือ หุ้น ต้ อ งแนบมำด้ วยในกำรเสน อชื่ อ บุคคลเพื่อ เข้ ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ได้ แก่ (1) แบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และ (2) ข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับกำร
เสนอชื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ซึ่งเจ้ ำของข้ อมูลต้ องลงนำมยินยอมและรับรอง (3) สำเนำใบหุ้นหรื อหนังสือยืนยันกำรถือหุ้น จำก
บริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน และส่งไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภำยในระยะเวลำที่บริษัทกำหนดแต่หำกบุคคลดังกล่ำวไม่ถูกคัดเลือกที่
จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่คดั เลือก
บุคคลดังกล่ำว โดยบริษัทจะแจ้ งกฎเกณฑ์วธิ ีกำรให้ ทรำบผ่ำนช่องทำงเว็ปไซด์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ง. กำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบำยจำกัดกำรใช้ ข้อมูลภำยในให้ อยู่ในวงเฉพำะผู้บริหำรตังแต่
้ ระดับกลำงถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้ องภำยในแผนก
หรื อบริ ษัทเท่ำนัน้ สำหรั บงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ วจะถูกเก็บไว้ ที่ รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญ ชีและกำรเงิน ข้ อมูลที่
เป็ นควำมลับอื่นจะใช้ เพื่อกำรปรึ กษำหำรื อกับบุคคลในระดับผู้จัดกำรฝ่ ำยขึ ้นไปเท่ำนัน้ บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หำกมี
กำรใช้ ข้อ มูล ภำยในที่ ท ำให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำย นอกจำกนัน้ บริ ษั ท ก ำหนดให้ ก รรมกำรบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ำรทุก คนรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเองรวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
จ. กำรกำกับดูแลเรื่ องกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
บริ ษัทมีนโยบำยไม่ให้ พนักงำน ผู้บริ หำร และผู้ทรำบข้ อมูลภำยในของผลกำรดำเนินงำน ทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ทรำบข้ อมูลจนกระทั่งข้ อมูลได้ เปิ ดเผยสู่สำธำรณะชนเรี ยบร้ อ ยแล้ ว และห้ ำมนำข้ อมูลภำยในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงรำคำให้ กับหลักทรัพย์ โดยเฉพำะกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินจะออกเผยแพร่ ต่อ
สำธำรณะชน และในช่วง 1 วันหลังจำกงบกำรเงินเผยแพร่ตอ่ สำธำรณะชนแล้ ว
นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรของบริ ษัทต้ อ งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ ครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัทของ
ตนเองรวมถึงผู้เกี่ยวข้ องต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
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รับทรำบบทกำหนดลงโทษตำมพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทัง้ นีก้ รรมกำรและผู้บริ หำรจะต้ องจัดส่ง
สำเนำกำรรำยงำนดังกล่ำวแก่บริ ษัทในวันเดียวกับที่รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ แจ้ งภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันทำ
รำยกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ อำทิ ลูกค้ ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุน เจ้ ำหนี ้ และ
ชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับกำรดูแลจำกบริ ษัทตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องบริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ
ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียตำมกฎหมำยหรื อตำมข้ อตกลงที่มี บริ ษัทได้ พิจำรณำให้ มีกระบวนกำรส่งเสริ มให้ เกิดกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียตำมบทบำทและหน้ ำที่ที่มีในกำรสร้ ำงเสริ มผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ ำงควำมมัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืนให้ กบั กิจกำร และสร้ ำงผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้ แก่ทกุ ฝ่ ำย นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังจัด
ให้ มีช่องทำงให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำร เสนอแนะ ร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระ
หรื อกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
บริ ษัทได้ พิจำรณำให้ มีกระบวนกำรส่งเสริ มให้ เกิดควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษัทกับ ผู้มีส่วนได้ เสียในกำรสร้ ำงควำมมัง่ คั่ง
ควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ ยืนของกิจกำร ดังนี ้
• ให้ ควำมสำคัญ กับพนักงำนทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิ บัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเที ยม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่
เหมำะสมกับ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนั ก งำนแต่ล ะคน ควบคู่ไปกั บ กำรมุ่งเน้ นกำรพัฒ นำศัก ยภำพและควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนและคุณภำพชีวติ ของพนักงำนเป็ นสำคัญ
• กำรซื ้อสินค้ ำและบริ กำรจำกคู่ค้ำจะเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ โดยจะปฏิบตั ติ ำมสัญญำที่ทำร่วมกันอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อ
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยำวกับทังสองฝ่
้
ำย
• กำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมตำมข้ อตกลงที่มี
• เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำทัง้ ด้ ำนคุณ ภำพสินค้ ำ และกำรให้ บริกำรที่ดีและได้ มำตรฐำน
กำรรั กษำควำมลับของลูกค้ ำ และกำรให้ ควำมสำคัญ กับกำรกำหนดรำคำที่ เป็ นธรรมและเท่ำเที ยม ภำยใต้ นโยบำยกำร
กำหนดรำคำที่มี
• กำรปฏิบตั ติ ำมกรอบกติกำ กำรแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สจุ ริต เพื่อทำลำยคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ
• ให้ ค วำมสำคัญ และรั บ ผิด ชอบต่อ ชุม ชนและสังคมใกล้ เคี ยงเกี่ ย วกับ สภำพแวดล้ อ ม รวมถึงให้ กำรสนับ สนุน กิ จ กรรม
สำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตควำมเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสม
หมวดที่ 4 : กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯให้ ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
ทังข้
้ อมูลด้ ำนกำรเงินและข้ อมูลที่ ไม่ใช่ด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ และโปร่ งใส โดยเปิ ดเผยผ่ำนช่อ งทำงต่ำง ๆ ที่
เข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ เป็ นไปตำมช่องทำงที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งข้ อมูลสำคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่
รำยงำนทำงกำรเงินและข้ อมูลที่มใิ ช่ข้อมูลทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อกำหนด
ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัทจะดูแลให้ คณ
ุ ภำพของรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้ อง เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระซึ่งได้ รับกำรรับรองจำกสำนักงำน ก.ล.ต. นอกจำกนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อ
แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ได้ แก่ ข้ อมูลกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิ จำนวน
ครัง้ ของกำรประชุมและจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ ำร่วมประชุมในปี ที่ผำ่ นมำ นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่ำตอบแทน และรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบตั ิงำนตำม
นโยบำย ทังนี
้ ้ ข้ อมูลต่ำงๆ ข้ ำงต้ น นอกจำกจะเปิ ดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทำงสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว บริษัทจะเปิ ดเผยผ่ำนทำง website ของบริษัทด้ วย
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่หลำกหลำยซึ่งสำมำรถนำ
ประสบกำรณ์ ที่มีมำพัฒนำและกำหนดแนวนโยบำยที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมี
ควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่ อประโยชน์สงู สุดของกิจกำรและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ ำที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยบริษัท
รวมถึงกำกับดูแล ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริหำร รวมถึงประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรเทียบกับแผนงำน
ที่วำงไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมกำรจำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่มำจำกฝ่ ำยบริ หำรจำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่มีส่วน
ร่ วมในกำรบริ หำร (Non-Executive Director) จำนวน 6 ท่ำน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 5 ท่ำน ทัง้ นี ้ บริ ษัทมี
กรรมกำรอิสระเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ ถือเป็ นกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบจ
้
ำนวน 3 ท่ำน โดยได้ กำหนดขอบเขตและอ ำนำจในกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร
ดังกล่ำวไว้ อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทที่ชัดเจนและโปร่ งใส ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยนำเสนอเพื่อ ขออนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัท จำกที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น ซึ่งจะพิจ ำรณำควำมเหมำะสมในกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทตำมขอบเขตภำระหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อให้ อยู่ในระดับที่สำมำรถจูง
ใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ ปฏิบตั หิ น้ ำที่กบั บริษัทได้ รวมทัง้ อัตรำค่ำตอบแทนที่กำหนดสำมำรถเทียบเคียงได้ กับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ ำใจถึงหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท และพร้ อมที่จะแสดงควำมคิดเห็ นของ
ตนอย่ำงเป็ นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริษัททุกคนยังอุทิศเวลำเพื่อปฏิบตั หิ น้ ำที่
ตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และเพียงพอ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ใิ นกำรเข้ ำประชุมคณะกรรมกำร ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็ น
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย ข้ อมูลที่
เปิ ดเผยจะต้ องมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน ข้ อ มูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่ำวสำร
ต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใ ช้ ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทังกำรจั
้
ดส่งเอกสำรทำงไปรษณี ย์
สื่อ ของตลำดหลักทรั พย์ ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึง website ของบริ ษัทภำยหลังจำกกำรเข้ ำ เป็ นบริ ษัท จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยังมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี อำทิ
• ส่งเสริมให้ จดั ทำจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้ ยึดถือปฏิบตั ิ
• กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทังองค์
้ กร เพื่อให้ เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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• ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้ วยตนเองไม่น้อยกว่ำปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนร่วมกัน
• มีนโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำร ส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรระดับสูงและเลขำนุกำรบริ ษัทเข้ ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ
กำรกำกับกิจกำรที่ดีจำกสถำบันภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจัดปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ ำใหม่เพื่อให้ มีควำมรู้ควำม
เข้ ำในในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
• กำหนดนโยบำยและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง และมีหลักเกณฑ์ใน
กำรคัดเลือกผู้บริหำรโดยพิจำรณจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และจริยธรรม
• บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหำร (Non-Executive Director) ได้ ประชุมกันเองตำมควำม
เหมำะสม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหำรได้ อภิปรำย หำรื อปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นในบริษัทร่วมกัน และ
สรุปประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนำกำรดำเนินงำนของบริษัทต่อไป
คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำร
บริ หำร (Executive Board) และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) มี
รำยละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2.
นำยประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
3.
รศ.ดร. นฤมล กิมภำกรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
หมำยเหตุ : - กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน คือ นำยอนันต์
สิ ริ แ สงทั ก ษิ ณ จบกำรศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี สำขำบั ญ ชี คณะพำณิ ช ยศำสตร์ แ ละกำรบั ญ ชี จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

โดยมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงกำญจนำ ชัยมังกร
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการอิสระ (Independent Director)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ อ งห้ ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่เคยเป็ น ข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำร
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม
ค ้ำประกัน กำรให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนี ้
ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไปแล้ วแต่จำนวนใดจะ
ต่ ำ กว่ำ ทั ง้ นี ก้ ำรค ำนวณภำระหนี ด้ ัง กล่ ำ วให้ เป็ น ไปตำมวิธี กำรค ำนวณมูล ค่ำ ของรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว
ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นที่ มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสำนักงำนบัญ ชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญ ชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ
2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริกำรที่เป็ นที่ปรึกษำกฎหมำย หรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ที่ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อ งกับผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดีย วกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำนลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ
1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษั ทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจกำรของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
10. กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้ นอำจได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษั ทร่ วม บริ ษัทย่อ ยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริ ษั ท โดยมีกำร
ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี ้
1. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
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2. ไม่เป็ น กรรมกำรของบริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม บริ ษั ท ย่อ ยลำดับ เดี ยวกัน เฉพำะที่ เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย
หนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
4. มีหน้ ำที่ ในลักษณะเดียวกันกับที่ กำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยว่ำด้ วยคุณ สมบัติและขอบเขตกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทำนให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
มีควำมเหมำะสมและประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำง หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือ ก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมตลอดจนรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจหน้ ำที่จะขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่
ปรึ กษำวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจำเป็ นด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท ซึ่งกำรดำเนินกำรว่ำจ้ ำงให้ เป็ นไปตำมระเบียบปฏิบตั ขิ องบริ ษัท
เพื่อใช้ ประกอบกำรพิจำรณำดังกล่ำวได้
6. จัดทำรำยงำนของกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
ช) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
ซ) รำยกำรอื่ นที่ เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเรี ยกขอข้ อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมใน
เรื่ องต่ำงๆ ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ
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คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรำยกำรหรื อกำร
กระทำที่ต้องรำยงำนมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ข) กำรทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัท หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินผลกำรดำเนินงำน และได้ มีกำรหำรื อร่วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริหำรแล้ วว่ำต้ องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไข
เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ ไขดังกล่ำว
โดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดท่ำนหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้คดั เลือกและแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบ
้
เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรื อมีเหตุ
ที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้ จ นครบวำระ และมีผลให้ จำนวนสมำชิกน้ อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริ ษัทจะแต่งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบทดแทนให้ ครบถ้ วนภำยใน 3 เดือ นนับแต่วันที่ จ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้ วนเพื่อให้ เกิดควำมต่อ เนื่อ งในกำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น
ของปี ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป) และเมื่อครบวำระดำรงตำแหน่งอำจได้ รับกำรพิจำรณำแต่งตัง้
ให้ ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม
3. นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรตรวจสอบจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ครบกำหนดตำมวำระ
• พ้ นจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท
• ลำออก
• เสียชีวติ
• คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ พ้นจำกตำแหน่ง
4. กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบกรณี ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทอยู่ ให้ ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
หรื อประธำนกรรมกำรบริ ษัท ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรื อประธำนกรรมกำร
บริ ษัทจะนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้พิจำรณำอนุมตั ิ และเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนทดแทนบุคคลที่ลำออก
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
กรรมกำรบริหำร
3. นำยสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
กรรมกำรบริหำร
4. นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม
กรรมกำรบริหำร
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ลาดับ
รายชื่อ
5. นำยเอกชัย นวนนันต๊ ะ
6. นำยวรำพันธ์ อินต๊ ะโมงค์
7. นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริ หำร ลำดับที่ (1) – (6) ได้ รับกำรแต่งตังจำกมติ
้
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 (ก่อนแปรสภำพ)
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 และจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 และลำดับที่ 7 ได้ รับ
กำรแต่งตังจำกมติ
้
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
1. คณะกรรมกำรบริหำรต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศเวลำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ แก่บริษัทอย่ำงเต็มที่
2. คณะกรรมกำรบริ หำรต้ อ งมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้ แนวนโยบำย แต่งตัง้ กำหนดอำนำจ หน้ ำที่ กำกับ ดูแล ประสำนงำน และกำหนดอำนำจหน้ ำที่ของคณะทำงำนพิเศษ หรื อ
คณะบริหำรงำนพร้ อมทังพิ
้ จำรณำและอนุมตั ขิ ้ อเสนอต่ำงๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหำรงำนหรื อคณะทำงำนพิเศษ
2. อนุมตั ขิ ้ อเสนอซึ่งเสนอโดยคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำน ดำเนินธุรกิจตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. ศึกษำควำมเป็ นไปได้ สำหรับโครงกำรใหม่ๆ และมีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิเข้ ำร่วมประมูลต่ำงๆ ตลอดจนเข้ ำดำเนินงำนโครงกำร
ต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร รวมถึงกำรทำนิตกิ รรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่ำวจนเสร็จ
4. ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ และมีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุมตั ใิ ห้ บริษัทเข้ ำลงทุน หรื อเข้ ำร่ วมลงทุน
กับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อดำเนิน กิจกำรตำมวัตถุประสงค์ รวมถึงกำรเข้ ำลงทุนในลักษณะอื่นๆ
เช่น กำรเข้ ำซื ้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบคุ คลอื่นได้ ตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงกำรทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่ำวจน
เสร็จกำร โดยให้ เป็ นไปตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ทิ ี่บงั คับใช้ อยู่ในขณะนันๆ
้
5. กำหนด พิจำรณำ อนุมตั ิ ระเบียบ ข้ อบังคับ แนวนโยบำยกำรบริ หำรงำน และกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ
อันมีผลผูกพันบริษัท
6. ให้ คำแนะนำ คำปรึกษำ และกำหนดแนวนโยบำยและอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำร และคณะทำงำนพิเศษ
7. มีอำนำจอนุมตั ิ แต่งตัง้ ว่ำจ้ ำง ปลด ลงโทษทำงวินั ย กำหนดเงินเดือน ค่ำจ้ ำง สวัสดิกำรโบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ
รวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเจ้ ำหน้ ำที่หรื อพนักงำนบริษัท ซึ่งมีตำแหน่งตังแต่
้ ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยขึ ้นไป รวมถึง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร รองกรรมกำรผู้จดั กำรหรื อเทียบเท่ำ หรื อคณะทำงำนพิเศษต่ำงๆ เพื่อดำเนินงำนเฉพำะเรื่ อง
8. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมนโยบำยที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9. มีอำนำจแต่งตังบุ
้ คคลหรื อคณะบุคคลใดๆ ให้ ดำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรื ออำจมอบ
อ ำนำจเพื่ อ ให้ บุค คลหรื อ คณะบุ ค คลดังกล่ำ วมี อ ำนำจด ำเนิ น กำรตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรเห็ น สมควร และมี อ ำนำจ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนำจนันๆ
้ ได้
10. มีอำนำจแต่งตังประธำนที
้
่ปรึกษำ หรื อที่ปรึกษำ หรื อคณะที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ ตำมควำมเหมำะสมและมีอำนำจ
กำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง สวัสดิกำร สิง่ อำนวยควำมสะดวกและค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ของประธำนที่ปรึกษำหรื อที่ปรึ กษำ หรื อ
คณะที่ปรึกษำดังกล่ำวได้ ตำมควำมเหมำะสม
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11. คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ ประธำนกรรมกำรบริ หำร มีอ ำนำจเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ กำหนดระเบี ยบ
ข้ อบังคับของกำรประชุมได้ ตำมที่เห็นสมควร
12. ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ ประธำนกรรมกำรบริ หำรแต่งตังผู
้ ้ รักษำกำรณ์ เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่
แทนเป็ นครำวๆ ไป โดยผู้รักษำกำรณ์มีอำนำจหน้ ำที่เท่ำกับประธำนกรรมกำรบริหำร
13. พิจำรณำอนุมตั ใิ ห้ อำนำจต่ำงๆ ในกำรดำเนินกิจกำรบริหำรงำนแก่ผ้ บู ริหำรตำมกฎระเบียบข้ อบังคับ
วาระการดารงตาแหน่ งคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริ หำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท โดยเป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งกำหนดว่ำกรรมกำรบริ ษัทอำจ
มอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่ง หรื อหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทก็ได้ รวมทัง้ พิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบุคคลนันๆ
้ ด้ วย
2. กรรมกำรบริหำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ ออก
3. กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ ใบลำออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ห ำรว่ ำ งลงให้ คณ ะกรรมกำรบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุณ สมบัติ เข้ ำ เป็ น
กรรมกำรบริหำรแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.
นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3.
นำยประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัทเป็ นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพีย งพอที่จะอุทิศเวลำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ แก่บริษัทอย่ำงเต็มที่
2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้ องมีคณะสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชน
จำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่ จะดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริ ษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อนำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำ
แต่งตัง้
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2. พิจ ำรณำคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมที่ จ ะดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจ ำรณำ
แต่งตัง้
3. พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
4. พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5. พิจำรณำกำรปรับอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมกำรผู้จดั กำร และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6. ภำรกิจอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
วาระการดารงตาแหน่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิ
้
จำรณำค่ำตอบแทน โดยให้ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
(โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี
ถัดไป) และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้ รับกำรเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ ำดำรง
ตำแหน่งใหม่อีกได้
2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยกำหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ ออก
3. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัท กำรลำออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
ใบลำออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง ให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เลือ กบุค คลใดบุค คลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติ และต้ องเป็ นไปตำมองค์ประกอบเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทน โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน
3.1 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่ อย และผู้บริหาร
บริ ษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ ำที่ เป็ นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือ ก
บุค คลที่ จ ะแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรบริ ษั ท หรื อ กรรมกำรผู้จัดกำรของบริ ษัท ตำมกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน ซึ่งจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริ ษัทมหำชน พ.ศ.2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่ อ งกำรขออนุญ ำตและกำรอนุญ ำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ อ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30
กันยำยน 2559 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์กำรสรรหำ ดังนี ้
3.1.1

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทังหมดมี
้
ที่อยู่ในประเทศไทย และมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
2. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่กำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่ องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่
ออกใหม่ (“ประกำศ ทจ.39/2559”)
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3. คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนี ้ ต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตำมประกำศ ทจ.39/2559 อีกทังมี
้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ประกำศกำหนด
4. คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะเลือ กกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท
พิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนี่งหรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้
5. บริษัทมีนโยบำยให้ ประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ กรรมกำรผู้จดั กำร
6. กรรมกำรบริษัทไม่จำเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
7. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรบริ ษัทก็ได้ ใน
กรณีเลือกตังบุ
้ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
ค) บุคคลผู้ซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับเลือ กตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรบริ ษัทที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำร
บริษัทที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
8. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจ
เลือ กบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรคนดังกล่ำวจะเหลื อน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ ำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรบริษัทได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
3.1.2

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรบริษัทที่เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยหนึ่ง 1 คน ต้ อ งมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจหรื อ มีประสบกำรณ์ ด้ำนบัญ ชี/กำรเงิน และมี
ควำมรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ กำรเปลี่ยนแปลงของรำยงำนทำงกำรเงิน
3. กรรมกำรตรวจสอบต้ องมีทกั ษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้ รับมอบหมำย
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
5. กรรมกำรตรวจสอบจะต้ องได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่ กฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3.1.3

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้ วยกรรมกำรและผู้บริหำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
2. กรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นประธำนกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง
3. ประธำนกรรมกำรบริหำร ต้ องไม่เป็ น ประธำนกรรมกำรบริษัท
4. กรรมกำรบริหำรจะต้ องได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทและมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่กำหนดไว้

3.1.4

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้ องได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทและมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่
กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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3.1.5

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จดั กำรให้ มำจำกกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยคัดเลือกจำก
บุคคลที่มีชื่อเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรอยู่ในขณะทำกำรคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรกรรมกำร
ผู้จดั กำร เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตังเป็
้ นกรรมกำรผู้จดั กำร

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 (ครัง้ แรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 มีมติกำหนดนโยบำย
ในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยไม่ให้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้ที่ทรำบข้ อมูลภำยในของบริ ษัท อำทิ ผลกำร
ดำเนินงำน กำรตัดสินใจเรื่ องที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ เป็ นต้ น ดำเนินกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ทรำบข้ อมูลจนกระทั่ ง
ข้ อมูลได้ เปิ ดเผยสู่สำธำรณะชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และห้ ำมนำข้ อมูลภำยในที่ไม่ควรเปิ ดเผยแพร่เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงรำคำให้ กับหลักทรัพย์
โดยเฉพำะกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินจะออกเผยแพร่ ต่อสำธำรณะ และในช่วง 1 วันหลังจำกงบกำรเงิน
เผยแพร่ตอ่ สำธำรณะชนแล้ ว
รวมทังมี
้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน โดยห้ ำมมิให้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกระดับชัน้ และลูกจ้ ำง
ของบริ ษัท ใช้ ข้อ มูลภำยในของบริ ษัทที่ มีหรื อ อำจส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ หรื อ ข้ อ มูลที่ยังมิได้ มีกำร
เปิ ดเผยต่อประชำชน หรื อมีไว้ เพื่อใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอย่ำงเดียว และไม่ใช่ข้อมูลที่มีไว้ ใช้ ส่วนบุคคล รวมถึงข้ อมูลจำกงบ
กำรเงินที่ยงั ไม่ได้ นำส่งตลำดหลักทรัพย์ฯ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรควบรวมกิจกำร กำรได้ มำซึ่งสัญญำทำงกำรค้ ำที่สำคัญ เพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น ในทำงที่มชิ อบทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม โดยไม่คำนึงว่ำกระทำในนำมตนเองหรื อผู้อื่น หรื อแสวงหำ
ข้ อมูลอย่ำงไม่สจุ ริต ทำธุรกิจเพื่อกำรแข่งขัน
นอกจำกนี ไ้ ด้ กำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร รวมถึงผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท มีหน้ ำที่จัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถื อ
ครองหลักทรัพย์ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ทุก
ครัง้ ที่ มีกำรซื อ้ ขำย โอน หรื อรับโอนทรัพย์ ของบริ ษัท ภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันที่ มีกำรซือ้ ขำย โอน หรื อรับโอนต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อบริษัทฯ ส่งผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้
บริ ษัทฯ มีข้อ มูลสำหรับใช้ ประโยชน์ ภำยในบริ ษัท โดยเลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ จัดส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ ประธำนกรรมกำร
บริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรำยงำน
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) : สำหรับงวดบัญชีปี 2558 ถึงปี 2560 ดังนี ้

1. ค่ำสอบบัญชีประจำปี
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล
รวม

ปี 2558
800,000
420,000
1,220,000

ปี 2559
800,000
420,000
1,220,000

หมำยเหตุ - ปี 2558 ถึงปี 2560 ผู้สอบบัญชีคือ บริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด

2. ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) : -ไม่มี-
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(หน่วย: บำท)
ปี 2560
800,000
420,000
1,220,000
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย บริษัทจึงมีกำรจัด ทำคูม่ ือ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และกำหนดนโยบำยที่ สำคัญ ในหลำยด้ ำน ซึ่งระบุแนวทำงกำรปฏิบตั ิต่ำงๆ ที่ ได้ พฒ
ั นำให้ เหมำะสมกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัทเป็ นไปตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ทกำหนดให้ มีกำรติดตำมดูแลให้ มีกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครั ด หำกผู้ใดละเมิดหรื อ ฝ่ ำฝื นคู่มื อ
จริ ย ธรรมหรื อ นโยบำยต่ำงๆ จะต้ อ งได้ รับ โทษทำงวินัย และ/หรื อ โทษทำงอำญำ หำกมี ก ำรกระท ำที่ เชื่ อ ได้ ว่ำท ำผิด กฎหมำย
กฎระเบียบและข้ อบังคับของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้ อง บริษัทจะส่งเรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของหน่วยงำนรัฐดำเนินกำรขันต่
้ อไป หำกพนักงำน
หรื อบุคคลใดก็ตำมพบเห็นกำรกระทำผิด ละเมิดหรื อฝ่ ำฝื นคูม่ ือจริยธรรมหรื อนโยบำยต่ำงๆ ให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังประธำนกรรมกำร
บริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรของบริษัท ทังนี
้ ้บริษัทจะดำเนินกำรตรวจสอบโดย
ไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบำะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ ้นกับบุคคลนัน้
นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ริ ะเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมทำง
ธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบำยสำคัญต่ำงๆ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ ของกรรมกำรและผู้บ ริ หำร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ พึงปฏิ บัติที่ ดีส ำหรับ กรรมกำร ผู้บ ริ หำรและพนักงำน (Code of Best
Practice) โดยสำมำรถสรุปนโยบำยสำคัญๆ ได้ ดงั นี ้
• นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษัททุกระดับชัน้ สร้ ำงประโยชน์ที่เหมำะสมให้ แก่
ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม (สำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ ในส่วนที่ 2.11 เรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำร)
• นโยบำยด้ ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกำรกำรจัดเก็ บข้ อ มูลและกำรจัดทำงบกำรเงิน ได้ อ ย่ำงมีควำมถูก ต้ อ งน่ ำเชื่ อ ถื อ กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำร
ดำเนินงำน กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงมีกำรตรวจสอบอย่ำงเป็ นระบบ โดยจัดจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเข้ ำมำทำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์
ที่วำงไว้
• นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทังองค์
้ กรอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงขึ ้นมำทำหน้ ำที่ในกำรจัดทำนโยบำย วำงระบบ ประเมินและระบุควำมเสี่ยงทังที
้ ่อ ำจจะเกิดจำก
ปัจจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกองค์กร วิเครำะห์และจัดระดับควำมเสี่ยง จัดทำแผนจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น กำรควบคุม กำรโอน
ควำมเสี่ยง กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง กำรใช้ ประโยชน์จำกควำมเสี่ยง หรื อกำรยอมรับควำมเสี่ยง เป็ นต้ น สุดท้ ำยคือกำรติดตำม
ผลและกำรสอบทำนควำมเสี่ยงต่ำงๆ
• นโยบำยด้ ำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ เปิ ดเผยข้ อ มูลสำรสนเทศอย่ำงครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันเวลำให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน สำรสนเทศจะต้ องจัดทำขึ ้นอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด
เข้ ำใจง่ำยและโปร่งใส เปิ ดเผยอย่ำงสม่ำเสมอทังในด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบ ระมัดระวังไม่ให้ เกิดควำมสับสนในข้ อมูล รวมทัง้ จัดให้
มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องกับบริษัท
• นโยบำยด้ ำนบัญชีและกำรเงิน รำยงำนทำงบัญชีจะต้ องถูกต้ องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ มีควำมสมบูรณ์ตำมควำม
เป็ นจริง ทันเวลำ มีควำมสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
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• นโยบำยด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บุคลำกรทุกระดับของบริ ษัทจะต้ อ งปฏิบัติตำมระเบียบและข้ อกำหนดตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง ก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ จะต้ องมีควำมระมัดระวัง มีกำรสอบทำนอย่ำงรอบคอบ และมีกำรตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ
ว่ำได้ ถือปฏิบตั ติ ำมข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
• นโยบำยด้ ำนเทคโนโยลีสำรสนเทศ บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยให้ บุคลำกรทุกระดับใช้ ระบบสำรสนเทศอันประกอบด้ วย วงจร
เครื อข่ำยกำรสื่อ สำรข้ อมูล ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ ในระบบปฏิบตั ิกำรและประมวลผลข้ อมูลต้ องถูกกฎหมำยและเป็ นมำตรฐำน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ ตอ่ พ่วง แฟ้มข้ อมูล และข้ อมูลของบริษัทได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ใช้ งำนเพื่อประโยชน์สว่ นตัว ไม่ใช้
งำนที่ขดั ต่อกฎหมำยหรื อพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง ไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สำม โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่เพียงพอป้องกัน
กำรเข้ ำถึงจำกภำยนอกหรื อกำรโจรกรรมข้ อมูล มีมำตรกำรควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ มีควำมมัน่ คง และ
ติดตำมให้ บคุ ลำกรทุกคนถือปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
• นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต บริ ษัทให้ ควำมสำคัญ กับกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริตคอร์ รัปชั่น โดยกำหนดนโยบำยให้ บุคลำกรทุกระดับ
ไม่ให้ หรื อรับหรื อให้ กำรสนับสนุนกำรทุจริตใดๆ ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม กับผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ หน่วยงำนรัฐ หรื อพรรคกำรเมือง
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง โดยบริษัทมีแ ผนที่จะประกำศเจตนำรมย์ตอ่ ต้ ำนกำร
ทุจริต และเข้ ำร่วมองค์กรเอกชนต่อต้ ำนกำรทุจริตในอนำคต
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทได้ กำหนดควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 บริษัทมุง่ มัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทังทำงกฎหมำย
้
จรรยำบรรณ และมุ่งมั่น ทำควำมดีต่อ บุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อ ม และประกอบธุรกิ จ โดยมีระบบกำร
ดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ด้วยควำมระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่
เพียงพอและมีหลักฐำนสำมำรถอ้ ำงอิงได้ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ติ ำมข้ อกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
1.2 ด้ ำนกำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำ บริษัทจะปฏิบตั ติ ่อคู่ค้ำอย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่ชอบธรรมจำกคู่
ค้ ำ และหำกปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รับแจ้ งคูค่ ้ ำให้ ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ ไข
1.3 ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อ คู่แข่งทำงกำรค้ ำ บริ ษัทจะปฏิ บัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ ภำยในกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ ดีและไม่
แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริต
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
2.1 ไม่เสนอให้ ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรี ยกร้ อง ตกลงหรื อรับสินบนจำกบุคคลอื่น หรื อหน่วยงำนอื่นในทุกรูปแบบ ไม่วำ่ จะ
เป็ นกำรดำเนินกำรโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ มีกำรตอบแทนที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน หรื อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของ
บริษัท
2.2 ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเจ้ ำหน้ ำที่ภำครัฐ บุคคลหรื อหน่วยงำนอื่น โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
2.3 ไม่บริจำคเงินหรื อจ่ำยเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก หรื อให้ เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลหรื อหน่วยงำนอื่นเพื่อเป็ นช่องทำงใน
กำรจ่ำยสินบน
2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อื่นใด ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมให้ แก่พรรคกำรเมือง กลุม่ ทำงกำรเมือง หรื อบุคคลใดที่
เกี่ยวข้ องกับทำงกำรเมือง เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของธุรกิจหรื อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงกำรเคำรพต่อชีวิตและศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่ ำย จึงมีแนวทำงส่งเสริ มและกระตุ้นให้ มี
กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐำน ซึ่งคนทุกคนย่อมมีสทิ ธิที่เสมอภำคเท่ำเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงเรื่ อง
เพศ เชื ้อชำติ ศำสนำ สีผวิ ฐำนะ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในทำงอื่นใด เป็ นต้ น ซึ่งบริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเคำรพในสิทธิ
มนุษยชนของกรรมกำรและพนักงำนทุกคนในองค์กร และเปิ ดโอกำสในพนักงำนแสดงควำมคิดเห็นหรื อ ร้ อ งเรี ยนเกี่ยวกับกำรถูก
ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลได้
(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทได้ กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ติ อ่ พนักงำน โดยผู้บริหำรจะต้ องปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนอย่ำงยุตธิ รรม บริหำรงำนโดยควำม
ไม่ลำเอียง สนับสนุนผลักดันกำรสร้ ำงศักยภำพในควำมก้ ำวหน้ ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน จัดสวัสดิกำรให้ แก่
พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้ วยควำมจริงใจ รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผล นอกจำกนันบริ
้ ษัท
ได้ มีช่องทำงรับข้ อเสนอแนะหรื อ เรื่ องร้ องทุกข์จำกพนักงำน ซึ่งได้ มีกำรกำหนดขันตอนและกระบวนกำรในกำรพิ
้
จำรณำรับเรื่ องร้ อง
ทุกข์อย่ำงเป็ นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทได้ กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทต้ อ งปฏิ บตั ิต่อลูกค้ ำตำมข้ อปฏิ บตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ที่กำหนดไว้ อย่ำง
เคร่งครัด เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ ทังในด้
้ ำนคุณภำพสินค้ ำและกำรให้ บริกำรที่ดีและได้ มำตรฐำน มีกำรรักษำควำมลับของ
ลูกค้ ำ ให้ ควำมสำคัญกับกำรกำหนดรำคำที่เป็ นธรรมและเท่ำเทียมกันภำยใต้ นโยบำยกำรกำหนดรำคำของบริษัท
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมทังภำยในพื
้
้นที่โครงกำรก่อสร้ ำงและสำนักงำน รวมถึงให้ ควำมสำคัญ
และรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้ เกิดผลกระทบด้ ำน
สิง่ แวดล้ อมต่อชุมชนใกล้ เคียง เช่น ควบคุมมลพิษทำงอำกำศที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพและปริ มำณน ้ำเสียของ
โรงงำนก่อนส่งออกไปภำยนอก เป็ นต้ น
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชน
บริษัทมีนโยบำยให้ กำรสนับสนุนกิจกรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม
เพื่อส่งเสริมชีวติ ควำมเป็ นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้ เคียงโรงงำนและสำนักงำนของบริษัท
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มี
ส่ วนได้ เสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมในด้ ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะนวัตกรรมด้ ำนกระบวนกำรทำงำนทังในระดั
้
บภำยในองค์กรและ
ระดับควำมร่ วมมื อ ระหว่ำงองค์กร โดยเน้ นนวัตกรรมเชิงสร้ ำงสรรค์ที่ ก่อ ให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ ดีขึน้ สร้ ำงผลิตผลและ
มูลค่ำเพิม่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม ทังนี
้ ้บริ ษัทถือเป็ นนโยบำยว่ำกำรเผยแพร่นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจะมีกำรสื่อสำรและเผยแพร่ นวัตกรรมให้ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ ทำงตรงทำงอ้ อ มรับทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำข้ อมูลข่ำวสำรด้ ำนนวัตกรรมเหล่ำนี ้จะสื่อสำรไปถึงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่ำงทัว่ ถึง
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริษัทมีควำมตังใจและด
้
ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน พัฒนำศักยภำพบุคคลและ แบ่งปั น
โอกำสทำงกำรศึกษำแก่สงั คม เนื่องจำกแนวคิดที่ว่ำกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทเกิดจำกบุคคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพ และสังคมที่เข้ มแข็ง
โดยที่ผำ่ นมำบริษัทได้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริมเสริมบุคลำกรทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท ดังนี ้
1. มีกำรรับนักศึกษำเข้ ำฝึ กงำนในสำขำต่ำง ๆ จำกแต่ละสถำบันในทุกปี เพื่อให้ นกั ศึกษำมีโอกำสพัฒนำควำมรู้ ทักษะ จำกกำร
เรี ยนรู้ประสบกำรณ์กำรทำงำนในองค์กร และกำรปฏิบตั งิ ำนจริง
- ปี 2558 มีจำนวนนักศึกษำฝึ กงำนที่บริษัทฯรับเข้ ำฝึ กงำน จำนวน 86 คน
• ปริญญำตรี จำนวน 47 คน
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จำนวน 28 คน
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 11 คน
- ปี 2559 มีจำนวนนักศึกษำฝึ กงำนที่บริษัทฯรับเข้ ำฝึ กงำน จำนวน 127 คน
• ปริญญำตรี จำนวน 80 คน
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จำนวน 30 คน
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 17 คน
- ปี 2560 มีจำนวนนักศึกษำฝึ กงำนที่บริษัทฯรับเข้ ำฝึ กงำน จำนวน 111 คน
• ปริญญำตรี จำนวน 82 คน
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จำนวน 16 คน
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 13 คน
2. ให้ ควำมร่วมมือโครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ของสถำบันต่ำง ๆ ทำงด้ ำนวิศวกรรม และสถำปัตยกรรม เพื่อให้ นกั ศึกษำได้
เรี ยนรู้จำกสถำนประกอบกำรจริง และสำมำรถนำไปปรับใช้ ในกำรเรี ยนต่อไป และกำรให้ ควำมรู้ เป็ นวิท ยำกรแก่นกั ศึกษำใน
สถำบันต่ำง ๆ เช่น
-

เข้ ำร่วมบรรยำยในหัวข้ อ หลักสูตรขอแนะนำกำรออกแบบงำนโครงสร้ ำง สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ปริญญำโท และปริญญำเอก คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เข้ ำร่วมเป็ นวิทยำกรในหัวข้ อ กำรจัดกำรธุรกิจอสังหริมทรัพย์ รุ่นที่ 4 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กำรข้ อตกลงลงนำมทำ MOU ด้ ำนกำรศึกษำกับมหำวิทยำลัยนอร์ ท-เชียงใหม่ เพื่อให้ ร่วมมือในด้ ำนวิชำและกำร
ทำสหกิจศึกษำ
ให้ ควำมร่วมมือโครงกำรศึกษำดูงำนของนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ ำนนำ ดูงำนด้ ำนเข็ม
เจำะ ณ โครงกำรก่อสร้ ำงอำคำรหอพักนักศึกษำแพทย์ขนำด 14 ชัน้
ให้ ควำมร่วมมือโครงกำรศึกษำดูงำนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำขำวิศวกรรมโยธำ เข้ ำดูงำนด้ ำน
โครงสร้ ำง ณ โครงกำรก่อสร้ ำง THE ASTRA CONDOMINIUM
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3. บริษัทสนับสนุนให้ พนักงำนพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อเพิม่ พูนทักษะ ควำมรู้ ปรับทัศนคติ สร้ ำงควำมเข้ ำใจในกำรทำงำน
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน โดยกำรให้ ควำมรู้แก่พนักงำน ทังกำรจ้
้
ำงวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญเข้ ำมำอบรมภำยในบริษัท และ
กำรส่งพนักงำนไปอบรมในสถำบันต่ำง ๆ รวมถึงกำรไปดูงำน เช่น
-

กำรส่งพนักงำนเข้ ำอบรมกับสถำบันกำรอบรมต่ำงๆ ภำยนอก เช่น กำรอบรม Autodesk Revit MEP 2016 กับ
บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวกำร จำกัด , กำรอบรมด้ ำนบัญชี ด้ ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับ
กรุงเทพธุรกิจ

-

ให้ ทนุ พนักงำนศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ในสำขำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ระดับปริญ ญำตรี สำขำกำร
บัญชี และสำขำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ ำง ระดับปริญญำโท สำขำวิศวกรรมและกำรบริหำรกำรก่อสร้ ำง

- กำรจ้ ำงวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (อ.โภไคย ศรี รัตโนภำส : ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรควำม
เสี่ยง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) มำให้ ควำมรู้กับพนักงำน เรื่ อง กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
- กำรศึกษำดูงำนด้ ำนควำมปลอดภัย ณ ประเทศสิงคโปร์
4. กิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกำรช่วยเหลือคนงำน โดยเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพจะมีกำรให้
ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยแก่คนงำนในโครงกำรก่อสร้ ำงก่อนเริ่มงำนเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมก่อนเริ่มงำน และมีกำรแจกข้ ำวสำร
แก่คนงำนที่สำมำรถตอบคำถำมด้ ำนควำมปลอดภัยได้ หรื อคนงำนที่เป็ นตัวแทนนำออกกำลังกำยในตอนเช้ ำนันๆ
้ รวมทังยั
้ งมี
นโยบำยให้ คนงำนปฏิบตั ติ นด้ ำนควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ โดยให้ บนั ทึกกิจกรรมด้ ำนควำมปลอดภัยที่ตนได้ ทำในสมุด
บันทึกควำมดี เพื่อรับข้ ำวสำรเป็ นของรำงวัล
นอกจำกนี ้ยังมีกำรประกวด Safety man และ Safety woman ในแต่ละเดือน ซึ่งมีเงื่อนไขคือ เป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิตำม
หลักควำมปลอดภัยตลอดเวลำ โดยผลกำรแข่งขันมำจำกผลโหวตของพนักงำนในโครงกำร หัวหน้ ำงำนจะมอบของใช้ จำเป็ นให้ แก่
ผู้ที่ชนะในแต่ละเดือน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุม
ครบทัง้ 3 ท่ำน ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินและพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท ตำมแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกำรสอบถำม
ข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริหำร 5 ด้ ำน ประกอบไปด้ วย
1. ด้ ำนองค์กรและสภำพแวดล้ อม
2. ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. ด้ ำนกำรควบคุมปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยบริหำร
4. ด้ ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5. ด้ ำนระบบกำรติดตำม
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมสำหรับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทแล้ ว ซึ่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ำม
มำตรฐำนทำงบัญ ชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่ องกำรทำธุร กรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ทัง้ นี ้ ที่ผำ่ นมำ กำรพิจำรณำอนุมตั ิธรุ กรรมที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำว จะอยู่
ภำยใต้ กำรพิจำรณำถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นหลัก นอกจำกนี ้ บริษัทยังกำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว โดยกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมในอนำคต จะถูกพิจำรณำจำกผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่ำวเท่ำนัน้
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ ให้ ควำมสำคัญเรื่ องกำรกำกับให้ องค์กรเป็ นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี (Good
Corporate Governance) อย่ำงแท้ จริงให้ มำกขึ ้นด้ วย
ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงิน
บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทได้ รำยงำนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
กำรควบคุม ภำยในด้ ำนบัญ ชี จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน รำยปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 ซึ่งทำงผู้ส อบบัญ ชี ไม่พ บ
ข้ อบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในด้ ำนบัญชีของบริษัท โดยได้ รำยงำนประเด็นดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้
ที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 19 กุม ภำพันธ์ 2561 และที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 เป็ น ที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกัน
บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และปี 2559 มีดงั นี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะธุรกิจ
1. บจก.ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(CEC)

2. กิจกำรร่วมค้ ำ บจก.เชียงใหม่ริมดอย –
บจก. ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(CRC-CEC)
3. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
4. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
5. นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
6. กิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย – อำร์ .
เค.เจ. (CRC-R.K.J.)

ลักษณะความสัมพันธ์

• นิตบิ คุ คลที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยของบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยส่วนที่
เหลือร้ อยละ 32.10 แบ่งเป็ น 1.นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 20.00 และ 2.นำยทวีศกั ดิ์
นิมำพันธ์ ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 10.00 โดยผู้ถือหุ้นทัง้ 2 ท่ำนเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำ
พันธ์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท และ 3.นำยพิชย สุวรรณสำยะ ถือหุ้นของบริษัทร้ อยละ 2.10 โดยเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ซึ่งเป็ นผู้บริหำรของบริษัท (เดิมเป็ นบริ ษัทย่อยแต่ภำยหลังมีกำรจัด
โครงสร้ ำงให้ เป็ นบริษัทของกลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้ มีควำมชัดเจน)
•
มีกรรมกำรร่ วมกันกับบริษัท คือ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย •
กิจกำรร่วมค้ ำระหว่ำง บจก.เชียงใหม่ริมดอย (ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวำคม 2557) ในสัดส่วนร้ อยละ 5 และ
CEC ร่วมค้ ำในสัดส่วนร้ อยละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจกำรร่วมค้ ำ
•
มีกรรมกำรร่ วมกันกับบริษัท คือ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
•
กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และเป็ นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 32.27 ของทุนจดทะเบียน
•
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัทฯ
•
กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และเป็ นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 10.50 ของทุนจดทะเบียน
•
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง รองกรรมกำรผู้จดั กำร สำยงำนอำนวยกำรของบริษัทฯ
•
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 7.49 ของทุนจดทะเบียน
ก่อสร้ ำงระบบรวบรวมและ •
กิจกำรร่วมค้ ำระหว่ำง บจก.เชียงใหม่ริมดอย ในสัดส่วนร้ อยละ 60 และ RKJ (นิตบิ คุ คลที่ไม่มีควำม
บำบัดน ้ำเสีย
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท) ในสัดส่วนร้ อยละ40 ของทุนจดทะเบียนกิจกำรร่วมค้ ำ
•
มีกรรมกำรร่ วมกันกับบริษัท คือ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย
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รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึ ้นในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และปี 2559 มีดงั นี ้
มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. กิจกำรร่วมค้ ำ
เชียงใหม่ริมดอย –ซี
อำร์ ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว
(CRC-CEC)

ลักษณะรายการ

ปี 2559 และ
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560 และ
31 ธ.ค. 2560

รำยได้ คำ่ บริ หำรจัดกำร
-กิจกำรร่วมค้ ำ CRCCEC ว่ำจ้ ำง CRD ใน
กำรบริ หำรจัดกำรใน
กิจกำรร่วมค้ ำ

3.27

ลูกหนี ้อื่น
กิจกำรร่วมค้ ำ CRCCEC ค้ ำงชำระค่ำ
บริ หำรกำรจัดกำร

0.30

เงินส่วนแบ่งกำไร
CRD ถือหุ้นในกิจกำร
ร่วมค้ ำ CRC-CEC ที่
สัดส่วนกำรถือหุ้นที่ร้อย
ละ 5.00

0.60

รำยได้ คำ่ เช่ำรับ
CRD ให้ กิจกำรร่วมค้ ำ

1.99

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
3.34 กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC มีกำรทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ CRD ดำเนินงำนในส่วนของกำร
บริ หำรจัดกำร โดยคิดอัตรำค่ำบริ หำรที่ร้อยละ 3 ของยอดรำยได้ ที่ได้ รับจำกกำรทำงำน
ของกิจกำรร่วมค้ ำ CRC-CEC ในแต่ละเดือน และมีรำยกำรลูกหนี ้อื่นจำกกิจกำรร่วมค้ ำ
CRC-CEC อันเนื่องมำจำกรำยได้ คำ่ บริ หำรจัดกำรดังกล่ำว ณ วันสิ ้นงวด
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2560 ได้ พิจ ำรณำและมีควำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำ วมีควำมเหมำะสม
0.30
เป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท และค่ำบริ กำรที่ เรี ยกเก็บ มีควำมสมเหตุสมผล โดย
บริ ษั ทได้ กำหนดอัตรำค่ำ บริ หำรไม่น้อ ยกว่ำต้ น ทุนที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ ้นโดยอ้ ำ งอิงจำก
ค่ำใช้ จ่ำยเฉลี่ยของทีมบุคคลกำรและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
1.25 กิ จกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC มีกำรจ่ำยเงินส่วนแบ่งกำไรจำกผลกำรดำเนิ น งำนปี 2559

จำนวน 12.00 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ CRD ที่ ถือ หุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 5 ได้ รั บเงิน ปั น ผล
เท่ำกับ 0.60 ล้ ำนบำท และปี 2560 มีกำรจ่ำยเงิน ส่วนแบ่งกำไรระหว่ำงกำล จ ำนวน
25.00 ล้ ำ นบำท ส่งผลให้ CRD ที่ ถือ หุ้ น ในสัดส่ว นร้ อยละ 5 ได้ รับเงิน ส่วนแบ่งกำไร
เท่ำกับ 1.25 ล้ ำนบำท
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2560 ได้ พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และ
เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและตำมเงื่อนไขที่ตกลง
2.00 CRD ให้ กิจ กำรร่ ว มค้ ำ CRC-CEC เช่ำอำคำรสำนักงำนและเช่ำ ช่ว งที่ดิน เพื่อใช้ เป็ น
สถำนที่ ประกอบกิ จ กำรจัดเก็ บ ขยะมูลฝอยในช่ ว งระยะเวลำ 3 ปี (นับตัง้ แต่ 1 ก.ค.
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

ปี 2559 และ
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560 และ
31 ธ.ค. 2560

CRC-CEC เช่ำ
สำนักงำนและเช่ำช่วง
ที่ดินเพื่อใช้ ในกำร
ประกอบกิจกำร
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
กิจกำรร่วมค้ ำ CRCCEC ชำระค่ำเช่ำอำคำร
สำนักงำนตำมเงื่อนไขที่
ได้ รับจำก CRD

กู้ยืมเงิน
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จำกกิจกำรร่วมค้ ำ
CRC-CEC
ดอกเบี ้ยจ่ำย
CRD มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ย

2558 ถึง 30 มิ .ย. 2561) โดยก ำหนดอัต รำค่ำ เช่ ำ อำคำรสำนัก งำน 8.00 ล้ ำ นบำท
ระยะเวลำ 5 ปี (CRD บัน ทึ กเป็ น รำยได้ ค่ำ เช่ำ รับล่ว งหน้ ำ ทัง้ จ ำนวนแล้ ว และทยอย
บันทึกรับรู้ เป็ นรำยได้ ตำมระยะเวลำ) ทยอยรับรู้ เป็ นรำยได้ ค่ำเช่ำปี ละ 1.60 ล้ ำนบำท
และสัญญำเช่ำช่วงที่ดิน ซึ่งที่ดินดังกล่ำว CRD ได้ ท ำสัญญำเช่ำกับบุคคลภำยนอกที่
อัตรำเดือนละ 30,000 บำท (ตังแต่
้ 22 ม.ค. 2556 ถึง 21 ม.ค. 2559) และที่อตั รำเดือน
้ 22 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2562) โดย CRD กำหนดอัตรำค่ำ
4.00 ละ 33,000 บำท (ตังแต่
เช่ ำ ช่ ว งกั บ กิ จ กำรร่ ว มค้ ำ CRC-CEC ในอั ต รำเดี ย วกั น โดยในปี 2559 มี ค่ ำ เช่ ำ
สำนักงำนเท่ำกับ 1.60 ล้ ำนบำท และค่ำเช่ำที่ดินเท่ำกับ 0.39 ล้ ำนบำท และปี 2560 มี
ค่ำเช่ำสำนักงำนเท่ำกับ 1.60 ล้ ำนบำท และค่ำเช่ำที่ดินเท่ำกับ 0.40 ล้ ำนบำท
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2560 ได้ พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และ
กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงมีอตั รำใกล้ เคียงกับรำยงำนประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินที่จดั ทำโดย บริ ษัท ซิมส์ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ประเมินโดย
นำยวรศักดิ์ โชติแฉล้ มสกุลชัย ผู้ประเมินหลักชัน้ วุฒิ (วฒ. 035) ผู้ประเมินหลักที่ ได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

5.60

ยอด ณ 1 ม.ค. 59
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลงลงระหว่ำงงวด
ยอด ณ 31 ธ.ค. 59

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

0.00
5.00
(5.00)
0.00
0.03

- CRD กู้ ยืมเงิน ระยะสันจำกกิ
้
จ กำรร่ ว มค้ ำ CRC-CEC เพื่อน ำไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิ จ

ของ CRD ระยะสัน้ และได้ ชำระคืน ทัง้ หมดเรี ยบร้ อยแล้ วภำยในปี 2559 ทัง้ นี ้ CRD มี
กำรจ่ำยดอกเบี ้ยจำกกำรกู้ยืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวในอัตรำร้ อยละ 7.50 ต่อปี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
- พฤษภำคม 2560 ได้ พิจำรณำและมีควำมเห็ นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นเพื่อใช้
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

ปี 2559 และ
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560 และ
31 ธ.ค. 2560

จำกกำรกู้ยืมเงินระยะ
สันดั
้ งกล่ำว
รำยกำรขำยสินทรัพย์

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
หมุน เวี ย นระยะสัน้ และมีก ำรกำหนดอัต รำดอกเบี ย้ ร้ อยละ 7.50 ต่อ ปี ซึ่งมี ค วำม
สมเหตุสมผลใกล้ เคียงกับอัตรำดอกเบีย้ ที่ CRD ได้ รับจำกสถำบันกำรเงิน และเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขสัญญำร่วมค้ ำ

1.18

- ในปี 2559 CRD จำหน่ำยทรั พย์ สินให้ กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC ในส่วนของรถบดอัด

รถกระบะ และรถจักรยำนยนต์ เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจรับบริ หำรจัดเก็บขยะมูลฝอย
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 (ก่อนแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 1 มีนำคม
2560 ได้ พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม เนื่องจำก CRD
จะไม่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก และกิจกำรร่วมค้ ำ CRC-CEC จำเป็ นต้ องใช้
ทรัพย์สินดังกล่ำว และรำคำขำยเป็ นรำคำยุติธรรมซึง่ ได้ มีกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำขำย
รถแต่ละประเภทครำวล่ำสุดที่ ผ่ำนมำ และเปรี ยบเทียบจำกข้ อมูลที่ มี บุคคลภำยนอก
เสนอรำคำขอซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่ำว
2. บริ ษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไว รำยกำรขำยสินทรัพย์
รอนเมนทอล เคียว
จำกัด (CEC)
ลูกหนี ้จำกกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สิน

17.67 ในปี 2560 CRD จำหน่ำยทรั พย์สินให้ CEC ในส่วนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนน

รวมจำนวน 39 รำยกำร โดยให้ ผอ่ นชำระ 18 งวด และเครื่ องใช้ สำนักงำนเพื่อใช้ ในกำร
ดำเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย
14.71 ทังนี
้ ้ CRD มีรำยกำรลูกหนี ้จำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินให้ CEC
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ วัน ที่ 19 กุมภำพัน ธ์ 2561 ได้
พิจำรณำและมีควำมเห็ นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม เนื่อ งจำก CRD จะไม่
ดำเนิ นธุรกิ จเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก และ CEC จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ท รัพย์สินดังกล่ำว และ
รำคำขำยเป็ นรำคำยุติธรรมซึ่งได้ มีกำรเปรี ยบเทียบจำกข้ อมูลที่มีบุคคลภำยนอกเสนอ
รำคำขอซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่ำว
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
3.นำยธีรพัฒน์
จิรพิพฒ
ั น์

ลักษณะรายการ
กำรค ้ำประกันวงเงิน

ปี 2559 และ
31 ธ.ค. 2559
1,197.13

1,420.66 นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ ค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินให้ แก่ CRD ในฐำนะ

กรรมกำรบริ ษัท โดยไม่คิดค่ำตอบแทน
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2560 ได้ พิจ ำรณำและมีควำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำ วมีควำมเหมำะสม
เนื่ องจำกเป็ นไปตำมเงื่อ นไขของสถำบัน กำรเงิน และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรคำ้
ประกันดังกล่ำว
กู้ยืมเงิน
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จำก นำยธีรพัฒน์
จิรพิพฒ
ั น์
ดอกเบี ้ยจ่ำย
CRD มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ย
จำกกำรกู้ยืมเงินระยะ
สันดั
้ งกล่ำว

4. นำยเฉลิมศักดิ์
นิมำพันธ์

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ปี 2560 และ
31 ธ.ค. 2560

กำรค ้ำประกันวงเงิน

ยอด ณ 1 ม.ค. 60
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลงลงระหว่ำงงวด
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60

0.00
1.00
(1.00)
0.00

CRD กู้ยืมเงินระยะสันจำกนำยธี
้
รพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ เพื่อนำไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิจของ
CRD ระยะสัน้ และได้ ชำระคืนทัง้ หมดเรี ยบร้ อยแล้ วภำยในเดือนก.ย. 2560 ทั ง้ นี ้ CRD
มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ยจำกกำรกู้ยืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวในอัตรำร้ อยละ 10.25 ต่อปี

0.0026

1,410.66 นำยเฉลิมศักดิ์ นิ มำพันธ์ ค ำ้ ประกันวงเงิน สิน เชื่ อ จำกสถำบัน กำรเงิน ให้ แก่ CRD ใน

1,187.13

ฐำนะกรรมกำรบริ ษัท โดยไม่คิดค่ำตอบแทน
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2560 ได้ พิจ ำรณำและมีควำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำ วมีควำมเหมำะสม
เนื่ องจำกเป็ นไปตำมเงื่อ นไขของสถำบัน กำรเงิน และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรคำ้
ประกันดังกล่ำว
หน้ ำที่ 85
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

ปี 2559 และ
31 ธ.ค. 2559

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ปี 2560 และ
31 ธ.ค. 2560
ยอด ณ 1 ม.ค. 60 0.00
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 1.00
ลงลงระหว่ำงงวด (1.00)
ยอด ณ 31 ธ.ค. 60 0.00

กู้ยืมเงิน
CRD กู้ยืมเงินระยะสัน้
จำก นำยเฉลิมศักดิ์
นิมำพันธ์
ดอกเบี ้ยจ่ำย
CRD มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ย
จำกกำรกู้ยืมเงินระยะ
สันดั
้ งกล่ำว

CRD กู้ยืมเงินระยะสันจำกนำยเฉลิ
้
มศักดิ์ นิ มำพันธ์ เพื่อนำไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิ จของ
CRD ระยะสัน้ และได้ ชำระคืนทัง้ หมดเรี ยบร้ อยแล้ วภำยในเดือนก.ย. 2560 ทังนี
้ ้ CRD
มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ยจำกกำรกู้ยืมเงินระยะสันดั
้ งกล่ำวในอัตรำร้ อยละ 10.25 ต่อปี

0.0024

5. นำงสำวิตรี
จิรพิพฒ
ั น์

กำรค ้ำประกันวงเงิน

40.41

- นำงสำวิ ตรี จิร พิพัฒ น์ คำ้ ประกัน วงเงิน สิน เชื่ อ จำกสถำบัน กำรเงิน ให้ แก่ CRD ตำม
เงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน โดยไม่คิดค่ำตอบแทน
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 (หลัง แปรสภำพ) เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤษภำคม 2560 ได้ พิจ ำรณำและมีควำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำ วมีควำมเหมำะสม
เนื่ องจำกเป็ นไปตำมเงื่อ นไขของสถำบัน กำรเงิน และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรคำ้
ประกันดังกล่ำว

6.กิจกำรร่ วมค้ ำ
เชียงใหม่ริมดอย –อำร์ .
เค.เจ. (CRC-R.K.J.)

กำรค ้ำประกันวงเงิน

28.98

35.38 บริ ษั ท มีภ ำระผูกพันที่ เป็ นข้ อผูกมัดจำกกำรค ้ำประกัน เงิน กู้ยืม และวงเงินหนังสือ คำ้
ประกันที่ออกโดยธนำคำรให้ แก่กิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – อำร์ .เค.เจ.
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 10 สิงหำคม 2560 ได้ พิจำรณำ
และมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกเป็ นไปตำมเงื่อนไขของ
สถำบันกำรเงิน ภำระผูกพันเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนของ CRD ในกิจกำรร่ วมค้ ำ
และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกันดังกล่ำว
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 ได้ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กันของบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคต สำหรับงวดบัญชี
ปี 2560 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำรระหว่ำ งกั น ที่ บ ริ ษั ท มี อ ยู่กั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน มี ค วำม
สมเหตุสมผล และเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรม ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ไปจำกบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้ มการเข้ าทารายการระหว่ างกัน
อนาคต

รวมทัง้ การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทใน

มำตรกำรและขันตอนกำรอนุ
้
มตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กรณี ที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ซึ่งเป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทำกับคู่สัญ ญำทั่วไปในสถำนกำรณ์ เดีย วกัน ด้ วยอ ำนำจต่อ รองทำงกำรค้ ำที่ ป รำศจำกอิท ธิพลในกำรมีส ถำนะเป็ น
กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ บุคคลที่ มีควำมเกี่ ยวข้ อ ง และมีเงื่ อ นไขกำรค้ ำปกติหรื อ รำคำตลำด ภำยใต้ เงื่อ นไขที่ สมเหตุสมผล
สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทสำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมปกติภำยใ ต้
หลักกำรที่ทำงคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิ และจัดทำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้ กับทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบทุกไตรมำส
สำหรับในกรณี ที่มีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ ำปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำร
พิจ ำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่ อ ำจเกิด ขึ ้น บริ ษัทจะพิจ ำรณำให้ ผ้ ปู ระเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ ยวชำญอิสระเฉพำะด้ ำนหรื อ ผู้
ตรวจสอบบัญ ชี เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบใช้ ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำวก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำร
นโยบำยหรื อแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจำเป็ นต้ องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ
ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ ำปกติและเป็ นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถอ้ ำงอิงเปรี ยบเทียบได้ กับเงื่อนไขหรื อรำคำที่เกิด
ขึ ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่ บริ ษัทกระทำกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ค วำมเห็น
เกี่ ย วกั บ รำคำ อั ต รำค่ ำตอบแทน รวมทัง้ ควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำ งกัน ดังกล่ำ ว ในกรณี ที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจำรณำให้ ผ้ ปู ระเมิน
รำคำอิสระ ผู้เชี่ ยวชำญอิสระเฉพำะด้ ำนหรื อ ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็น เกี่ ยวกับ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เพื่อให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรื อผู้ถือหุ้น
ตำมแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท และหำกหุ้นสำมัญ ของบริษัทฯได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ ว บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตำม
หลักเกณฑ์ และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลำดหลักทรั พย์ และข้ อ บังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อ ข้ อ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ กรรมกำรของบริษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ กำหนดขึ ้น
และกรรมกำรจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในกำรพิจำรณำรำยกำรใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจ ำรณำ ซึ่งบริ ษัท
จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง
กัน และตำมมำตรฐำนบัญ ชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญ ชี โดยเคร่ งครัด นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะไม่ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท
การอนุมัตใิ นหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่ างบริษัท
และบริษัทย่ อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ปั จ จุบัน บริ ษั ท มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่ เกี่ ย วโยงกัน ซึ่งในอนำคตบริ ษั ท อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันกับ
กรรมกำร ผู้บริหำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องเพิม่ เติม ซึ่งบริ ษัทสำมำรถทำธุรกรรมดังกล่ำวได้ โดยพิจำรณำดำเนินกำรตำม
นโยบำยที่กำหนด ได้ แก่ กำรเปรี ยบเทียบรำคำและเงื่อนไขก่อนกำรดำเนินกำรว่ำจ้ ำง และธุรกรรมนันมี
้ ข้อตกลงทำงกำรค้ ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทั่วไปในสถำนกำรณ์ เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำก
อิทธิพลในกำรที่ ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่
1/2560 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตั ิในหลักกำรเกี่ยวกับข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่ มีเงื่อนไขกำรค้ ำ
โดยทัว่ ไป ในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรในอนำคต
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนำคตถ้ ำมีรำยกำรระหว่ำงกัน ของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรื อ อำจมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต บริ ษัท จะจัดให้ มี กำรนำเสนอรำยกำรดังกล่ำวผ่ำนที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อ ดูแลให้ รำยกำรระหว่ำงกันเป็ นไปอย่ำงยุติ ธรรมและมี
นโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้ องปฏิบัติหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
งบตรวจสอบ
: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชี
: นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำต เลขทะเบียน 218 จำกบริ ษัท เอ
เอสที มำสเตอร์ จำกัด (เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
กำรแสดงควำมเห็ น โดย : รำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่ อ นไขว่ำ งบแสดงฐำนะทำง
ผู้สอบบัญชี
กำรเงินของบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
: นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำต เลขทะเบียน 218 จำกบริ ษัท เอ
เอสที มำสเตอร์ จำกัด (เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
กำรแสดงควำมเห็ น โดย : รำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่ อ นไขว่ำ งบแสดงฐำนะทำง
ผู้สอบบัญชี
กำรเงินของบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีและ

: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
: นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำต เลขทะเบียน 218 จำกบริ ษัท เอ
เอสที มำสเตอร์ จำกัด (เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
กำรแสดงควำมเห็ น โดย : รำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่ อ นไขว่ำ งบแสดงฐำนะทำง
ผู้สอบบัญชี
กำรเงินของบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย และเฉพำะของบริ ษัท ถูกต้ อ ง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2558–2560 บริษัทมีเปลี่ยนแปลงกำรลงทุนในบริษัทย่อย และกิจกำรร่ วมค้ ำ ดังนี ้
ชื่อบริษัทย่ อย

ลักษณะธุรกิจ / สถานะปั จจุบัน

จัดตัง้ ในประเทศ

บริษัท ซีอำร์ ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด

บริ ห ำรจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอ ย / บริ ษั ท
จ ำหน่ ำ ยเงิ น ลงทุน เมื่ อ เดื อ นกรกฎำคม
2558 มีผลทำให้ อำนำจควบคุมหมดไป

ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)
70%
(เข้ ำลงทุนเมื่อ
กันยำยน 2557)

การบันทึกบัญชี
รับรู้ตำมสัดส่วน

หมำยเหตุ : บริ ษัทได้ จดั ทำงบกำรเงินรวม ซึง่ มีบริ ษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด และกิจกำรร่ วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย-ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว เป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่เข้ ำลงทุนเดือนกันยำยน 2557 จนถึงเดือนกรกฎำคม 2558 ซึง่ เป็ นวันสิ ้นสุดกำรลงทุนในบริ ษัท
ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด โดยที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 มีมติอนุมตั ิขำยหุ้น
ของบริ ษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด ทังจ
้ ำนวนให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

บันทึก
ลักษณะธุรกิจ/ จัดตัง้ ใน
สัดส่ วนการถือหุ้น
ชื่อกิจการร่ วมค้ า
ผู้ร่วมค้ า
ข้ อตกลงเลิก
สถานะปั จจุบัน ประเทศ
(%)
กิจการ
กิจกำรร่วมค้ ำซีอำร์ บจก.วี เอ อำร์ ก่ อ ส ร้ ำ ง ง ำ น
ไทย
16 ตุลำคม
50%
ซี แอนด์ วีเออำร์
เอส
ปรั บ ปรุ ง ระบบ
2560
เอส
จ ำ ห น่ ำ ย เป็ น
(จัดตังขึ
้ ้นเมื่อ
เค เบิ ล ใ ต้ ดิ น
มกรำคม 2560)
ง ำ น ก่ อ ส ร้ ำ ง
ปรั บ ปรุ ง สถำนี
ไ ฟ ฟ้ ำ ง ำ น
ก่ อ สร้ ำงสถำนี
ไ ฟ ฟ้ ำ ร ะ บ บ
11 5-2 2 เควี /
ดำเนินกิจกำร
กิจกำรร่วมค้ ำ
บจก.อำร์ .เค.เจ ก่อสร้ ำงระบบ
ไทย
60%
เชียงใหม่ริมดอย- เอ็นจิเนียริ่ง
รวบรวมและ
อำร์ .เค.เจ
บำบัดน ้ำเสีย /
(จัดตังขึ
้ ้นเมือ่
ดำเนินกิจกำร
พฤศจิกำยน 2558)

กิจกำรร่วมค้ ำ
เชียงใหม่ริมดอย-ซี

บจก.ซีอำร์ ซี
เอ็นไวรอน

บริหำรจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย /

ไทย
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-

5%

การบันทึกบัญชี
ไม่ได้ งำนเลิก
กิจกำร

รั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง ใน
ทรั พ ย์ สิน หนี ส้ ิน
ร ำ ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยแต่ ล ะ
รำยกำรของกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น
ร่ วมกัน ตำมส่ว น
ข อ ง ต น (Joint
Operation)
รับรู้สว่ นแบ่งใน
กำไรตำมสัดส่วน

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

ชื่อกิจการร่ วมค้ า

ผู้ร่วมค้ า

บันทึก
ลักษณะธุรกิจ/ จัดตัง้ ใน
สัดส่ วนการถือหุ้น
ข้ อตกลงเลิก
การบันทึกบัญชี
สถานะปั จจุบัน ประเทศ
(%)
กิจการ
ดำเนินกิจกำร
(จัดตังขึ
้ ้นเมื่อธันวำคม
ของตน
2557)

อำร์ ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว

เมนทอล เคียว

กิจกำรร่วมค้ ำ
เชียงใหม่ริมดอยเอ็ม.อำร์ .วี

บจก.เอ็ม.อำร์ .วี รับเหมำก่อสร้ ำง
/ เลิกประกอบ
กิจกำรและคืน
เงินลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ห้ ำงหุ้นส่วน
รับเหมำก่อสร้ ำง
จำกัดศิลป์ โยธำ / เลิกประกอบ
กิจกำรและคืน
เงินลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ ว

กิจกำรร่วมค้ ำ
เชียงใหม่ริมดอยศิลป์ โยธำ

ไทย

ไทย

31 กรกฎำคม
2558

---

รับรู้สว่ นแบ่งใน
กำไรตำมสัดส่วน
ของตน

(จัดตังขึ
้ ้นเมื่อ
พฤษภำคม 2554 โดย
บริษัทถือหุ้น 50%)
31 กรกฎำคม
--รับรู้สว่ นแบ่งใน
2558
กำไรตำมสัดส่วน
(จัดตังขึ
้ ้นเมื่อสิงหำคม
ของตน
2552 โดยบริษัทถือหุ้น
50%)

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2557 มีมติเข้ ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ซีอำร์ ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด จำนวน 7,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยเรี ยกชำระหุ้นครัง้ แรกหุ้นละ 70.00 บำท รวมเป็ นเงิน
0.49 ล้ ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2557 บริษัทได้ ทำสัญญำกิจกำรร่ วมค้ ำในนำม กิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – ซีอำร์ ซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล เคียว โดยบริษัท ลงทุนร้ อยละ 5 และบริ ษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย) ลงทุน
ร้ อยละ 95 ทำให้ บริษัทมีอำนำจควบคุมในกิจกำรร่วมค้ ำ และถือเป็ นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กิจกำรร่วมค้ ำยังไม่
เรี ยกเงินลงทุนจำกผู้ร่วมค้ ำ ต่อมำในเดือนเมษำยน 2558 กิจกำรร่ วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
เรี ยกเงินลงทุนจำกผู้ร่วมค้ ำจำนวนเงิน 2.00 ล้ ำนบำท โดยบริษัทลงทุนร้ อยละ 5 เป็ นจำนวน 0.10 ล้ ำนบำท
เดือนกรกฎำคม 2558 บริ ษัทขำยหุ้นของบริ ษัท ซีอ ำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด ทัง้ จ ำนวนให้ กับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันเป็ นเงินจำนวน 0.40 ล้ ำนบำท ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 และ
จัดประเภทเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ใหม่เป็ นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
มูลค่ำงำนที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำก
้
สถำบันกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และเจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ครบกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ครบกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้ ำจำกผู้วำ่ จ้ ำงและรำยได้ คำ่
ก่อสร้ ำงรับล่วงหน้ ำ
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
เงินปั นผลค้ ำงจ่ำย
ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำย
ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำว
หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินระยะยำว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย (ตรวจสอบ)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน
9.68
1.69%
14.31
2.21%
61.25
6.01%
30.00
2.94%
243.00
42.52%
248.98
38.40%
285.18
27.99%
89.12
15.59%
129.81
20.02%
352.48
34.60%
18.52
3.24%
33.64
5.19%
46.41
4.56%
360.32
63.05%
426.74
65.81%
775.32
76.10%
35.34
6.18%
37.07
5.72%
55.03
5.40%
0.64
0.11%
1.27
0.20%
1.26
0.12%
159.62
27.93%
158.87
24.50%
150.99
14.82%
1.31
0.23%
2.07
0.32%
2.18
0.21%
12.57
1.94%
23.73
2.33%
13.96
2.44%
9.41
1.45%
6.40
0.63%
0.28
0.05%
0.45
0.07%
3.88
0.38%
211.14
36.95%
221.71
34.19%
243.47
23.90%
571.46 100.00%
648.45 100.00% 1,018.79 100.00%
78.40
13.72%
117.84
18.17%
75.50
7.41%
153.72
12.11

26.90%
2.12%

178.56
5.44

27.54%
0.84%

295.61
6.46

29.02%
0.63%

1.09

0.19%

-

-

-

-

5.01

0.88%

32.82

5.06%

85.05

8.35%

23.00
30.00
12.62
31.90
347.84
4.11

4.03%
5.25%
2.21%
5.58%
60.87%
0.72%

10.92
36.00

1.91%
6.30%

28.60
25.83
389.09
2.69
12.69
12.94

4.41%
3.98%
60.00%
0.41%
1.96%
1.99%

44.61
0.34
9.54
517.11
2.86
13.79
6.61

4.38%
0.03%
0.94%
50.76%
0.28%
1.35%
0.65%
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย (ตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะการเงิน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
4.00
0.62%
2.40
0.24%
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
51.03
8.93%
32.31
4.98%
25.66
2.52%
รวมหนีส้ ิน
398.88
69.80%
421.40
64.99%
542.77
53.28%
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
65.00
11.37%
175.00
26.99%
250.00
24.54%
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
129.98
12.76%
เงินสำรองตำมกฎหมำย
6.50
1.14%
11.50
1.77%
14.00
1.37%
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
101.09
17.69%
40.55
6.25%
82.04
8.05%
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
172.59
30.20%
227.05
35.01%
476.02
46.72%
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
571.46 100.00%
648.45 100.00% 1,018.79 100.00%

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
รวมรายได้
ต้ นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำร
รวมต้ นทุน
กาไรขัน้ ต้ น
รำยได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
กาไรสุทธิสาหรั บงวด
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท
ใหญ่
กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
ไม่มีอำนำจควบคุม

งบการเงินรวม
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน
1,134.50 93.10%
84.08 6.90%
1,218.58 100.00%
1,006.70 82.61%
58.43 4.79%
1,065.13 87.41%
153.46 12.59%
7.37 0.60%
160.83 13.20%
52.49 4.31%
0.28 0.02%
6.15 0.50%
102.47 8.41%
21.97 1.80%
80.50 6.61%
80.66 6.62%
(0.16)

งบการเงินที่แสดงเงิน งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน
1,015.06 97.04%
1,343.62 98.30%
31.00 2.96%
23.18 1.70%
1,046.06 100.00%
1,366.80 100.00%
918.00 87.76%
1,231.36 90.09%
30.09 2.88%
21.49 1.57%
948.09 90.63%
1,252.85 91.66%
97.98 9.37%
113.95 8.34%
14.49 1.38%
13.68 1.00%
112.46 10.75%
127.62 9.34%
54.51 5.21%
66.01 4.83%
1.24 0.12%
1.24 0.09%
5.54 0.53%
6.71 0.49%
53.65 5.13%
56.14 4.11%
11.16 1.07%
12.24 0.90%
42.49 4.06%
43.91 3.21%
-

0.01%

หมำยเหตุ : งบกำรเงินงวดบัญชีปี 2558 - 2560 ได้ ใช้ นโยบำยกำรบัญชี ดังนี ้
1. รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง รับรู้ ตำมวิธีอตั รำส่วนของงำนก่อสร้ ำงที่ทำเสร็ จ
2. รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร รับรู้ เมื่อได้ ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำแล้ ว
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับ
ตรวจสอบ)
ปี 2559
ล้ านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับ
ตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท

102.47

53.65

56.15

26.43
0.14
0.29
2.24
(0.42)
(0.28)
74.95
0.96
6.15
(133.74)
(71.03)
(3.68)
0.05
23.92
(18.78)

18.66
0.41
(6.23)
(0.001)
(0.27)
(1.24)
11.95
1.10
5.54
1.46
(40.69)
(15.12)
(0.18)
23.06
27.82

17.61
0.64
(3.48)
(0.41)
(1.24)
2.24
1.21
6.71
(31.09)
(222.67)
(12.77)
0.25
117.12
52.23

12.98
(7.05)
1.20
(24.61)
1.15
(6.67)

5.59
(41.08)
5.60
(31.67)
18.36

16.01
(24.85)
(1.60)
(20.07)
(48.01)

(4.92)
(0.77)

(1.73)
0.27
-

(17.97)
(30.00)
0.41
-

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
ปี 2558
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำยภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
ขำดทุน(กำไร) จำกกำรจำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ์
ขำดทุน(กำไร) จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ดอกเบี ้ยรับ
กำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ประมำณกำรหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
ผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
รำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ ำจำกผู้วำ่ จ้ ำงและรำยได้ คำ่ ก่อสร้ ำงรับ
ล่วงหน้ ำ
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
ประมำณกำรหนี ้สิน
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
จ่ำยภำษี เงินได้
รับคืนภำษีถกู หัก ณ ที่จ่ำย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกัน
เงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริ ษัทย่อย ณ วัน
หน้ ำที่ 94
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)

งบกระแสเงินสด

ปี 2558
ล้ านบาท
จำหน่ำยเงินลงทุน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ อง
รับคืนเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
กัน
เงินสดรับคืนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและ
กิจกำรร่วมค้ ำ
เงินสดจ่ำยซื ้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน และอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้ จำกกิจกำรร่วมค้ ำ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ำยคืนเจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
รับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล

เงินสดสุทธิได้ มาจาก / (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับ
ตรวจสอบ)
ปี 2559
ล้ านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย (ฉบับ
ตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้ านบาท

(2.60)
14.60

-

-

2.20

-

-

(26.56)
5.83
(0.86)

(24.52)
9.43
0.001
(1.17)
0.60
(17.11)

(17.44)
9.04
(0.75)
1.25
(55.46)

(9.75)

(5.36)
39.44
(12.11)
(1.09)
110.00
(127.50)

(6.78)
(42.34)
(5.44)
204.98
-

(12.06)
(31.81)
41.49
9.68

3.38
4.63
9.68
14.31

150.42
46.94
14.31
61.26

(13.08)
(6.20)
31.83
3.79
(14.15)
(17.59)

ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ตรวจสอบแล้ ว
2558
2559

อัตราส่ วนทางการเงิน

2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

เท่ำ

1.04

1.10

1.50

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว

เท่ำ

0.98

1.01

1.35

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

เท่ำ

(0.04)

0.04

(0.11)

หน้ ำที่ 95
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

อัตราส่ วนทางการเงิน

ตรวจสอบแล้ ว
2558
2559
8.40
5.14

2560
5.63

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ

เท่ำ

ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย

วัน

42.87

70.00

63.98

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้กำรค้ำ

เท่ำ

10.55

8.05

9.84

ระยะเวลำชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

วัน

34.11

44.71

36.60

วงจรเงินสด

วัน

8.76

25.28

27.38

ล้ ำนบำท

(12.87)

13.44

(48.01)

อัตรำกำไรขันต้
้ น

%

12.59%

9.37%

8.34%

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน

%

8.91%

5.66%

4.60%

อัตรำกำไรอื่น

%

0.60%

1.38%

1.00%

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร

%

(11.85%)

22.70%

(76.40%)

อัตรำกำไรสุทธิ

%

6.58%

4.01%

3.18%

อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

%

52.82%

21.26%

12.49%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

%

16.55%

6.97%

5.27%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร

%

50.65%

28.44%

26.72%

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

เท่ำ

2.52

1.74

1.66

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ำ

2.31

1.86

1.14

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย

เท่ำ

2.48

5.44

(4.33)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis)

เท่ำ

(0.18)

0.08

(2.03)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล/1

%

51.44%

264.59%

50.10%

กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

หมำยเหตุ : /1- สูตรคำนวณอัตรำจ่ำยเงินปั นผล = เงินปั นผลประจำปี / กำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลังหักสำรองตำมกฎหมำย ซึง่ บริ ษัทมีกำร
ประกำศจ่ำยเงิน ปั นผลประจำปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ ำกับ 39.75 ล้ ำนบำท 97.50 ล้ ำนบำท และ 20.75 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัท เชี ยงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท ”) ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง โดยมีกลุ่มลูกค้ ำทัง้ หน่วยงำน
รำชกำรและภำคเอกชน ทังนี
้ ้ บริษัทมีรูปแบบกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง 2 ประเภท ได้ แก่
1. รั บเหมาก่ อ สร้ างอาคาร และสิ่งปลูก สร้ างทั่ วไป : ให้ บริ กำรรับเหมำก่อ สร้ ำงอำคำรสิ่งปลูกสร้ ำงทั่วไป
ประเภทต่ำง ๆ โดยรับผิดชอบตังแต่
้ งำนวิศวกรรมโยธำ งำนสถำปั ตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร
ตำมแบบที่ ลกู ค้ ำกำหนด ทัง้ นี ้ ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและสื่อ สำร
ระบบประปำ และระบบสุขำภิบำล เป็ นต้ น บริ ษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ ในแต่ละด้ ำนเข้ ำ
มำรับจ้ ำงทำงำน แต่จะต้ องอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมคุณ ภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริ ษัทที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ทัง้ นี ้บริษัทยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรใน
ฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor)
2. รับเหมาก่ อสร้ างงานระบบสาธารณูปโภค : ให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบรวบรวมและบ
้
ำบัด
น ้ำเสีย ระบบประปำ ก่อ สร้ ำงสถำนี ไฟฟ้ำแรงสูง (Sub Station) งำนปรับปรุงระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำเป็ น สำย
เคเบิล้ ใต้ ดิน งำนก่ อ สร้ ำ งโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ำ้ ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่ อ สร้ ำ งอำคำร
โรงไฟฟ้ำและระบบส่งน ้ำโครงกำรไฟฟ้ำพลังนำ้ งำนติดตังและทดสอบเครื
้
่ องกำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ พร้ อ ม
อุปกรณ์ ตำมแบบที่ลูกค้ ำกำหนด โดยบริ ษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ ส่วนงำนระบบอื่น อำทิ
ระบบบำบัดน ้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำแรงสูง และงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) เช่น ระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร
ระบบประปำ และระบบสุขำภิบำล บริ ษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่ มีประสบกำรณ์ ในแต่ละด้ ำนเข้ ำมำ
รับจ้ ำงทำงำน แต่จ ะต้ อ งอยู่ภ ำยใต้ กำรควบคุมคุณ ภำพงำนโดยวิศวกร และที มงำนของบริ ษัทที่ มีควำมรู้
ควำมเชี่ ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ซึ่งบริ ษัทสำมำรถเข้ ำรับงำนได้ โดยตรง ซึ่งบริ ษัทจะเป็ น
ผู้รับ ผิดชอบต่อ ลูก ค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับ เหมำหลัก (Main Contractor) หรื อ เข้ ำรับ งำนในนำม
กิจกำรร่วมค้ ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรตำมสัดส่วนกำรร่ วม
ลงทุน หรื อในนำมกิจกำรค้ ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำร
ตำมส่วนงำนที่ทำ กิจกำรร่ วมค้ ำเชียงใหม่ริมดอย – อำร์ . เค. เจ. (“กิจกำรร่วมค้ ำ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็ นกำร
จัดตังขึ
้ ้นระหว่ำงบริ ษัทกับบริ ษัท อำร์ .เค.เจ.เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด (“R.K.J.”) โดยบริ ษัทลงทุนร้ อ ยละ 60 และ
R.K.J. ลงทุนร้ อ ยละ 40 สำหรับกำรเข้ ำประมูลงำนก่อสร้ ำงระบบรวบรวมและบำบัดนำ้ เสีย ให้ กับเทศบำล
นครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้ รับคัดเลือกในเดือนเมษำยน 2559
ในปี 2553 บริ ษัทมีโอกำสได้ เข้ ำรับงำนให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
และให้ บริ กำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบในเขตเทศบำลนครลำปำง และเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวัด
ลำปำง และในปี 2557 บริ ษัทได้ ร่วมจัดตัง้ CEC โดยบริ ษัทเข้ ำถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลือ
อีกร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุ้นโดยบุคคลเกี่ยวข้ องของกรรมกำรท่ำนหนึ่ง เพื่อดำเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย
ต่อ มำบริ ษั ท และ CEC ได้ จัดตังกิ
้ จ กำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC โดยบริ ษัท ลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้ อยละ 95 เพื่อ เข้ ำ
ประมูลและให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื ้นที่แขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวงกำวิละ และแขวงศรี วิชัย จังหวัดเชียงใหม่
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทขำยเงินลงทุนใน CEC ทัง้ จ ำนวนให้ กับ ผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ตำมสัดส่วน และจัดประเภทเงินลงทุนใน
กิจกำรร่วมค้ ำ CRC-CEC ใหม่เป็ นรำยกำรบัญชีเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทมีมติวำ่ จะไม่ทำธุรกิจ
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เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และภำยหลังสัญญำสิ ้นสุดลง บริษัทจะดำเนินกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับธุร กิจขยะมูลฝอยที่ไม่
ใช้ งำนทังหมดให้
้
แก่ CEC ตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หำกพิจ ำรณำภำพรวมของผลกำรด ำเนิน งำนใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ท มีรำยได้ จ ำกกำรรับ เหมำ
ก่อสร้ ำง และกำรให้ บริ กำรเท่ำกับ 1,218.58 ล้ ำนบำท 1,046.06 ล้ ำนบำท และ 1,366.80 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ น
รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงจำนวน 1,134.50 ล้ ำนบำท 1,015.06 ล้ ำนบำท และ 1,343.62 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 93.10 ร้ อยละ 97.04 และร้ อยละ 98.30 ตำมลำดับ ขณะที่ มีรำยได้ จำกกำร
ให้ บริกำรจำนวน 84.08 ล้ ำนบำท 31.00 ล้ ำนบำท และ 23.18 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำน
เท่ำกับร้ อยละ 6.90 ร้ อยละ 2.96 และร้ อยละ 1.70 ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ จะพบว่ำในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำก
กำรให้ บริกำรลดลงต่อเนื่องทุกปี เนื่องจำกสัญญำงำนให้ บริ กำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบทยอยครบกำหนด
และบริ ษัทมีนโยบำยที่ จะไม่ทำธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับขยะมูล ฝอยอีกในอนำคต ยกเว้ นโครงกำรที่ บริ ษัทยังคงผูกพันตำม
สัญญำอยู่ปัจจุบนั
บริ ษัทมีกำไรสุทธิของส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ในปี 2558 ปี 2559 กำไรสุทธิในปี 2560 เท่ำกับ 80.50 ล้ ำน
บำท 42.49 ล้ ำนบำท และ 43.91 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิต่อรำยได้ รวมเท่ำกับร้ อยละ 6.58 ร้ อยละ 4.06 และร้ อย
ละ 3.21 ตำมลำดับ สำเหตุของกำไรจำกกำรดำเนินงำนลดลงในปี 2559 และปี 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่
ผ่ำนมำ เกิดจำกผลกระทบจำกกำรชะลอกำรลงทุนของภำคเอกชน ปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศ ควำมไม่แน่นอนของภำวะ
เศรษฐกิจโลก และภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับงำนโครงกำรใหม่ของภำคเอกชนในจำนวนและมูลค่ำ
โครงกำรลดลง รวมทังอั
้ ตรำกำไรขันต้
้ นเฉลี่ยต่อโครงกำรน้ อยกว่ำงวดเดียวกันของปี ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีกำรปรับกล
ยุทธ์โดยเข้ ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึ ้น แม้ งำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรจะมีอัตรำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำ
งำนโครงกำรจำกภำคเอกชน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ตังแต่
้ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรต่องำนภำคเอกชน ประมำณร้ อยละ 33.54 ต่อร้ อยละ 66.46 ประมำณร้ อยละ 75.28 ต่อร้ อยละ
24.72 และประมำณร้ อยละ 84.65 ต่อร้ อยละ 15.35 ตำมลำดับ สำหรับกำไรจำกกำรให้ บริกำรที่ลดลงเป็ นผลจำกสัญญำงำน
ให้ บริ กำรเกี่ ยวกับขยะมูล ฝอยทยอยครบกำหนด และบริ ษัทมีนโยบำยที่ จะไม่ทำธุรกิจ ให้ บริ กำรเกี่ ยวกับขยะมูล ฝอยอี กใน
อนำคต ยกเว้ นโครงกำรที่บริษัทยังคงผูกพันตำมสัญญำอยู่แล้ วในปัจจุบนั
บริ ษัทสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี
2560 ได้ ดงั นี ้
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร/2
รวมรายได้
รำยได้ อื่น/3

งบการเงินรวม
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2558
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,134.50
93.10%
84.08
6.90%
1,218.58
100.00%
7.37
0.60%

งบการเงินที่แสดงเงิน
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,015.06
97.04%
1,343.62
98.30%
31.00
2.96%
23.18
1.70%
1,046.06 100.00%
1,366.80 100.00%
14.49
1.38%
13.68
1.00%

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริ ษัท
หมำยเหตุ : /1 รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร หมำยถึง รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึง่ ดำเนินกำรในนำมบริ ษัท
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/2 รำยได้ อื่น หมำยถึง รำยได้ จำกกำรขำยเศษวัสดุ รำยได้ ค่ำเช่ำ กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยได้ ดอกเบี ้ยรับ
- ในปี 2557 บริ ษัทได้ ร่วมก่อตัง้ CEC เพื่อดำเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยเข้ ำถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC
ส่วนอีกร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือโดยบุคคลเกี่ยวข้ องของกรรมกำรท่ำนหนึ่ง แต่เนื่องจำก CEC ไม่มีผลงำนอ้ ำงอิงใน
อดีต จึงขำดคุณสมบัติในกำรเข้ ำร่ วมประมูลงำน บริ ษัทและ CEC จึงร่ วมกัน ก่อตัง้ กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC เพื่ อดำเนิ น ธุรกิ จ
จัดเก็บขยะมูลฝอย โดยบริ ษัทลงทุนร้ อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้ อยละ 95 ทัง้ นี ้ เพื่อขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และเพื่อ
เตรี ยมควำมพร้ อมในกำรน ำบริ ษัท เข้ ำจดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ ที่ ป ระชุม วิสำมัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อ วันที่ 14
กรกฎำคม 2558 ได้ มีมติอนุมัติขำยเงิน ลงทุนใน CEC ทัง้ จำนวนให้ กับ ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น นอกจำกนี ้ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2560 (หลังแปรสภำพ) เมื่อ วันที่ 20 เมษำยน 2560 มีม ติอนุมัตินโยบำยที่จะไม่ทำธุรกิ จ
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกในอนำคต

บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำง และกำรให้ บริ กำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1,218.58 ล้ ำน
บำท 1,046.06 ล้ ำนบำท และ 1,366.80 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของรำยได้ แยกตำมลักษณะกำร
รับรู้รำยได้ ดังนี ้
รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
บริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนก่อสร้ ำงที่ทำเสร็ จ อัตรำส่วนของงำนก่อสร้ ำงที่ทำ
เสร็ จคำนวณโดยกำรเปรี ยบเทียบต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวดกับต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงทัง้ หมดที่คำดว่ำจะใช้
ในกำรก่อสร้ ำงตำมสัญญำ ในกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำต้ นทุนทัง้ สิ ้นของโครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ ตำม
สัญ ญำ บริ ษัทจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุน สำหรับรำยได้ ที่รับรู้แล้ ว แต่ยังไม่ถึง
กำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้ เป็ นมูลค่ำงำนเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ และรำยได้ ที่ถึงกำหนดรับชำระตำมสัญญำแล้ ว แต่
ยังไม่เกิดต้ นทุนงำนก่อ สร้ ำงจริ งจะแสดงไว้ เป็ นรำยได้ ค่ำก่อ สร้ ำงรั บล่วงหน้ ำในงบเเสดงฐำนะกำรเงิน นอกจำกนี ้ บริ ษั ท
กำหนดให้ มี กำรทบทวนประมำณกำรต้ น ทุน งำนก่อ สร้ ำงให้ ส อดคล้ อ งกับ ต้ น ทุน จริ งทุกไตรมำส หรื อ เมื่ อ มีปั จ จัย ใดที่ ส่ง
ผลกระทบต่อต้ นทุนงำนนัน้ ๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ตารางสรุปโครงสร้ างรายได้ แยกตามลักษณะโครงการ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากโครงการต่ อเนื่อง
หน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนเอกชน
รายได้ จากโครงการใหม่
หน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนเอกชน
รำยได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ตำมสัญญำ/1
รวมรายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง

งบการเงินรวม (ฉบับ
ตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)

ปี 2558
จานวน
ล้ านบาท
โครงการ
699.83
11
208.84
3
490.99
8
434.56
11
171.64
7
262.92
4
0.11
1,134.50
22

ปี 2559
จานวน
ล้ านบาท
โครงการ
674.82
14
525.80
8
149.02
6
328.46
17
226.49
9
101.97
8
11.78
1,015.06
31

ปี 2560
จานวน
ล้ านบาท
โครงการ
1,052.17
15
924.73
9
127.44
6
287.35
15
208.60
8
78.75
7
4.10
1,343.62
30

หมำยเหตุ : /1 - รำยได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ ตำมสัญญำ ประกอบด้ วย เงินชดเชยรำยได้ ค่ำก่อสร้ ำง เป็ นต้ น
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หำกพิจำรณำจำนวนโครงกำร และรำยได้ ที่รับรู้ในงวดบัญ ชีปี 2558 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้ จำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำง
ทังหมด
้
22 โครงกำร มีโครงกำรที่รับรู้รำยได้ สงู สุด 3 อันดับแรก คือ 1.โครงกำรคอนโดมิเนียม The Astra งำนสถำปัตยกรรม 2.
โครงกำรพรี เมี่ยม เอำท์เล็ท เชียงใหม่ 3.โครงกำรคอนโดมิเนียม The Astra งำนโครงสร้ ำง รวม 660.07 ล้ ำนบำท งวดบัญชีปี
2559 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้ จำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำงทัง้ หมด 31 โครงกำร มีโครงกำรที่รับรู้รำยได้ สงู สุด 3 อันดับแรก คือ 1. .
โครงกำรอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ภำคเหนื อ (จังหวัดเชี ยงใหม่) 2.โครงกำรคอนโดมิเนี ยม The Astra งำน
สถำปัตยกรรม 3.โครงกำรอำคำรจอดรถบริ เวณด้ ำนทิศใต้ ประตูวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวม 425.47 ล้ ำนบำท และ
งวดบัญชีปี 2560 บริ ษัทมีกำรรับรู้รำยได้ จำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำงทังหมด
้
30 โครงกำร มีโครงกำรที่รับรู้รำยได้ สงู สุด 3 อันดับ
แรกคือ 1.โครงกำรงำนกลุ่มอำคำรอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชี ยงใหม่ 2.โครงกำรงำนอำคำรอ ำนวยกำรอุ ทยำน
วิทยำศำสตร์ ภ ำคเหนื อ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่ 3.โครงกำรอำคำรหอพักนักศึกษำแพทย์ 14 ชัน้ รวม 568.73 ล้ ำนบำทในปี
2558 ปี 2559 และปี 2560บริ ษัทมีรำยได้ จ ำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำง เท่ำกับ 1,134.50 ล้ ำนบำท 1,015.06 ล้ ำนบำท และ
1,343.62 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ แบ่งเป็ นรำยได้ จ ำกโครงกำรต่อเนื่ อ งมำจำกปี ก่อ นหน้ ำ เท่ำกับ 699.83 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
674.82 ล้ ำนบำทและเท่ำกับ 1,055.43 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกโครงกำรใหม่ที่เริ่มโครงกำรในปี นนั ้ เท่ำกับ 434.56 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 328.46 ล้ ำนบำท และ 287.35 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2559 จ ำนวนโครงกำรตำมสัญ ญำทัง้ หมด 31 โครงกำร
มำกกว่ำปี 2558 จำนวน 9 โครงกำร บริ ษัทรับรู้รำยได้ ลดลง 119.44 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 10.53 ของรำยได้ จำกกำร
รับเหมำก่อสร้ ำงปี ก่อนหน้ ำ เนื่องจำกโครงกำรต่อเนื่องจำกปี 2558 มำในปี 2559 โดยเฉพำะงำนเอกชนที่มีมลู ค่ำงำนสูงได้
ทยอยสิ ้นสุดลง ในขณะที่มีจำนวนโครงกำรใหม่เพิ่มขึ ้นแต่เป็ นส่วนของงำนรำชกำร ทัง้ นี ้บำงโครงกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรส่ง
มอบพื ้นที่ให้ กบั บริษัทเพื่อเริ่มงำนก่อสร้ ำง รวมถึงโครงกำรใหม่ยังอยู่ในช่วงของกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงในส่วนฐำนรำก เป็ นผล
ทำให้ ก ำรรั บ รู้ รำยได้ ในปี 2559 น้ อ ยกว่ำปี 2558 อี กทัง้ ในปี 2559 บริ ษั ท ได้ รับ ผลกระทบจำกกำรชะลอกำรลงทุน ของ
ภำคเอกชน จำกปั ญ หำกำรเมื อ งภำยในประเทศ และควำมไม่ แ น่ น อนของภำวะเศรษฐกิ จ โลก และภำวะเศรษฐกิ จ
ภำยในประเทศ บริ ษั ท จึ งปรั บกลยุทธ์ ด้ วยกำรเข้ ำรับ งำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึน้ แม้ ว่ำงำนโครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรจะมีอตั รำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำงำนโครงกำรจำกภำคเอกชนก็ตำม
สำหรับปี 2560 จำนวนโครงกำรตำมสัญ ญำทัง้ หมด 30 โครงกำร ลดลง 1 โครงกำร เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
บริษัทรับรู้รำยได้ เพิม่ ขึ ้น 328.56 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.37 ของรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงปี ก่อนหน้ ำ เนื่องจำก
มีเปอร์ เซ็นต์ควำมสำเร็จของงำนเพิม่ ขึ ้นจำกปี ก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมีจำนวนงำนที่ยังไม่ส่งมอบจำนวน 13 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำงำนส่วนที่เหลือตำม
สัญญำ (Backlog) เท่ำกับ 892.26 ล้ ำนบำท ซึ่งจะทยอยรับรู้รำยได้ จนถึงปี 2562
รำยได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ตำมสัญญำ
ในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีรำยได้ ที่ไม่ได้ รับรู้ตำมสัญญำ 1.29 ล้ ำนบำท 11.78 ล้ ำนบำท
และ 4.10 ตำมลำดับ ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรซ่อมแซม อำทิ ซ่อมงำนฝ้ำ ซ่อมแซมประตู ต่อเติมระเบียง เป็ นต้ น
และรำยได้ ชดเชยค่ำก่อสร้ ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุ (ค่ำ K) (งำนส่งมอบเรี ยบร้ อยแล้ ว) สำหรับปี 2560 รำยได้ เกิด
จำกกำรได้ รับชดเชยค่ำ K 0.85 ล้ ำนบำท และรับรู้รำยได้ สว่ นร่วมกำรงำนจำกกิจกำรร่วมค้ ำ CRC-R.K.J. 3.25 ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
บริ ษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร เมื่อได้ ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำแล้ ว รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร คือ รำยได้ จำกกำรรั บ
จัดเก็บขยะมูลฝอยตำมสัญญำในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรำยได้ จำกจำกกำรจัดเก็บ และกำจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีฝังกลบตำมสัญญำในเขตเทศบำลนครลำปำง และเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวัดลำปำง บริษัทมีรำยได้ จำกกำร
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ให้ บริ กำรในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ บำท 84.08 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 31.00 ล้ ำนบำท และ 23.18 ล้ ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนร้ อยละ 6.90 ร้ อยละ 2.96 และร้ อยละ 1.70 ตำมลำดับ
สัญ ญำกำรให้ บริ กำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบให้ เขตเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร และเขตเทศบำล
นครลำปำง จังหวัดลำปำง ซึ่งสิ ้นสุดสัญญำงำนลงในเดือนกันยำยน 2560 ทัง้ นี ้ ภำยหลังสัญญำสิ ้นสุดลง บริ ษัทได้ ดำเนินกำร
จำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้ งำนทังหมด
้
รำยได้ อื่น
ในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัท มีรำยได้ อื่นเท่ำกับ 7.37 ล้ ำนบำท 14.49 ล้ ำนบำท และ 13.68 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ ซึ่งรำยได้ อื่น ประกอบด้ วย รำยได้ จ ำกกำรขำยเศษวัสดุ รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำสำนักงำน รำยได้ ดอกเบี ้ยรับ
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำเครื่ องมือ เครื่ องจักร กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน และกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ปี 2558
บริษัทมีกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่บริษัทถืออยู่ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ทังจ
้ ำนวนให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตำม
มติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 สำหรับรำยได้ อื่นในปี 2559 ที่เพิม่ ขึ ้นอย่ำงมี นยั สำคัญ
คือ กำไรจำกกำรขำยยำนพำหนะที่ไม่ได้ ใช้ งำน และกำไรจำกกำรขำยที่ดินที่เป็ นที่ตงแคมป์
ั้
คนงำน ซึ่งเกิดจำกกำรเวนคืนที่ดิน
บำงส่วนเพื่อก่อสร้ ำงถนนของหน่วยงำนรำชกำรจำนวน 6.68 ล้ ำนบำท รำยได้ ค่ำเช่ำสำนักงำนจำกกิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC
จำนวน 1.99 ล้ ำนบำท รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงบริหำรโครงกำรให้ กิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC 3.27 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกกำร
ขำยเศษวัสดุ และอื่นๆ จำนวน 2.55 ล้ ำนบำท สำหรับรำยได้ อื่นในปี 2560 ประกอบด้ วยรำยได้ รำยได้ จำกกำรขำยทรัพย์สิน
งำนบริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบำลลำปำง 4.20 ล้ ำนบำท ค่ำบริ หำรโครงกำรโครงกำรให้ กิจกำรร่วมค้ ำ CRC-CEC 3.34
ล้ ำนบำท รำยได้ ค่ำเช่ำสำนักงำนจำกกิจกำรร่ วมค้ ำ CRC-CEC 2.00 ล้ ำนบำท รำยได้ จำกำรขำยเศษวัสดุและอื่นๆ จำนวน
4.14 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุน
ในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีต้นทุนจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 1,065.13 ล้ ำนบำท 948.09 ล้ ำน
บำท และ 1,252.85 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 87.41 ร้ อยละ 90.63 และร้ อยละ
91.66 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของต้ นทุนตำมประเภทธุรกิจได้ ดังนี ้

ต้ นทุนการดาเนินงาน และ
อัตราต้ นทุนต่ อรายได้ แยกตาม
ประเภท
ต้ นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำร
รวมต้ นทุนรั บเหมาก่ อสร้ าง
และให้ บริ การ

งบการเงินที่แสดงเงิน
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
1,006.70
88.73%
918.00
90.44%
1,231.36
91.64%
58.43
69.49%
30.09
97.06%
21.49
92.71%
1,065.13
948.09
1,252.85
งบการเงินรวม
(ฉบับตรวจสอบ)

ต้ นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
ต้ นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ ำงส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำวัสดุก่อสร้ ำงและวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ ไปในงำนก่อสร้ ำง และค่ำจ้ ำง
ผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ เข้ ำมำดำเนินกำรตังแต่
้ งำนก่อสร้ ำงอำคำร งำนสถำปั ตยกรรม งำนติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมไฟฟ้ำและ
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ระบบสื่อ สำร งำนติดตังระบบประปำและระบบสุ
้
ขำภิบำล งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ งำนระ บบดับเพลิงทัง้
ภำยในและภำยนอกอำคำร เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมีวิศวกรของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ เข้ ำควบคุม
กำรทำงำนอย่ำงใกล้ ชิด ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีคำ่ วัสดุก่อสร้ ำงและวัสดุสิ ้นเปลืองเท่ำกับ 467.56 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
453.55 ล้ ำนบำท และ 498.01 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ รำยได้ จ ำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำงร้ อ ยละ 41.21 เท่ำกับร้ อ ยละะ
44.68 และร้ อยละ 37.06 ตำมลำดับ และค่ำจ้ ำงผู้รับเหมำเท่ำกับ 452.04 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 379.02 ล้ ำนบำท และ 642.15
ล้ ำนบำทคิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงร้ อยละ 39.84 ร้ อยละ37.34 และร้ อยละ 47.79 ตำมลำดับ รวมเป็ น
ต้ นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ ำงในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1,006.70 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 918.00 ล้ ำนบำท และ
1,231.36 ล้ ำนบำทคิดเป็ นอัตรำต้ นทุนต่อรำยได้ จ ำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำงเท่ำกับร้ อยละ 88.73 ร้ อยละ 90.44 และร้ อยละ
91.64 ตำมลำดับ ซึ่งสำเหตุที่ท ำให้ อัตรำส่วนต้ นทุนในกำรรั บเหมำก่อ สร้ ำงในปี 2558 ลดลง เนื่ อ งจำกบริ ษัท เข้ ำรั บงำน
โครงกำรเอกชนที่มีอัตรำกำไรขันต้
้ นดีกว่ำงำนรำชกำร กอปรกับบริษัทสำมำรถบริ หำรกำรจัดซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงได้ ในรำคำถูกกว่ำ
ปี ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม ต้ นทุนรับเหมำก่อสร้ ำงลดลงไม่มำกเนื่องจำกบริษัทมีกำรเข้ ำรับงำนรำชกำรเพิม่ ขึ ้นเช่นกัน จึงทำให้
ต้ นทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย สำหรับปี 2559 และปี 2560 อัตรำส่วนต้ นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้น เกิดจำกบริษัทปรับ
กลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับภำวะเศรษฐกิจ โดยเข้ ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิม่ ขึ ้น ซึ่งงำนโครงกำรจำกหน่วยงำน
รำชกำรจะมีอัตรำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนเอกชน อีกทัง้ ในปี ดงั กล่ำวกำรเข้ ำรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชน
ในภำวะเศรษฐกิจถดถอย กำรคิดอัตรำกำไรในกำรเข้ ำรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชนทำได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิม่ โอกำสในกำรเข้ ำรับ
งำน กอปรกับรำคำวัสดุก่อ สร้ ำงโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น อำทิ เหล็ก และปูนซี เมนต์ เป็ นต้ น จึงทำให้ ต้นทุนรับเหมำก่อ สร้ ำง
โดยรวมเพิม่ ขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2558
ต้ นทุนจำกกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำวัสดุสิ ้นเปลืองและค่ำแรงผู้รับเหมำจัด เก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี
ฝั งกลบ ค่ำเสื่อ มรำคำเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเงินเดือน โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีค่ำวัสดุสิ ้นเปลืองและค่ำแรง
ผู้รับเหมำเท่ำกับ 13.46 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 8.12 ล้ ำนบำท และ 5.40 ล้ ำนบำท บริ ษัทมีค่ำแรงผู้รับเหมำจัดเก็บ และกำจัดขยะ
มูลฝอยโดยวิธีฝังกลบเท่ำกับ 3.52 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 3.96 ล้ ำนบำทและ 2.64 ล้ ำนบำท ค่ำเสื่อ มรำคำเครื่ อ งมือ เครื่ อ งใช้
เท่ำกับ 12.84 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 8.01 ล้ ำนบำท และ 5.57 ล้ ำนบำทและเงินเดือนเท่ำกับ 25.94 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 11.75 ล้ ำน
บำท และ8.45 ล้ ำนบำท รวมเป็ นต้ นทุ นจำกกำรให้ บริ กำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 58.43 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
30.09 ล้ ำนบำทและ 21.49 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำต้ นทุนต่อรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเท่ำกับร้ อยละ 69.49 ร้ อยละ 97.06 และ
ร้ อยละ 92.73 ตำมลำดับ สำเหตุของกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรในปี 2559 เกิดจำกสัญ ญำกำรให้ บริ กำร
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ที่สิ ้นสุดลงไปเมื่อเดือนมิถุนำยน 2558 สัญญำกำรให้ บริกำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีฝังกลบเทศบำลนครลำปำง เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร จังหวัดลำปำง ได้ สิ ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยำยน 2560 ซึ่งมี
อัตรำกำไรจำกกำรให้ บริ กำรต่ำกว่ำงำนให้ บริ กำรในจังหวัดเชี ยงใหม่ กำรปรับเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและค่ำแรงทำงตรง และ
ต้ นทุนจำกกำรทำขอบคันดินบริเวณหลุมฝังกลบเพื่อรองรับปริมำณขยะที่เพิม่ ขึ ้นในแต่ละช่วงเวลำ
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กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
กาไรขัน้ ต้ น และ อัตรากาไรขัน้ ต้ น
ต่ อรายได้ แยกตามประเภทรายได้
กำไรขันต้
้ นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
กำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร
กาไรขัน้ ต้ นรวม
อัตรากาไรขัน้ ต้ น (%)

งบการเงินที่แสดงเงิน
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
ล้ านบาท
สัดส่ วน
127.81
11.27%
97.06
9.56%
112.26
8.36%
25.65
30.51%
0.91
2.94%
1.69
7.29%
153.46
97.97
113.95
12.59%
9.37%
8.34%
งบการเงินรวม
(ฉบับตรวจสอบ)

บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 153.46 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 97.97 ล้ ำนบำท และ 113.95
ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 12.59 เท่ำกับร้ อยละ 9.37 และร้ อยละ 8.34
ตำมลำดับ ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็ นกำไรขันต้
้ นจำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำงเท่ำกับ 127.81 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 97.06 ล้ ำนบำท และ
112.26 ล้ ำนบำท และกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร เท่ำกับ 25.65 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 0.91 ล้ ำนบำท และ 1.69 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ ตังแต่
้ ปี 2558 ถึงปี 2560 พบว่ำอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงอยู่เฉลี่ยร้ อยละ 8.30
ถึงร้ อยละ 12.50 ของรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง ซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทเข้ ำรับงำนรำชกำรซึ่งมีอตั รำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำงำน
เอกชน อีกทังในช่
้ วงเวลำดังกล่ำวกำรเข้ ำรับงำนจำกภำคเอกชนในภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำรคิดอัตรำกำไรในกำรเข้ ำรับงำน
ทำได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ ำรับงำน กอปรกับรำคำวัสดุก่อสร้ ำงโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น อำทิ เหล็ก และปูนซีเมนต์
เป็ นต้ น จึงทำให้ อัตรำกำไรจำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำงโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ในขณะที่ อัตรำกำไรขัน้ ต้ นจำกกำร
ให้ บริ กำรมีแนวโน้ มลดลงเนื่องจำกสัญ ญำให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในจั งหวัดเชียงใหม่ที่สิ ้นสุดลงไปเมื่อเดือนมิถุนำยน
2558 คงเหลื อ เพี ยงงำนให้ บ ริ ก ำรจัดเก็ บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝั งกลบในจังหวัดล ำปำง ซึ่ งมีอัต รำกำไรจำกกำร
ให้ บริกำรต่ำกว่ำงำนเดิมที่จงั หวัดเชียงใหม่ กำรปรับเพิม่ ขึ ้นของเงินเดือนและค่ำแรงทำงตรง และค่ำใช้ จ่ำยในกำรทำขอบคันดิน
บริเวณหลุมฝังกลบเพื่อรองรับปริมำณขยะที่เพิม่ ขึ ้นในแต่ละช่วงเวลำ
ปี 2560 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ 113.95 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้ นต่อ รำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำน
เท่ำกับร้ อยละ 8.34 ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็ นกำไรขันต้
้ นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงเท่ำกับ 112.26 ล้ ำนบำท และกำไรขันต้
้ นจำกกำร
ให้ บริ กำร เท่ำกับ 1.69 ล้ ำนบำท ซึ่งกำรลดลงของกำไรขันต้
้ นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำเกิดจำกสัดส่วนรำยได้
จำกกรั บเหมำก่อ สร้ ำงจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มสูงกว่ำงำนภำคเอกชน ซึ่งโดยปกติ งำนหน่วยงำนรำชกำรจะมีอัตรำกำไร
ขันต้
้ นต่ำกว่ำงำนภำคเอกชน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริหำร ประกอบด้ วย ค่ำธรรมเนียม ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สนิ เงินเดือนและ
สวัสดิกำรพนักงำน ค่ำซ่อมแซมและบำรุงเครื่ องใช้ สำนักงำน ยำนพำหนะ ค่ำที่ปรึกษำ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ สำหรับงวดบัญชีปี
2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 52.49 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 54.51 ล้ ำนบำท และ 66.01 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 4.31 เท่ำกับร้ อยละ 5.21 และร้ อยละ 4.83 ตำมลำดับ สำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่ มี
มูลค่ำสูงสุดคือเงินเดือนและสวัสดิกำรพนั กงำน รองลงมำคือ ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยให้ สถำบันกำรเงิน ทัง้ นี ้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำรในปี 2558 และปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจำกค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ น
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เงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร กำรปรับฐำนเงินเดือน กำรปรับเพิม่ สวัสดิ กำรพนักงำน ค่ำซ่อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ ยำนพำหนะที่มีกำรลงทุนทุกปี และค่ำใช้ จ่ำยในกำรเตรี ยมนำบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ปี 2560 บริษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 66.01 ล้ ำนบำท ซึ่งค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกั บ
งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ ำ เนื่ อ งจำกกำรปรั บ ฐำนเงิน เดื อ น กำรปรั บ เพิ่ม สวัส ดิ ก ำรพนัก งำน กำรจ่ ำ ยชดเชยแรงงำน
ค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกันเงินรับล่วงหน้ ำ และค่ำค่ำใช้ จ่ำยในกำรเตรี ยมนำบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ สำหรับงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 0.28 ล้ ำน
บำท เท่ำกับ 1.24 ล้ ำนบำท และ 1.24 ล้ ำนบำทคิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 0.02 เท่ำกับ
ร้ อยละ 0.12 และร้ อ ยละ0.09 เป็ นส่วนแบ่งจำกกิจกำรร่ ว มค้ ำ CRC-CEC ซึ่งให้ บริ กำรรับจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่วนแบ่งจำก
กิจกำรร่วมค้ ำ CRC-ศิลป์ โยธำ และส่วนแบ่งจำกกิจกำรร่วมค้ ำ CRC-MRV ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ กำรก่อสร้ ำงโรงบำบัดนำ้ ใต้
ดินจำกบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อ เหมือ งแม่เมำะ และให้ บริ กำรก่อ สร้ ำงพร้ อมติดตังสวิ
้ ตซ์เกียร์ ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถำนี
ไฟฟ้ำบัวใหญ่ ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ กิจ กำรร่ วมค้ ำ CRC-ศิลป์ โยธำ และกิจ กำรร่ วมค้ ำ CRC-MRV ได้ จดทะเบียนเลิกประกอบ
กิจกำรและคืนเงินลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2558
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 6.15 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 5.54 ล้ ำน
บำท และ6.71ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 0.50 ร้ อยละ 0.53 และร้ อยละ0.49
ตำมลำดับ ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินทังหมดเป็
้
นดอกเบี ้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรใช้ วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ส่วนใหญ่เป็ นวงเงิน
เพื่อกำรพำณิชย์ เช่น ค่ำธรรมเนียม L/C ดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี ้ยเจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อ และดอกเบี ้ยจำกภำระเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ นิติบุคคล สำหรั บงวดบัญ ชี ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ ำกับ 21.97 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 11.16 ล้ ำนบำท และ 12.24 ล้ ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับร้ อยละ 1.80
ร้ อ ยละ 1.07 และร้ อยละ0.90 ตำมลำดับ กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ น ไปในทำงเดี ยวกันกับ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร อัตรำภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คลตังแต่
้ ปี 2558 เป็ นต้ นไปเท่ำกับร้ อยละ 20 ของกำไรก่อนภำษี
กาไรและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับงวดบัญ ชีปี 2558 ปี 2559 และกำไรสุทธิปี 2560 เท่ำกับ
80.50 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 42.49 ล้ ำนบำท และ43.91ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 6.58 ร้ อยละ 4.01 และร้ อยละ3.18
ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ สำหรับงวดบัญชีปี 2559 บริ ษัทมีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 จำกผลกระทบปัญหำ
กำรเมือ งภำยในประเทศ ควำมไม่แน่ นอนของภำวะเศรษฐกิจ โลก และภำวะเศรษฐกิจ ชะลอตัวภำยในประเทศ ส่งผลให้
ภำคเอกชนชะลอกำรลงทุน อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีกำรปรั บกลยุทธ์ด้วยกำรเข้ ำรับงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึน้
แม้ ว่ำงำนโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรจะมีอัตรำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำงำนโครงกำรจำกภำคเอกชน ทัง้ นี ้ ในช่วงเวลำดังกล่ำว
กำรเข้ ำรับงำนจำกภำคเอกชนในภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำรคิดอัตรำกำไรในกำรเข้ ำรับงำนทำได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิ่มโอกำสใน
กำรเข้ ำรับงำน ในขณะที่บริษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึ ้นจำกกำรปรับฐำนเงินเดือนของพนักงำน และค่ำใช้ จ่ำยในกำร
เตรี ยมนำบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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สำหรับปี 2560 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 43.91 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิร้อ ยละ 3.18 ของรำยได้ รวม กำร
ลดลงของกำไรสุทธิก็จะมำจำกปั จจัยคล้ ำยกับปี 2559 เนื่องจำกโครงกำรส่วนใหญ่ เป็ นโครงกำรที่ตอ่ เนื่องมำจำกปี ก่อน กำร
ลดลงของกำไรสุทธิเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของกำไรขันต้
้ นเป็ นปัจจัยสำคัญ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่ำสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 571.46 ล้ ำนบำท 648.45
ล้ ำนบำท และ 1,018.79 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่สำคัญที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวม มีดงั นี ้
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ำกับ 360.32 ล้ ำนบำท 426.74
ล้ ำนบำท และ 775.32 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 63.05 ร้ อยละ 65.81 และร้ อยละ
76.10 ตำมลำดับ มีรำยละเอียดที่สำคัญในแต่ละรำยกำรดังนี ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี
2559 และปี 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 9.68 ล้ ำนบำท 14.31 ล้ ำนบำท และ 61.25 ล้ ำนบำท
สำเหตุที่เงินสดเพิ่มจำกสิ ้นปี 2559 เนื่อ งจำกได้ รับเงินจำกจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนเป็ นครัง้ แรก
(IPO)
ลูกหนี ้กำรค้ ำ และลูกหนี ้อื่น
ในกำรประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง กำรรับเงินค่ำจ้ ำงจะเป็ นไปตำมงวดงำนที่ระบุในสัญญำ บริ ษัทจะได้ รับค่ำจ้ ำง
ในแต่ละงวด บริษัทจะต้ องทำกำรส่งมอบงวดงำนให้ เจ้ ำของโครงกำรหรื อตัวแทนตรวจรับมอบงำน เมื่อเจ้ ำของโครงกำรรับมอบ
งำนแล้ ว บริษัทจึงจะสำมำรถส่งใบแจ้ งหนี ้ไปยังเจ้ ำของโครงกำรเพื่อขอรับเงินค่ำงวดงำน โดยปกติบริ ษัทจะกำหนดให้ เจ้ ำของ
โครงกำรต้ องชำระค่ำจ้ ำงในแต่ละงวดภำยใน 30 วัน หรื อ 45 วัน นับจำกวันที่เจ้ ำของโครงกำรหรื อตัวแทนตรวจรับงำนที่วำ่ จ้ ำง
ในแต่ละงวด
บริษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 243.00 ล้ ำนบำท
248.98 ล้ ำนบำท และ 285.18 ล้ ำนบำท มีรำยละเอียดดังนี ้
รายการลูกหนีก้ ารค้ า (หน่ วย : ล้ านบาท)
31 ธ.ค.2558
31 ธ.ค.2559
31 ธ.ค.2560
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
187.54
168.76
191.76
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
5.55
5.55
5.55
รวมลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ
181.99
163.21
186.21
ลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
61.01
85.77
98.97
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน-สุทธิ
243.00
248.98
285.18
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีลกู หนี ก้ ำรค้ ำสุทธิเท่ำกับ 181.99 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
163.21 ล้ ำนบำท และ 186.21 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ ลูกหนี ก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น -สุทธิ เท่ำกับร้ อยละ 74.89 ร้ อยละ
65.55 และร้ อยละ 65.30 ตำมลำดับ ในปี 2559 ลูกหนีก้ ำรค้ ำลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกบริ ษัทสำมำรถเข้ ำรับงำนโครงกำร
ใหม่เพิ่มขึ ้น 17 โครงกำร และสำมำรถบริ หำรจัดกำรเรี ยกเก็บค่ำจ้ ำงตำมงวดงำนภำยหลังส่งมอบงำนตำมสัญญำจ้ ำงได้ ดีกว่ำ
ปี ก่อนหน้ ำ แม้ วำ่ บริษัทจะกำหนดให้ ชำระค่ำจ้ ำงภำยใน 30-45 วัน ก็ตำม แต่ตำมควำมจริงบริษัทมีระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย (ไม่
หน้ ำที่ 105

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

รวมมูลค่ำงำนที่ เสร็ จ แต่ยังไม่เรี ยกเก็บ ) ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 43 วัน เท่ำกับ 70 วัน และ 64 วัน
ตำมลำดับ โดยระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2559 สูงขึ ้นเนื่องจำกลูกหนี ้กำรค้ ำรำยหนึ่งมียอดหนี ้ค้ ำงชำระค่อนข้ ำงสูงเนื่องจำก
รอกำรอนุมัติเบิกงบประมำณประจ ำปี ซึ่งค้ ำงช ำระเกินเทอมเครดิต อย่ำงไรก็ตำม ลูกหนี ร้ ำยดังกล่ำวได้ ช ำระค่ำบริ ก ำร
เรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2560 สำหรับรำยกำรลูกหนี ้อื่น ประกอบด้ วย ลูกหนีเ้ งินประกันผลงำนตำมสัญญำ เงินมัดจำค่ำสินค้ ำ เงิน
จ่ำยล่วงหน้ ำผู้รับเหมำ ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ ลูกหนี ้กรมสรรพำกร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมีลกู หนีก้ ำรค้ ำสุทธิเท่ำกับ 186.21 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ ำรค้ ำและ
ลูกหนี ้อื่น-สุทธิ เท่ำกับร้ อยละ 65.30 มูลค่ำลูกหนี ้กำรค้ ำเพิ่มขึ ้นจำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2559 เนื่องจำกกำรติดตำมเรี ยก
เก็บหนี ้ตำมกำหนดเงื่อนไข และมีระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย (ไม่รวมมูลค่ำงำนที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ) เท่ำกับ 64 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีรำยกำรลูกหนี ก้ ำรค้ ำที่ ยังไม่ถึงกำหนดช ำระเท่ำกั บ
119.45 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 121.79 ล้ ำนบำท และ 159.59 ล้ ำนบำทคิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไปก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ เท่ำกับร้ อยละ 63.69 เท่ำกับร้ อยละ 72.17 และร้ อยละ 83.22ตำมลำดับ และมีลกู หนี ้กำรค้ ำที่เกินกำหนดชำระเท่ำกับ
68.09 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 46.97 ล้ ำนบำท และ 32.17 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไปก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเท่ำกับร้ อยละ 36.31 เท่ำกับร้ อยละ 27.83 และร้ อยละ 16.78 ตำมลำดับ ลูกหนีก้ ำรค้ ำส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเกือบร้ อยละ 42
เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน นอกจำกนี ้ บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรพิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ร้ อยละ 100 จำกยอดลูกหนี ้กำรค้ ำที่อำยุหนี ้คงค้ ำงเกินกำหนด 1 ปี โดยจะพิจำรณำเป็ นเป็ นกรณีไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมีลกู หนีก้ ำรค้ ำที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระเท่ำกับ 159.59 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่ อ
ลูกหนี ้กำรค้ ำทั่วไปก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ำกับร้ อยละ 83.22 และมีลกู หนีก้ ำรค้ ำที่เกินกำหนดชำระเท่ำกับ 32.17
ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนี ้กำรค้ ำทั่วไปก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ำกับร้ อยละ 16.78 ซึ่งแยกเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน เกินกำหนดชำระเกิน3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกำหนดชำระ 12 เดือน เท่ำกับร้ อยละ
64.38 ร้ อยละ 0.87 และร้ อยละ 34.75 ของลูกหนี ้กำรค้ ำที่เกินกำหนดชำระทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมียอดลูกหนี ้แยกตำมอำยุหนี ค้ งค้ ำงดังนี ้
31 ธ.ค. 2558
ลูกหนีก้ ารค้ าทั่วไป
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

/1

รวม
ลูกหนีก้ ารค้ า-บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้ าทัง้ สิน้
ลูกหนีก้ ารค้ า ก่ อนค่ าเผื่อฯ
ลูกหนีอ้ ่ นื ๆ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
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31 ธ.ค. 2559

119.45
52.84
3.98
0.10
11.18
187.54
(5.55)
181.99

121.79
33.83
13.14
168.76
(5.55)
163.21

181.99
187.54
61.01
243.00

163.21
168.76
85.77
248.98

31 ธ.ค. 2560
159.59
20.71
0.28
11.18
191.76
(5.55)
186.21

186.21
191.76
98.97
285.18
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หมำยเหตุ : /1 - บริ ษัทมีนโยบำยพิจำรณำตัง้ ค่ำเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญร้ อยละ 100 สำหรั บลูกหนีท้ ี่มีอำยุเกินกำหนดตังแต่
้ 1 ปี ขึน้ ไป
หรื อมีข้อบ่งชี ้ว่ำจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรื อลูกหนีท้ ี่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรฟ้องร้ องดำเนินคดี ร่ วมกับกำรพิจำรณำฐำนะ
กำรเงินปั จจุบนั ของลูกหนี ้
/2 - ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีลกู หนี ก้ ำรค้ ำที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 1 ปี มีเพียงรำยเดียว ซึง่ บริ ษัทฟ้องร้ องเรี ยก
ให้ ชำระหนี ้ และบริ ษัทชนะคดีในศำลชันต้
้ นและศำลอุทธรณ์แล้ ว โดยลูกหนี ร้ ำยดังกล่ำว ยินยอมชำระหนี ใ้ ห้ แก่บริ ษัท
เป็ นเงินจำนวนหนึ่งตำมคำพิพำกษำของศำลชัน้ ต้ น ฝ่ ำยบัญชีบริ ษัทจึงพิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญไว้ ในส่วนที่
เหลือที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม แม้ ว่ำบริ ษัทจะชนะคดีในศำลอุทธรณ์ แต่ยงั ไม่ได้ รับเงินจำนวนดังกล่ำว
ดังนัน้ บนหลักแห่งควำมระมัดระวัง ฝ่ ำยบัญชีบริ ษัทจึงไม่กลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญจำนวนดังกล่ำว ปั จจุบัน
ลูกหนี ร้ ำยดังกล่ำวยังอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิ จำรณำของศำลฎีกำ (ข้ อมูลเพิ่มเติมใน หัวข้ อ ข้ อพิพำทจำกกำรผิ ด
สัญญำ)

มูลค่ำงำนที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยกำรมูลค่ำงำนเสร็ จแต่ยังไม่เรี ยกเก็บเท่ำกับ 89.12
ล้ ำนบำท 129.81 ล้ ำนบำท และ 352.48 ล้ ำนบำท โดยมูลค่ำงำนเสร็ จแต่ยังไม่เรี ยกเก็บจะแสดงมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้ รับ
ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็ จ ซึ่งคำนวณตำมอัตรำส่วนต้ นทุนของงำนให้ บริกำรที่เกิดขึ ้นกับต้ นทุนทัง้ หมดที่ประมำณว่ำ
จะใช้ ในกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง โดยบริษัทยังไม่ได้ ออกใบแจ้ งหนี ้เพื่อเรี ยกเก็บเนื่องจำกยังไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมที่
ระบุไว้ ในสัญญำโครงกำร
วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ประกอบด้ วย วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมำใช้ ในงำนก่อสร้ ำง ซึ่งบริษัทได้ สงั่ ซือ้ ตำมแผนงำนที่กำหนด และ
นำมำจัดเก็บไว้ หน้ ำงำนเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อ มในกำรนำมำใช้ งำน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
เท่ำกับ 18.52 ล้ ำนบำท 33.64 ล้ ำนบำท และ 46.41 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 211.14 ล้ ำนบำท
221.71 ล้ ำนบำท และ 243.47 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรั พย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 36.95 ร้ อยละ 34.19 และ
ร้ อยละ 23.90 ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญดังนี ้
เงินฝำกประจำที่ตดิ ภำระค ้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีเงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกันเท่ำกับ 35.34 ล้ ำน
บำท 37.07 ล้ ำนบำท และ 55.03 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งยอดเงินฝำกประจำนี ้ใช้ จำนำเป็ นหลักทรัพย์ค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
หนังสือค ้ำประกันตำมสัญญำโครงกำร และค ้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสันกั
้ บสถำบันกำรเงิน ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
เงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกันใกล้ เคียงกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 แม้ ว่ำบริ ษัทจะรั บงำนโครงกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญ แต่บริ ษัทก็สำมำรถส่งมอบงำน และไถ่ถอนกำรวำงประกันเงินฝำกได้ หลำยโครงกำร ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 บริษัทมีเงินฝำกประจำที่ตดิ ภำระค ้ำประกันเพิม่ ขึ ้น เนื่องจำกกำรใช้ เป็ นหลักประกันในกำรรับงำนโครงกำรใหม่
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ มูลค่ำเท่ำกับ 0.64 ล้ ำนบำท
1.27 ล้ ำนบำท และ 1.27 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำเกิดจำกผลของกำรรับรู้
มูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมีกำรลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ CRCCEC
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ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ สทุ ธิเท่ำกับ 159.62 ล้ ำนบำท
158.87 ล้ ำนบำท และ 150.99 ล้ ำนบำท ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีกำรลงทุนเพิม่ เติมในกำรปรับปรุงที่ดนิ อำคำรและสิ่ง
ปลูกสร้ ำง เครื่ องมือเครื่ องใช้ สำนักงำน รวมเพิ่มขึ ้น 89.21 ล้ ำนบำท และ 28.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับใช้ ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดยในปี 2560 บริ ษั ทมีกำรลงทุนซื อ้ เครื่ องจักรอุปกรณ์ ก่อ สร้ ำงเครื่ อ งใช้ สำนักงำน และยำนพำหนะ เพิ่มขึน้ จ ำนวน
24.08 ล้ ำนบำท และได้ จำหน่ำยเครื่ องจักรก่อสร้ ำง เครื่ องใช้ สำนักงำน และยำนพำหนะ จำนวน 14.35 ล้ ำนบำท
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนีส้ ิ นรวมเท่ำกับ 398.88 ล้ ำนบำท 421.40 ล้ ำนบำท
และ 542.77 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 69.80 ร้ อยละ 64.99 และร้ อยละ 53.28 ตำมลำดับ โดยมี
รำยกำรหนี ้สินเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี ้
หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ำกับ 347.84 ล้ ำนบำท 389.09 ล้ ำน
บำท และ 517.11 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 60.87 ร้ อยละ 60.00 และร้ อยละ 50.76
ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ ดังนี ้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
บริษัทมีรำยกำรเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 เท่ำกับ 78.40 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 117.84 ล้ ำนบำท และ 75.50 ล้ ำนบำท ซึ่งกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำรเงินเบิกเกินบัญ ชี
และเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน เกิดจำกกำรใช้ เงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสันประเภทตั
้
ว๋ สัญญำใช้ เงินใน
เพิม่ ขึ ้นเพื่อใช้ ในกำรสัง่ ซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง ว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำ และเป็ นเงินหมุนเวียนภำยในกิจกำร ทังนี
้ ้ ณ วั นที่
31 ธัน วำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ท มี ว งเงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ และวงเงิ น สิ น เชื่ อ อื่ น ๆ จำกสถำบัน กำรเงิ น
ภำยในประเทศเท่ำกับ 241.40 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 440.20 และ 412.50 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีรำยกำรเจ้ ำหนี ก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่นเท่ำกับ 153.72 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 178.56 ล้ ำนบำท และ 295.61 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ แบ่งเป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 105.31 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 124.55
ล้ ำนบำท และ 130.20 ล้ ำนบำท และเจ้ ำหนี อ้ ื่ นเท่ำกับ 48.40 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 171.06 ล้ ำนบำท และ 48.36 ล้ ำนบำท
รำยกำรเจ้ ำหนี อ้ ื่น ได้ แก่ ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยต่ำงๆ และภำษี จ ำกกำรให้ บริ กำร เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำส่วนใหญ่ ของบริ ษัท คือ เจ้ ำหนี ้
กำรค้ ำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ จ่ำยในกำรก่อ สร้ ำง และเจ้ ำหนี ผ้ ้ รู ับเหมำ เป็ นต้ น หำกพิจ ำรณำระยะเวลำกำรชำระหนี แ้ ก่เจ้ ำหนี ้
กำรค้ ำจะพบว่ำ บริษัทมีระยะเวลำกำรชำระหนี ้แก่เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำเฉลี่ย ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 35 วัน เท่ำกับ 45
วัน และ 37 วัน ตำมลำดับ ซึ่งยอดเจ้ ำหนี ้อื่นที่เพิม่ ขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญจำกสิ ้นปี 2559 คือรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีประมำณกำรหนี ส้ ินระยะสันเท่
้ ำกับ 31.90 ล้ ำนบำท
25.83 ล้ ำนบำท และ 9.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้ เกิดจำกกำรรับประกันโครงกำรหลังส่งมอบงำน
งวดสุดท้ ำยแก่เจ้ ำของโครงกำร ซึ่ งส่วนใหญ่ บ ริ ษั ทจะรั บ ประกัน ในช่ว ง 1-2 ปี นอกเหนื อ จำกนี จ้ ะขึน้ อยู่กับ เงื่ อ นไขกำร
รับประกันที่ตกลงไว้ ในสัญญำรับเหมำก่อสร้ ำงกับเจ้ ำของโครงกำร
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หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 51.03 ล้ ำนบำท 32.31 ล้ ำนบำท
และ 25.66 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 8.93 ร้ อยละ 4.98 และร้ อยละ 2.52 ตำมลำดับ
มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ ดังนี ้
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเท่ำกับ 16.22 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 8.13 ล้ ำนบำท และ 9.32 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทใช้ ในกำรลงทุนซื ้อเครื่ องจักร อุปกรณ์ก่อสร้ ำง และยำนพำหนะ
สำหรับงำนก่อสร้ ำง หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดังกล่ำวจะถูกทยอยผ่อนชำระเป็ นงวดๆ ตำมเงื่อนไขของสัญญำ ณ วันที่
31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินสุทธิจำกส่วนที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
เท่ำกับ 4.11 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 2.69 ล้ ำนบำท และ 2.86 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 1.09 ล้ ำนบำท จำกกำรที่บริ ษัท
กู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อนำไปลงทุนซื ้อที่ดินแปลงหนึ่งในปี 2557 เพื่อจะใช้ ประกอบกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ และลงทุนเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงที่ดิน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง เครื่ องมือเครื่ องใช้ สำนักงำน โดยหนี ้
เงินกู้ระยะยำวดังกล่ำวถูกทยอยผ่อนชำระตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ บริษัททยอยผ่อนชำระคืนเงินกู้สถำบันกำรเงินครบถ้ วน
แล้ วในปี 2559
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 172.59 ล้ ำนบำท 227.05 ล้ ำน
บำท และ 476.02 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้ อยละ 30.20 ร้ อยละ 35.01 และร้ อยละ 46.72 ตำมลำดับ
มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ ดังนี ้
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ ว บำท 65.00 ล้ ำนบำท
175.00 ล้ ำนบำท และ 250.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ บริษัทมีกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนในปี 2559 จำนวน 110.00 ล้ ำนบำท ด้ วย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน เพื่อ ขยำยฐำนทุนจดทะเบียนในกำรเข้ ำร่ วมประมูลงำนที่มีขนำด
สัญ ญำต่อ โครงกำรใหญ่ มำกขึ ้นเพื่ อ ให้ มีเงิน ทุนเพียงพอกับ ข้ อ กำหนดของเจ้ ำของโครงกำรโดยเฉพำะงำนโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำร ในระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยำยน 2560 บริษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนในส่วนที่
เสนอขำยแก่ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) จำนวน 150 ล้ ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.44 บำท คิดเป็ นเงินจำนวน 216 ล้ ำนบำท
และในวันที่ 2 ตุลำคม 2560 บริ ษัทได้ รับชำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้ วทัง้ จำนวน ค่ำใช้ จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้ องกับกำร
เสนอขำยหุ้นดังกล่ำวจำนวย 11.00 ล้ ำนบำท(สุทธิจำกภำษีเงินได้ จำนวน 2.8 ล้ ำนบำท) บริ ษัทได้ จดทะเบียนกำรเพิม่ ทุนชำระ
แล้ วดังกล่ำว ต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2560
กำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรเท่ำกับ 101.09 ล้ ำนบำท
40.05 ล้ ำนบำท และ 82.04 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สิ ้นปี 2558 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จดั สรรเพิม่ ขึ ้นเนื่องจำกมีกำไรสุทธิ
เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำส่วนที่นำไปจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมจำนวน 3.05 ล้ ำนบำท และนำไปจ่ำยเงินปั นผลในระหว่ำงปี
จำนวน 39.75 ล้ ำนบำท สำหรับสิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 42.49 ล้ ำนบำท แต่กำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรลดลง
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เนื่องจำกนำไปจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยเพิม่ เติมจำนวน 5.00 ล้ ำนบำท และนำไปจ่ำยเงินปั นผลในระหว่ำงปี จำนวน 97.50
ล้ ำนบำท สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ ้นจำนวน 44.00 ล้ ำนบำท นำไปจัดสรรสำรองตำมกฎหมำย
เพิ่มเติมจำนวน 2.50 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเสนอจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2560 จำนวน 20.75 ล้ ำนบำท ซึ่ง
จะต้ องรออนุมตั จิ ำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เสียก่อน
อัตราส่ วนโครงสร้ างทางการเงิน
บริ ษัทมีอัตรำหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 2.31 เท่ำ 1.86
เท่ำ และ 1.14 เท่ำ ตำมลำดับ สำหรับในปี 2558 บริ ษัทมีอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น เนื่อ งจำกมีเงินกู้จำก
สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นทังเงิ
้ นกู้ระยะสันและเงิ
้
นกู้ระยะยำว มีค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยเพิ่มขึ ้น และเริ่ มมีกำรตัง้ ประมำณกำรหนีส้ ิน
ระยะสันจำกกำรรั
้
บประกันผลงำนก่อ สร้ ำงโครงกำร ในขณะที่อัตรำส่วนดังกล่ำวในปี 2559 ลดลงเนื่ องจำกบริ ษัทมีหนี ส้ ิน
เพิ่มขึ ้นจำนวน 22.52 ล้ ำนบำท แต่มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นในจำนวนที่มำกกว่ำ ซึ่งมำจำกผลกำไรสุทธิจำนวน 42.49 ล้ ำน
บำท ถึงแม้ บริษัทจะมีกำรจ่ำยเงินปันผลไปจำนวน 127.50 ล้ ำนบำท แต่ผ้ ถู ือหุ้นก็นำเงินที่ได้ รับจำกกำรปันผลกลับมำชำระเงิน
เพิม่ ทุนจำนวน 110.00 ล้ ำนบำท และ ปี 2560 ลดลงเนื่องจำกบริ ษัทมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นจำนวน 121.37 ล้ ำนบำท แต่มีสว่ นของผู้
ถื อ หุ้นเพิ่มขึ ้นในจ ำนวนที่ มำกกว่ำ จำกผลกำไรสุทธิจ ำนวน 43.91 ล้ ำนบำท และมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญเพิ่มทุน
204.98 ล้ ำนบำท
สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ 360.32 ล้ ำนบำท 426.74
ล้ ำนบำท และ 775.32 ล้ ำนบำท ในขณะที่มีหนี ส้ ินหมุนเวียนเท่ำกั บ 347.84 ล้ ำนบำท 389.09 ล้ ำนบำท และ 517.11 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ บริ ษัทจึงมีอัตรำส่วนสภำพคล่อ งเท่ ำกับ 1.04 เท่ำ 1.10 เท่ำ และ 1.50 เท่ำ ตำมลำดับ กำรเพิ่ม ขึ ้นของ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง สิ ้นปี 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2559 เกิดจำกกำรที่ สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ น้ มำกกว่ำหนีส้ ิน
หมุนเวียน กล่ำวคือ บริษัทมีเงินสดเพิม่ ขึ ้น 46.94 ล้ ำนบำท เงินลงทุนชัว่ ครำวเพิม่ ขึ ้น 30.00 ล้ ำนบำท ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้
อื่นเพิม่ ขึ ้นจำนวน 36.20 ล้ ำนบำท และวัสดุคงเหลือเพิม่ ขึ ้นจำนวน 12.77 ล้ ำนบำท ในขณะที่มีมลู ค่ำงำนที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยก
เก็บเพิม่ ขึ ้น 222.67 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิม่ ขึ ้น 348.58 ล้ ำนบำท ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนมีกำรเพิม่ ขึ ้น
จำนวน 128.02 ล้ ำนบำท โดยเฉพำะกำรเพิม่ ขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น เงินรับล่วงหน้ ำ และเจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
ส่งผลทำให้ อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ทัง้ นี ้ หำกพิจำรณำวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่ำบริ ษัทมีวงจรเงิน
สด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2559 9 วัน 26 วัน และ 27 วัน ตำมลำดับ เนื่องจำกบริษัทมีระยะเวลำเก็บ
หนี ้จำกลูกหนี ้กำรค้ ำนำนกว่ำระยะเวลำกำรชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
กระแสเงินสด
สำหรับงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำก/(ใช้ ไปใน) กิจ กรรมดำเนินงำนเท่ำกับ
(6.67) ล้ ำนบำท 18.36 ล้ ำนบำท และ (48.01) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยที่กระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนสำหรับ
งวดปี 2560 เกิดจำกกำรกำไรสุทธิ ในงวด ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี อ้ ื่นสุทธิลดลง เจ้ ำหนี ก้ ำรค้ ำเพิ่มขึ ้น เงินรับล่วงหน้ ำจำกผู้
ว่ำจ้ ำงและรำยได้ คำ่ ก่อสร้ ำงรับล่วงหน้ ำเพิม่ ขึ ้น
สำหรับงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีก ระแสเงินสดได้ มำจำก/(ใช้ ไปใน) กิจ กรรมกำรลงทุนเท่ ำกับ
(13.08) ล้ ำนบำท (17.11) ล้ ำนบำท และ (55.46) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยที่กระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมลงทุนสำหรับงวด
ปี 2560 เกิดจำกกำรนำเงินสดไปฝำกเข้ ำในบัญ ชีเงินฝำกประจำติดภำระค ้ำประกันเพิ่มขึ ้นเนื่ องจำกมีกำรรับกำรสนับสนุน

หน้ ำที่ 110

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน

วงเงินสินเชื่ อจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น มีเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่ม ขึน้ และมีกำรลงทุนซื อ้ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ก่อ สร้ ำงใหม่
บำงส่วนเพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
ในงวดปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมกำรจัดหำเงินเท่ำกับ (12.06)
ล้ ำนบำท 3.38 ล้ ำนบำท และ 150.42 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ บริษัท มีกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 และปี
2559 บริ ษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเท่ำกับ 9.75 ล้ ำนบำท และ 127.50 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ บริ ษั ทมีกระแสเงินสดใช้ ไปใน
กิจกรรมกำรจัดหำเงินสำหรับงวดปี 2560 จำกกำรนำเงินสดไปชำระคืนเงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำก
้
สถำบัน
กำรเงิน และผ่อนชำระหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และรับชำระค่ำหุ้นเพิม่ ทุนจำนวน 205 ล้ ำนบำท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
ความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียของ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จที่
แสดงเงินลงทุน ตำมวิธีส่วนได้ เสีย งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ หุ้นที่แสดงเงินลงทุน ตำมวิธีส่วนได้ เสียและงบ
กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสียสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
ด้ วยเช่นกัน
ข้ ำ พเจ้ ำเห็น ว่ำ งบกำรเงิน ข้ ำงต้ น นี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำได้ กล่ำวไว้ ในวรรค
ควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญ ชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ข้ ำพเจ้ ำมีควำมเป็ นอิสระจำกบริ ษัท ตำม
ข้ อ กำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิช ำชี พบัญ ชีที่กำหนดโดยสภำวิช ำชีพบัญ ชี ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อ งกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ ำนจรรยำบรรณอื่ นๆ ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ ข้ ำพเจ้ ำเชื่อ ว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สดุ ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ ำพเจ้ ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ ำพเจ้ ำได้ นำเรื่ องเหล่ำนี ้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี ้
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบพร้ อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้ และต้ นทุนโครงการก่ อสร้ าง
บริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงตำมอัตรำส่ว นของงำนก่อ สร้ ำงที่ แ ล้ วเสร็ จ อัตรำส่วนของงำนก่อ สร้ ำงที่ แล้ วเสร็ จ
คำนวณโดยกำรเปรี ยบเที ยบต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นปี กับต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงทัง้ หมดที่คำดว่ำ จะใช้ ในกำร
ก่อสร้ ำงตำมสัญญำ โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงและต้ นทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
ไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 4.11 เนื่องจำกรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุน เป็ นจำนวนเงินที่
มีสำระสำคัญ เมื่อ เปรี ยบเทียบกับรำยได้ รวมของบริ ษัท (คิดเป็ นร้ อยละ 97 ของยอดรำยได้ รวมของบริ ษัท) นอกจำกนี ้ กำร
ประมำณกำรต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงของแต่ละโครงกำร ผู้บริหำรคำนวณต้ นทุนวัสดุก่อสร้ ำง ค่ำแรง และค่ำใช้ จ่ำยในกำรก่อสร้ ำง
เอกสำรแนบ 1
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ที่ต้องใช้ ในงำนก่อ สร้ ำงจนแล้ วเสร็ จ จำกรำยละเอียดของแบบก่อ สร้ ำง ดังนัน้ ผู้บริ หำรต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวอย่ำงมำก ทังนี
้ ้โครงกำรก่อสร้ ำงดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนขอบเขตงำนก่อสร้ ำงจำนวนมำกในภำยหลัง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรปรับเปลี่ยนประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรที่ ได้ เคยจัดทำไว้ และส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในกำรรับรู้
รำยได้ จำกกำรก่อสร้ ำง ดังนันข้
้ ำพเจ้ ำจึงพิจำรณำว่ำกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรก่อสร้ ำงเป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญ
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบเรื่ องกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง โดยกำรประเมินควำมเหมำะสมและทดสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เกี่ ยวข้ องกับวิธีกำรที่ ฝ่ำยบริ หำรใช้ ในกำรติดตำมกำรรั บรู้ รำยได้ และพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรประเมินขัน้
ควำมสำเร็ จของงำนก่อสร้ ำง กำรประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรก่อ สร้ ำง รวมถึงกำรทดสอบควำมมีประสิทธิภ ำพของระบบ
กำรควบคุม ภำยในที่เกี่ย วข้ อ งกับ กำรจัด ซื ้อจัด จ้ ำ งและกำรบัน ทึก ต้ น ทุน ของงำนก่อ สร้ ำ ง ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ พ ิจ ำรณำควำม
สมเหตุส มผลของกำรประเมิน ขั ้นควำมสำเร็ จ กำรประมำณกำรต้ น ทุน โครงกำรก่อ สร้ ำง โดยกำรสอบถำมฝ่ ำยบริ หำร
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบขันควำมส
้
ำเร็ จที่คำนวณโดยกำรเปรี ยบเทียบต้ นทุนโครงกำรที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นปี กบั ประมำณกำร
ต้ นทุนโครงกำรที่คำดว่ำจะใช้ ในกำรก่อสร้ ำงทังหมดกั
้
บขันควำมส
้
ำเร็จที่ประเมินโดยผู้จัดกำรโครงกำร อ่ำนและทำควำมเข้ ำใจ
สัญญำรับเหมำก่อสร้ ำง และวิเครำะห์เปรี ยบเทียบอัตรำกำไรขันต้
้ นเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ ้น
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ ข้ อมูลอื่ น ซึ่งรวมถึงข้ อ มูลที่ รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี ของบริ ษัท แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้ ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้ กบั ข้ ำพเจ้ ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี ้
ควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อ มูลอื่ นและข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ ให้ ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ ควำมเชื่อ มัน่ ใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้ อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้ อมูลอื่นนันมี
้ ควำมขัดแย้ งที่
มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อ กับควำมรู้ที่ได้ รับจำกกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏว่ำข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว และหำกสรุปได้ วำ่ มีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำจะสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้ มีกำรดำเนินกำรแก้ ไขที่เหมำะสม
ต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี โ้ ดยถูกต้ องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผ้ บู ริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้ สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำร
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริตหรื อข้ อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำ ว และกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่องเว้ นแต่
ผู้บริหำรมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกบริษัทหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ควำมเชื่อ มัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน โดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจ ะสำมำรถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่ มีอยู่ได้
เสมอไป ข้ อ มูล ที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ งอำจเกิ ด จำกกำรทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิด พลำดและถื อ ว่ำมี ส ำระสำคัญ เมื่ อ คำดกำรณ์ อ ย่ ำ ง
สมเหตุสมผลได้ วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบกำรเงินจำกกำรใช้ งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ ำพเจ้ ำใช้ ดลุ ยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั งิ ำนดังต่อไปนี ้ด้ วย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ในงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิด
จำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้
หลักฐำนกำรสอบบัญ ชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ควำมเสี่ยงที่ ไม่พบ
ข้ อ มูล ที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ งอัน เป็ น สำระสำคัญ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจ ริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ย งที่ เกิด จำกข้ อ ผิด พลำด
เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตังใจละเว้
้
นกำรแสดงข้ อมูล กำร
แสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตำมข้ อเท็จจริงหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผ้ บู ริ หำรใช้ และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญ ชีและ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริหำรจัดทำ

•

สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ที่อำจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำได้ ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่
แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำต้ องกล่ำวไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ ำ โดยให้ ข้อสังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ ำกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุป
ของข้ ำพเจ้ ำขึ ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญ ชีของข้ ำพเจ้ ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้ บริษัทต้ องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

•

ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ ำงและเนื ้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ทำให้ มีกำรนำเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตำมที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญ ชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทำงกำรเงินของเงินลงทุนที่ บันทึก
ตำมวิธีส่วนได้ เสียของบริ ษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย ข้ ำพเจ้ ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย ข้ ำพเจ้ ำ
เป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
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ข้ ำพเจ้ ำได้ สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้ วำงแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสำคัญ ที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสำคัญ ในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ ำพเจ้ ำได้ พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ คำรับรองแก่ผ้ มู ีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำ ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้ องกับควำมเป็ น
อิสระและได้ สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำ มีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ ำพเจ้ ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้ำพเจ้ ำขำด
ควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทังหลำยที
้
่สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ ำพเจ้ ำได้ พจิ ำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สดุ ในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในงวดปั จจุบันและกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ ำพเจ้ ำได้ อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี ไ้ ว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้ น
แต่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับห้ ำมไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อในสถำนกำรณ์ ที่ยำกที่จะเกิดขึ ้นข้ ำพเจ้ ำพิจำรณำ
ว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสำธำรณะจะได้ จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท

สินทรัพย์

หมำยเหตุ

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2560

2559

2559

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด
เงินลงทุนชัว่ ครำว

6
7

61,254,369
30,000,000

14,309,277
-

61,254,369
30,000,000

14,309,277
-

ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
รำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระ

8
9

285,183,936
352,475,260

248,978,203
129,809,751

285,183,936
352,475,260

248,978,203
129,809,751

46,406,348

33,640,501

46,406,348

33,640,501

775,319,913

426,737,732

775,319,913

426,737,732

10

55,032,788

37,066,676

55,032,788

37,066,676

11
13
14

1,265,882
150,985,417
2,178,322

1,273,010
158,867,062
2,066,051

100,000
150,985,417
2,178,322

100,000
158,867,062
2,066,051

22

6,396,694

9,412,600

6,396,694

9,412,600

ภำษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

23,731,110
3,883,286

12,571,434
453,981

23,731,110
3,883,286

12,571,434
453,981

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

243,473,499

221,710,814

242,307,617

220,537,804

1,018,793,412

648,448,546

1,017,627,530

647,275,536

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำ
ประกัน
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัด
บัญชี

รวมสินทรัพย์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ

2560

2559

2560

2559

15
16

75,500,794
295,607,238

117,839,450
178,561,490

75,500,794
295,607,238

117,839,450
178,561,490

เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ครบกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้ ำจำกผู้วำ่ จ้ ำง
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย

17
9

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

5,443,247
32,821,749
28,596,602
-

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

5,443,247
32,821,749
28,596,602
-

ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้

18

9,542,500

25,830,779

9,542,500

25,830,779

517,108,955

389,093,317

517,108,955

389,093,317

17

2,856,450

2,686,872

2,856,450

2,686,872

19

13,788,305

12,686,593

13,788,305

12,686,593

18

6,615,405
2,400,000
25,660,160

12,935,551
4,000,000
32,309,016

6,615,405
2,400,000
25,660,160

12,935,551
4,000,000
32,309,016

542,769,115

421,402,333

542,769,115

421,402,333

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือ
หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
น
กำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินระยะยำว
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือ
หุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

250,000,000

175,000,000

250,000,000

175,000,000

21
21

250,000,000
129,979,341

175,000,000
-

250,000,000
129,979,341

175,000,000
-

20

14,000,000
82,044,956

11,500,000
40,546,213

14,000,000
80,879,074

11,500,000
39,373,203

476,024,297

227,046,213

474,858,415

225,873,203

1,018,793,412

648,448,546

1,017,627,530

647,275,536

หมำยเหตุ
21

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 500,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท
(2559 : หุ้นสำมัญ
1,750,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
100 บำท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญ 500,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท
(2559 : หุ้นสำมัญ
1,750,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
100 บำท)
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
กำไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสำรองตำม
กฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

1,343,619,613

1,015,059,990

1,343,619,613

1,015,059,990

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร

23,177,311

31,004,153

23,177,311

31,004,153

รำยได้ อื่น

13,683,311

14,486,376

14,933,311

15,086,376

รวมรำยได้

1,380,480,235

1,060,550,519

1,381,730,235

1,061,150,519

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในกำรรับเหมำ
ก่อสร้ ำง

1,231,356,761

917,995,964

1,231,356,761

917,995,964

ต้ นทุนจำกกำรให้ บริกำร

21,492,199

30,091,382

21,492,199

30,091,382

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

66,013,175

54,507,900

66,013,175

54,507,900

1,318,862,135

1,002,595,246

1,318,862,135

1,002,595,246

61,618,100

57,955,273

62,868,100

58,555,273

1,242,872

1,235,481

62,860,972

59,190,754

62,868,100

58,555,273

(6,707,771)

(5,543,831)

(6,707,771)

(5,543,831)

56,153,201

53,646,923

56,160,329

53,011,442

(12,239,403)

(11,157,940)

(12,239,403)

(11,157,940)

รายได้
รำยได้ จำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ ำง

รวมค่ำใช้ จ่ำย
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร
จากเงินลงทุนในการร่ วม
ค้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ ำ
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

11

ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

22

เอกสำรแนบ 1

-

-

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
หมำยเหตุ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถกู บันทึกใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ในภำยหลัง
กำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ ประกันภัย
หัก ผลกระทบของภำษีเงิน
ได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสาหรับปี

19

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

23

กำไรสำหรับปี
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนัก (หุ้น)

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2560

2559

43,913,798

42,488,983

43,920,926

41,853,502

106,181

(660,810)

106,181

(660,810)

(21,236)

132,162

(21,236)

132,162

84,945

(528,648)

84,945

(528,648)

43,998,743

41,960,335

44,005,871

41,324,854

0.11

0.22

0.11

0.22

387,397,260

194,317,000

387,397,260

194,317,000

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เพิม่ ทุน
เงินปันผลจ่ำย
กำไรสำหรับปี

20
21
21

ทุนที่ออกและชำระ
แล้ ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น
-

65,000,000
-

-

110,000,000
-

-

กำไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สำรองตำม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมำย
จัดสรร
6,500,000
5,000,000

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น

101,085,878
(5,000,000)

-

172,585,878
-

-

(97,500,000)
42,488,983

-

110,000,000
(97,500,000)
42,488,983

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

(528,648)

-

(528,648)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

41,960,335

-

41,960,335

40,546,213

-

227,046,213

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

175,000,000

-

เอกสำรแนบ 1

11,500,000

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ ว
175,000,000

ทุนสำรองตำมกฎหมำย

20

เพิม่ ทุน

21

75,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

กำไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สำรองตำม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมำย
จัดสรร

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

-

11,500,000

40,546,213

-

-

2,500,000

(2,500,000)

-

129,979,341

-

-

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
227,046,213
-

-

204,979,341

กำไรสำหรับปี

-

-

-

43,913,798

-

43,913,798

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

84,945

-

84,945

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

43,998,743

-

43,998,743

82,044,956

-

476,024,297

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

250,000,000

129,979,341

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

เอกสำรแนบ 1

14,000,000

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เพิม่ ทุน
เงินปันผลจ่ำย

20
21
21

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

กำไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สำรองตำม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมำย
จัดสรร

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น

65,000,000

-

6,500,000

100,548,349

-

172,048,349

110,000,000
-

-

5,000,000
-

(5,000,000)
(97,500,000)

-

110,000,000
(97,500,000)

กำไรสำหรับปี

-

-

-

41,853,502

-

41,853,502

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

-

-

(528,648)

-

(528,648)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

41,324,854

-

41,324,854

39,373,203

-

225,873,203

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

175,000,000

-

เอกสำรแนบ 1

11,500,000

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จำกัด”)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว
175,000,000

ทุนสารองตามกฎหมาย

20

เพิม่ ทุน

21

75,000,000

กาไรสาหรับปี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

250,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร

องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

-

11,500,000

39,373,203

-

-

2,500,000

(2,500,000)

-

129,979,341

-

-

-

129,979,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
เอกสำรแนบ 1

225,873,203
-

-

204,979,341

43,920,926

-

43,920,926

-

84,945

-

84,945

-

44,005,871

-

44,005,871

80,879,074

-

474,858,415

14,000,000

-

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
2560

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุทธิ
ได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

56,153,201

53,646,923

56,160,329

53,011,442

ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์

17,605,125
637,140
(3,481,042)

18,660,625
411,812
(6,233,316)

17,605,125
637,140
(3,481,042)

18,660,625
411,812
(6,233,316)

กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี ้ยรับ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ประมำณกำรหนี ้สินเพิม่ ขึ ้น
ผลประโยชน์พนักงำน

(408,731)
(1,242,872)
2,238,722
1,207,893

(1,565)
(270,260)
(1,235,481)
11,949,156
1,104,765

(408,731)
2,238,722
1,207,893

(1,565)
(270,260)
11,949,156
1,104,765

6,707,771

5,543,831

(1,250,000)
6,707,771

(600,000)
5,543,831

79,417,207

83,576,490

79,417,207

83,576,490

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

1,456,898
(40,692,743)
(15,123,651)
(178,381)

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

1,456,898
(40,692,743)
(15,123,651)
(178,381)

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

117,117,169

23,055,842

117,117,169

23,055,842

เงินรับล่วงหน้ ำจำกผู้วำ่ จ้ ำง
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน

52,226,171
16,012,894

27,816,392
5,594,609

52,226,171
16,012,894

27,816,392
5,594,609

เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้ จำกกิจกำรร่ วมค้ ำ
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
รำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

(24,847,147)

(41,080,351)

(24,847,147)

(41,080,351)

(1,600,000)

5,600,000

(1,600,000)

5,600,000

(27,944,126)
(20,068,014)

50,025,105
(31,667,831)

(27,944,126)
(20,068,014)

50,025,105
(31,667,831)

(48,012,140)

18,357,274

(48,012,140)

18,357,274

(17,966,112)
(30,000,000)
408,731

(1,726,796)
270,260

(17,966,112)
(30,000,000)
408,731

(1,726,796)
270,260

(ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม 1)
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ และ
อุปกรณ์
(ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม 2)

(17,442,809)

(24,516,392)

(17,442,809)

(24,516,392)

9,038,587

9,430,375

9,038,587

9,430,375

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

ประมำณกำรหนี ้สิน
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรม
ดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกัน
เพิม่ ขึ ้น
เงินลงทุนชัว่ ครำวเพิม่ ขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดจ่ำยซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

เงินสดจ่ำยซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้ จำกกิจกำรร่ วมค้ ำ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ำยคืนเจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน

1,570

-

1,570

(749,411)
1,250,000

(1,171,896)
600,000

(749,411)
1,250,000

(1,171,896)
600,000

(55,461,014)

(17,112,879)

(55,461,014)

(17,112,879)

(6,779,192)

(5,357,469)

(6,779,192)

(5,357,469)

(42,338,656)

39,440,322

(42,338,656)

39,440,322

(5,443,247)

(12,107,079)

(5,443,247)

(12,107,079)

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
2560

2559

2560

-

เงินรับค่ำหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนสุทธิ
เงินสดจ่ำยเงินปันผล

204,979,341
-

110,000,000
(127,500,000)

204,979,341
-

110,000,000
(127,500,000)

เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิ่มขึน้

150,418,246

3,380,789

150,418,246

3,380,789

46,945,092

4,625,184

46,945,092

4,625,184

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

14,309,277

9,684,093

14,309,277

9,684,093

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

61,254,369

14,309,277

61,254,369

14,309,277

(28,535,705)

(24,076,999)

(28,535,705)

4,019,313

6,634,190

4,019,313

(24,516,392)

(17,442,809)

(24,516,392)

17,834,561

16,860,860

17,834,561

16,860,860

(8,795,974)

(7,430,485)

(8,795,974)

(7,430,485)

9,038,587

9,430,375

9,038,587

9,430,375

5. จำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ใน
ระหว่ำงปี
จำหน่ำยที่ดนิ และอุปกรณ์
ลูกหนี ้จำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ และ
อุปกรณ์เพิม่ ขึ ้น
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ และ
อุปกรณ์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
เอกสำรแนบ 1

-

2559

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
4. รำยละเอียดที่ดน
ิ อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้ มำในระหว่ำงปี
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้ มำใน
ระหว่ำงปี
(24,076,999)
เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เพิม่ ขึ ้น
6,634,190
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์
(17,442,809)

(1,094,985)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(1,094,985)

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักคือกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
และให้ บริ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูลต่ำงๆ และทำลำยกำจัดขยะปฏิกูล ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้ แก่ตระกูลจิรพิพฒ
ั น์ บริ ษัท
ตังอยู
้ ่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตั ิให้ แปรสภำพบริ ษัท เป็ นบริษัทมหำชนจำกัด โดย
มีมติให้ ใช้ ชื่อจดทะเบียนของบริษัททังในภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ ภำยหลังจำกกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด เป็ น
“บริ ษั ท เชี ย งใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)” และ “Chiangmai Rimdoi Public Company Limited” ตำมล ำดับ บริ ษั ทได้ จ ด
ทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2560
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชี พ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
การจัดทางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารประมาณการ
และกาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี ้สินรวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้ อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัว
เลขที่เกิดขึ ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ ว่าฝ่ ายบริหารได้ จดั ทาตัวเลขประมาณการขึ ้นจากความเข้ าใจ
ในเหตุการณ์และสิง่ ที่ได้ กระทาไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สดุ แล้ ว
งบการเงินได้ จ ัดทาขึ น้ โดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผย
เป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 บริษัทมีการร่ วมการงานประเภทการดาเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ร่วมดาเนินงานอื่น (Other
joint operators) บริษัทรับรู้สว่ นแบ่งในสินทรัพย์ หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการของการดาเนินงานร่วมกันตาม
ส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อกิจการ
กิจการร่วมค้ า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์ .เค.เจ.

ลักษณะธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ าง

จัดตังขึ
้ ้นใน
ประเทศ
ไทย

ส่วนได้ เสียในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ร้ อยละ 60

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงได้ มีการแปลงบการเงิน
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปี บญ
ั ชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษัทได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มี
เนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้ อยคาและคาศัพท์ การ
ตีความและการให้ แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี ้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัท
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริษัทเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบำยกำรบัญชีท่ ีสำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี ้
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน ลงทุนระยะสั ้นที่มีสภาพคล่อ งสูง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่ มีข้อจ ากัดในการใช้ ได้ แสดงไว้ แยกต่างหากในบัญ ชี “เงินฝากประจ าที่ ติดภาระคา้ ประกัน ”
ภายใต้ สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูก หนี ก้ ารค้ า แสดงมูลค่าตามจ านวนมูล ค่าสุท ธิที่ จ ะได้ รับ บริ ษั ท บัน ทึ กค่าเผื่อ หนี ส้ งสัย จะสูญ สาหรั บ ผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี ้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี ้
4.3 รำยได้ ท่ ียังไม่ ได้ เรียกชำระ
รายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระประกอบด้ วยต้ นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้ จ่าย
อื่น รวมทังก
้ าไรหรื อขาดทุนสุทธิที่ได้ คานวณขึ ้นหักด้ วยจานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าแล้ ว
สัญ ญาที่มีมลู ค่าของงานเกินกว่าจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าจะแสดงไว้ ภายใต้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียน ส่วนสัญ ญาที่มี
การเรี ยกเก็บเงินลูกค้ ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้ เป็ น “รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า” ภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียน
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4.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ แสดงด้ วยราคาทุน หรื อ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ
คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่วมค้ าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท บันทึกบัญชีโดยใช้ วธิ ีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในการร่วมค้ าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียใช้ วธิ ีสว่ นได้ เสีย
4.6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ ทุกประเภทยกเว้ นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้ วยราคาทุนเดิม หักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
จานวนปี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
20
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
5
ยานพาหนะ
5-10
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้ อยที่ สดุ ทุกสิ ้นรอบ
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

ปี

เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้ งานสินทรัพย์ บริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นนออกจากบั
ั้
ญชี
และรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์เหล่านันในงบก
้
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนซึ่งคานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้ สินทรั พย์อ ย่างต่อ เนื่ อง หรื อ จ านวนที่ จ ะได้ รับจากการจ าหน่ายสินทรั พย์หักด้ วยต้ นทุนจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
การซ่อมแซมและบารุงรักษา จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ ้น ต้ นทุนของการปรับปรุง
ให้ ดีขึ ้นอย่า งสาคัญ จะถูก รวมไว้ ในราคาตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์เมื่อ มีค วามเป็ น ไปได้ ค ่อ นข้ า งแน่ที่ป ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเข้ าสู่บริ ษัทจะมีมลู ค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ ตั ้งแต่
ต้ น เมื่อ ได้ มาซึ่ง สินทรัพย์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ ประโยชน์ที่เหลืออยู่
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดขึ ้นจากราคาตามบัญชีและได้ รวมอยู่ในการคานวณกาไรจาก
การดาเนินงาน
4.7 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ สิทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเจาะจงที่ซือ้ มาบันทึกเป็ นสินทรัพย์เมื่อ ต้ นทุนใน
การได้ มาและการดาเนินการให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจงที่นามาใช้ งานได้ ตามประสงค์
ตัด จาหน่ายวิธี
เส้ นตรงตลอดอายุประมาณการให้ ประโยชน์ 5 ปี
4.8 กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
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บริษัทได้ สอบทานการด้ อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชีว้ า่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้ รับคืนหรื อ เมื่อมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนั ้ แล้ วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด
แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทได้ รับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษัทจะบันทึก กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อ ยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อ นๆ โดย
บันทึกเป็ นรายได้ อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ารายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่
ลดลง
4.9 สัญญำเช่ ำระยะยำว – กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กับผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญ ญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนีส้ ินและ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ตอ่ หนี ้สินคงค้ างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญ ญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้ เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ ต้องจ่ายภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้ รับจากผู้ให้ เช่า)
จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วธิ ีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
4.10 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้ ของพนักงำน
บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษัทจ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของบริ ษัท เงินที่บริ ษัท
จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษัทถือว่า
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน

เงิน

บริษัทคานวณหนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งได้ ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.11 กำรรับรู้รำยได้ และต้ นทุน
รำยได้ จำกกำรรั บเหมำก่ อ สร้ ำ ง
บริษัทบันทึกรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ
คานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวดกับต้ นทุนงานก่อสร้ างทังหมดที
้
่คาดว่าจะใช้
ในการก่อสร้ างตามสัญญา รายได้ ที่รับรู้แล้ วแต่ยังไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยก
ชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ต้ นทุนจากการรับเหมาก่อสร้ างประกอบด้ วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้ าง ส่วนค่าใช้ จ่ายทั่วไป
และค่าใช้ จ่ายในการบริหาร บริษัทถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ ้น
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมในอนาคตตามสัญ ญาไม่ได้ รวมอยู่ในต้ นทุนค่าก่อสร้ างและจะแสดง
เป็ น “งานระหว่างก่อสร้ าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
รายได้ จากการให้ บริการแก่ลกู ค้ ารับรู้เมื่อได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ ว
รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
บริษัทรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายอื่นตามเกณฑ์สทิ ธิที่จะได้ รับและภาระที่จะต้ องจ่าย
4.12 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษัทบันทึกภาษีเงินได้ ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริ ษัทรับรู้หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญ ชี สาหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษี ที่ ยังไม่ได้ ใช้ ในจ านวนเท่ าที่ มี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้ หักภาษี และผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นัน้
บริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสินทรั พย์ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
บริ ษั ทจะบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี ที่เกิดขึน้ เกี่ ยวข้ องกับรายการที่ ได้ บันทึ ก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น3
4.13 กำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักในระหว่างปี
4.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน
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สินทรัพย์ ทางการเงินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้ วยเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ลูกหนี ก้ ารค้ า
ลูก หนี อ้ ื่ น ลูก หนี เ้ งิน ประกัน ผลงาน ภาษี เงิน ได้ หัก ณ ที่ จ่ าย หนี ส้ ิน ทางการเงิน ที ่แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน ภาษี เงินได้ และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะ
สาหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง บริษัทไม่ได้ ใช้ เครื่ องมือทางการเงินอื่น เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ้ย
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ ต้องเกิ ดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้ รับ
คืนบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้ รับคืนคาดว่าจะได้ รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ จ่ายชาระประมาณการหนีส้ ินไป
แล้ ว
4.16 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ ีสำคัญ
บริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้ อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจ
เป็ นเหตุให้ เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดงั นี ้
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ อายุของลูกหนีป้ ระกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบันของลูกหนีเ้ ป็ น
เกณฑ์ ในการพิจารณาการตังค่
้ าเผื่อ หนี ส้ งสัยจะสูญ โดยมีการกาหนดช่ วงอายุลูกหนีแ้ ละสถานภาพของลูกหนีไ้ ว้ เป็ น
เกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระ
กำรร่ วมกำรงำน
ฝ่ ายบริหารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการกาหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทที่
เกิดจากการร่ วมการงานนัน้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้ อตกลงในกิจการร่วมค้ าจานวน 1
แห่งที่ เป็ น การร่ วมการงานประเภทการด าเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริ ษั ทและผู้ร่วมด าเนินงานอื่ น
(Other joint operators) ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ผู้ป ระมาณการอายุการให้ ป ระโยชน์ แ ละมูล ค่าคงเหลื อ ส าหรั บ อาคารและอุป กรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษั ท โดยส่วนใหญ่ อ้ างอิงจากข้ อ มูลเชิงเทคนิค ของสินทรัพ ย์ นัน้ และรวมถึงการพิจ ารณาการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรก่ อสร้ ำง
บริษัทประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้ างและนามาคานวณจานวนและ
มูลค่าวัสดุก่อสร้ างที่ต้องใช้ ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ ในการให้ บริการก่อสร้ างจนเสร็จ ประกอบ
กับการพิจารณาถึงแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ บริ ษัทจะทาการทบทวน
ประมาณการต้ น ทุน อย่ างสม่า เสมอ และทุกคราวที่ ต้น ทุน ที่ เกิ ดขึน้ จริ งแตกต่างจากประมาณการต้ น ทุน อย่ างเป็ น
สาระสาคัญ
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สำรองเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่ อสร้ ำง
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุลยพินิจ ในการประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ จากโครงการก่อ สร้ างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริง ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
สัญญำเช่ ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้ โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้ วหรื อไม่
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ ใช้ เมื่อมี
ควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำบริ ษัทจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้ ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
ขำดทุนนัน้ ในกำรนี ้ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องประมำณกำรว่ำบริ ษัทควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญ ชีเป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ ้นโดยใช้ วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้ องอำศัยข้ อ สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำร
นัน้ เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้ น
คดีฟ้องร้ อง
บริษัทมีหนี ้สินที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกกำรถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในกำรประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้ อ งแล้ วและเชื่อ มัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นจึงไม่ได้ บันทึกประมำณกำรหนีส้ ินดังกล่ำว ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
4.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัทหมำยถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่วำ่ จะ
เป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม หรื ออยู่ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทำหน้ ำที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และ
กิจกำรที่เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนีบ้ ุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคล
ซึ่งถื อ หุ้นที่ มี สิทธิอ อกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้ อ มและมีอิท ธิพลอย่ ำงเป็ นสำระส ำคัญ กับ บริ ษัท ผู้บริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อ พนักงำนของบริ ษัท ตลอดทังสมำชิ
้
กในครอบครัวที่ ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่ เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลเหล่ำนัน้
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรำยกำร บริษัทคำนึงถึงเนือ้ หำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกาหนดราคา
ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั นี ้
ลักษณะควำมสัมพันธ์
กิจการร่ วมค้ า
กิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ร่วมค้ ำโดยบริษัทร้ อยละ 5 และกรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นบริษัท
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ราคาธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน :
ค่ำเช่ำรับ
รำยได้ คำ่ บริหำรจัดกำร

เงินกู้ยืม

รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำในอัตรำร้ อยละ 3
ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มของยอดเงินที่ได้ รับจำกกำร
ทำงำน
อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.50-10.25 ต่อปี

จำหน่ำยสินทรัพย์
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
5.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสียและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ลูกหนีอ้ ่ ืน
กิจกำรร่วมค้ ำ
ลูกหนีจ้ ากการจาหน่ ายทรัพย์ สิน-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
รายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ าส่ วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
กิจกำรร่วมค้ ำ
รายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ า
กิจกำรร่วมค้ ำ
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการร่ วมค้ า
เพิม่ ขึ ้นระหว่ำงปี

302,593
11,032,667
3,677,555
14,710,222
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ลดลงระหว่ำงปี
รวม
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เพิม่ ขึ ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
รวม

-

(5,000,000)
-

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

-

5.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำม
วิธีสว่ นได้ เสีย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
รายได้ ค่าบริหารจัดการ
กิจกำรร่วมค้ ำ

3,341,095

เงินส่ วนแบ่ งกาไร
กิจกำรร่วมค้ ำ

-

ค่ าเช่ ารับ
กิจกำรร่วมค้ ำ
จาหน่ ายสินทรัพย์
กิจกำรร่วมค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
ดอกเบีย้ จ่ าย
กิจกำรร่วมค้ ำ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

3,268,823
-

3,341,095

3,268,823

1,250,000

600,000

1,996,000

1,993,000

1,996,000

1,993,000

17,674,280
17,674,280

1,177,279
1,177,279

17,674,280
17,674,280

1,177,279
1,177,279

-

29,795
4,914
4,914
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ดังต่อไปนี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

13,242,233
604,492

11,653,061
619,896

13,846,725

12,272,957

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำไม่เกิน 3 เดือน

179,196
40,738,439
336,734
20,000,000
61,254,369

รวม

162,311
13,997,993
148,973
14,309,277

เงินฝำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.25-0.85 ต่อปี (2559 : ร้ อยละ 0.375 ต่อปี )
7. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินลงทุนชัว่ ครำวเป็ นเงินฝำกประจำ 6 เดือนและ 12 เดือนจำนวน 30.0 ล้ ำนบำท อัตรำดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 0.85-1.00 ต่อปี
8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ – สุทธิ

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

168,759,401
(5,552,563)

186,211,888

163,206,838

ลูกหนี ้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ

37,172,703

39,962,802

เงินมัดจำค่ำสินค้ ำ

17,991,036

20,049,508

เอกสำรแนบ 1
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

เงินจ่ำยล่วงหน้ ำผู้รับเหมำช่วง
ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ
ภำษีซื ้อรอใบกำกับภำษี
ลูกหนี ้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 5.2)
ลูกหนี ้อื่นๆ

302,201

588,030

2,073,454

2,930,518

27,691,157

13,490,152

11,335,260
2,406,237
285,183,936

295,213
8,455,142
248,978,203

รวม
ลูกหนี ้กำรค้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แยกตำมอำยุหนี ้ที่ค้ำงชำระได้ ดงั นี ้

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ลูกหนี ้กำรค้ ำ – บริษัทอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้ อยกว่ำ 3 เดือน
3 – 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

159,589,161

121,788,218

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

33,828,107
13,143,076

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

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

168,759,401
(5,552,563)

ลูกหนี ้กำรค้ ำ – สุทธิ

186,211,888

163,206,838

รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ

9. รายได้ ท่ ียังไม่ ได้ เรียกชาระ / เงินรับล่ วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ าง
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
รายได้ ท่ ียังไม่ ได้ เรียกชาระ
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
กำรรับรู้รำยได้ ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็จ
หัก มูลค่ำงำนก่อสร้ ำงที่เรี ยกเก็บ
รำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระ

เอกสำรแนบ 1

3,637,615,993

3,417,446,571

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

2,189,442,293
(2,059,632,542)
129,809,751

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญา

37,172,703

39,962,802

เงินรับล่ วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ าง

85,047,920

32,821,749

เอกสำรแนบ 1
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10. เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือดังกล่ำวเป็ นบัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งได้ นำไปวำงไว้ กบั ธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำรออกหนังสือค ้ำประกันธนำคำรสำหรับกำรใช้ ไฟฟ้ ำ กำรประมูลงำน กำรออกหนังสือค ้ำประกัน
อื่นจำกธนำคำร กำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตของบริษัท และค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 15)
11. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำนี ้เป็ นเงินลงทุนในกิจกำรซึ่งบริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่ วมกันมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บำท

กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้ อยละ)

กิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำร์ ซี
เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว
กิจกำรร่วมค้ ำ ซีอำร์ ซี แอนด์ วีเออำร์ เอส

บริกำรจัดเก็บขยะ
มูลฝอย
รับเหมำก่อสร้ ำง

5
50

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
เงินส่วนแบ่งกำไร
2560
2559
2560
2559

1,265,882
-

1,273,010
-

100,000
-

100,000
-

1,250,000
-

600,000
-

1,265,882

1,273,010

100,000

100,000

1,250,000

600,000

ในเดือนมกรำคม 2560 บริษัทได้ ทำสัญญำกิจกำรร่วมค้ ำในนำม กิจกำรร่วมค้ ำ ซีอำร์ ซี แอนด์ วีเออำร์ เอส โดยบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ลงทุนร้ อยละ 50 และบริษัท วีเอ
อำร์ เอส จำกัด ลงทุนร้ อยละ 50 เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำงำนก่อสร้ ำง และในเดือนตุลำคม 2560 กิจกำรร่วมค้ ำได้ จดทะเบียนเลิกกิจกำร

เอกสำรแนบ 1
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ส่ วนแบ่ งกาไร
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำในงบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียดังนี ้
บำท
กิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว

2560
1,242,872

2559
1,235,481

ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันที่มีนยั สำคัญมีดงั นี ้
บำท
กิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย ซีอำร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ

20,854,716
51,520,775
72,375,491
22,573,448
24,484,408
47,057,856
25,317,635

23,677,664
63,570,875
87,248,539
21,782,239
40,006,106
61,788,345
25,460,194

บำท
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
งบกาไรขาดทุน
รำยได้ รวม
ค่ำใช้ จ่ำยรวม
กำไรสำหรับปี

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

เอกสำรแนบ 1

108,990,641
84,281,015
24,709,626
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บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

12. การร่ วมการงานประเภทการดาเนินงานร่ วมกัน
ในเดือ นพฤศจิกำยน 2558 บริ ษัทได้ ทำสัญ ญำกิจ กำรร่ วมค้ ำในนำม กิจ กำรร่ วมค้ ำ เชี ยงใหม่ริมดอย - อำร์ .เค.เจ. โดยบริ ษั ท
เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ลงทุนร้ อยละ 60 และบริ ษัท อำร์ .เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงทุนร้ อยละ 40 ซึ่งเป็ นกำรร่ วมกำรงำน
ประเภทกำรดำเนินงำนร่วมกัน กิจกำรร่วมค้ ำประมูลงำนก่อสร้ ำงได้ ในเดือน เมษำยน 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะของบริษัทและส่วนของกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรดำเนินงำนร่วมกัน คือ กิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย อำร์ .เค.เจ. ตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 2.2 ซึ่งแสดงรวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี ้
บำท
ณ วันที่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม
2559
กำรร่วม
ตัดรำยกำร
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
เฉพำะบริษัท
กำรงำน
ระหว่ำงกัน
เฉพำะกิจกำร
เฉพำะกิจกำร
สรุปรายการฐานะการเงิน
766,516,776
90,344,137 (81,541,000) 775,319,913
426,737,732
สินทรัพย์หมุนเวียน
241,788,969
518,648
242,307,617
220,537,804
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
512,096,919
86,553,036 (81,541,000) 517,108,955
389,093,317
หนี ้สินหมุนเวียน
25,660,160
25,660,160
32,309,016
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
76,569,325
4,309,749
80,879,074
39,373,203
กำไรสะสมยังไม่จดั สรร

เฉพำะบริษัท

บำท
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
กำรร่วมกำร
ตัดรำยกำร งบกำรเงินเฉพำะ
งำน
ระหว่ำงกัน
กิจกำร

2559
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

สรุปรายการกาไรขาดทุน
1,378,472,958
รำยได้ รวม
(1,319,793,105)
ค่ำใช้ จ่ำยรวม
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
58,679,853
และค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
(6,707,771)
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
51,972,082
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
(11,389,024)
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
40,583,058
กำไรสำหรับปี
84,945
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
40,668,003
สำหรับปี

84,975,924 (81,718,647) 1,381,730,235 1,061,150,519
(80,787,677) 81,718,647 (1,318,862,135) (1,002,595,246)
4,188,247
4,188,247
(850,379)
3,337,868
-

-

62,868,100
(6,707,771)
56,160,329
(12,239,403)
43,920,926
84,945

58,555,273
(5,543,831)
53,011,442
(11,157,940)
41,853,502
(528,648)

3,337,868

-

44,005,871

41,324,854

เอกสำรแนบ 1

รำยงำนประจำปี 2560

บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดนิ

อำคำรและ
สิง่ ปลูกสร้ ำง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

บำท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้ สำนักงำน

ยำนพำหนะ

รวม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ

93,542,803
93,542,803

4,047,914
(533,519)
3,514,395

161,466,798
(103,317,833)
58,148,965

7,512,467
(4,597,592)
2,914,875

5,895,323
(4,396,835)
1,498,488

272,465,305
(112,845,779)
159,619,526

รำยกำรระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิยกมำ
บวก ซื ้อสินทรัพย์
หัก จำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ

93,542,803
2,191,973
(814,853)
-

3,514,395
758,255
(230,298)

58,148,965
22,776,287
(9,638,375)
(17,129,455)

2,914,875
2,809,190
(174,312)
(1,076,940)

1,498,488
(4)
(223,932)

159,619,526
28,535,705
(10,627,544)
(18,660,625)

94,919,923

4,042,352

54,157,422

4,472,813

1,274,552

158,867,062

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

94,919,923
-

4,806,169
(763,817)

134,873,759
(80,716,337)

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

4,969,910
(3,695,358)

248,134,115
(89,267,053)

มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ

94,919,923

4,042,352

54,157,422

4,472,813

1,274,552

158,867,062

มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิยกไป

เอกสำรแนบ 1
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ที่ดนิ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิยกมำ
บวก ซื ้อสินทรัพย์
หัก จำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิยกไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ

94,919,923
-

อำคำรและ
สิง่ ปลูกสร้ ำง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

บำท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้ สำนักงำน

ยำนพำหนะ

รวม

94,919,923

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

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

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

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

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

94,919,923
94,919,923

4,806,169
(1,003,961)
3,802,208

91,987,715
(47,799,874)
44,187,841

9,677,966
(4,927,842)
4,750,124

7,231,502
(3,906,181)
3,325,321

208,623,275
(57,637,858)
150,985,417

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีเครื่ องจักรและยำนพำหนะซึ่งได้ มำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงินประมำณ 17.9 ล้ ำนบำท (2559 : 21.5 ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริษัทมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวน 95.8 ล้ ำนบำท (2559 : 95.9 ล้ ำนบำท) ได้ ถกู จดจำนองไว้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้ำประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ (หมำยเหตุ 15)

เอกสำรแนบ 1
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14. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
มูลค่ำตำมบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ ดงั นี ้
บำท
2560

2559

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

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

1,571,623
(265,651)
1,305,972

รำยกำรระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
ซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีสิ ้นปี

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

1,305,972
1,171,896
(5)
(411,812)
2,066,051

3,484,529

2,735,118

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

(669,067)
2,066,051

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

อัตรำดอกเบี ้ย (ร้ อยละ) ต่อปี
2560
2559
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสัน้

MOR
MOR,MOR-0.65
MOR-1, MLR , MLR- MOR-0.5, MLR1.5
1.5

รวม

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
794

4,618,334

75,500,000
75,500,794

113,221,116
117,839,450

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมี วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ และวงเงินสินเชื่ออื่ น ๆ จำกสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่งเป็ น
จำนวนเงิน 412.5 ล้ ำนบำท (2559 : 439.7 ล้ ำนบำท) ค ้ำประกันโดยเงินฝำกประจำตำมหมำยเหตุ 10 ที่ดนิ อำคำรและสิง่ ปลูก
สร้ ำง ตำมหมำยเหตุ 13กรรมกำรบริ ษั ทบำงท่ำน และบำงส่วนคำ้ ประกันโดยกำรโอนสิทธิเรี ยกร้ องกำรรับเงินค่ำงำนก่อสร้ ำง
โครงกำร

เอกสำรแนบ 1
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
124,547,967
130,203,903
2,319,255
982,478
13,405,994
12,568,551
150,981,481
30,051,783
2,710,077
3,058,319
42,464
96,456
1,600,000
1,600,000
295,607,238
178,561,490

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กรมสรรพำกร
ภำษีขำยรอเรี ยกเก็บ
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ ำงจ่ำย
เจ้ ำหนี ้อื่น
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำที่ครบกำหนดภำยในหนึ่งปี
รวม
17. เจ้ าหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ภำษีซื ้อยังไม่ถึงกำหนด
หัก ดอกเบี ้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เจ้ ำหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ
จำกส่วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

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

9,050,157
(592,066)
(327,972)
8,130,119
(5,443,247)

2,856,450

2,686,872

บริ ษัทได้ ทำสัญ ญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำซือ้ เครื่ อ งจักรและยำนพำหนะใช้ ในกำรดำเนินงำนของกิจ กำรโดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 4 ปี
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18. ประมาณการหนีส้ ินจากการรับประกันโครงการ
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เป็ นดังนี ้
บำท
2560
2559
ณ วันที่ 1 มกรำคม
38,766,330
67,897,525
เพิม่ ขึ ้นในระหว่ำงปี
2,238,722
11,949,156
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ ้นจริงในระหว่ำงปี
(24,847,147)
(41,080,351)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
16,157,905
38,766,330
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
รวม

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

25,830,779
12,935,551
38,766,330

บริ ษั ทรั บรู้ ประมำณกำรหนี ส้ ินส ำหรับ กำรเรี ยกร้ องจำกกำรรั บประกันโครงกำรที่ คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกรั บเหมำก่อ สร้ ำง
โครงกำร โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรซ่อมแซมในอดีต บริ ษัทคำดว่ำรำยจ่ำยเหล่ำนี ้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในรอบปี บญ
ั ชีถดั ไป
และรำยจ่ำยทังหมดจะเกิ
้
ดขึ ้นภำยในห้ ำปี นบั จำกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริษัทจ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ตำมข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้ นทุนบริกำรปัจจุบนั
ดอกเบี ้ยจำกภำระผูกพัน
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

เอกสำรแนบ 1

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
12,686,593
10,921,018
854,728
353,165

709,333
395,432

(106,181)

660,810

13,788,305

12,686,593
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ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานรับรู้ ในรายการต่ อไปนีใ้ นส่ วนของกาไรหรือขาดทุน
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ต้ นทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

402,508
805,385
1,207,893

รวม

332,207
772,558
1,104,765

บริษัทคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ ำ เป็ นจำนวนประมำณ 0.6 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริษัท 18 ปี
ข้ อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
ปี 2560
ปี 2559
อัตรำคิดลด
ร้ อยละ 3.04 ต่อปี
ร้ อยละ 2.6 ต่อปี
อัตรำกำรเพิม่ ขึ ้นของเงินเดือน
ร้ อยละ 8.97
ร้ อยละ 9.40
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
ผันแปรตำมอำยุพนักงำน ร้ อยละ 0 - 19 ผันแปรตำมอำยุพนักงำน ร้ อยละ 0 - 16
อัตรำมรณะ
อัตรำตำมตำรำงมรณะไทยปี 2560 แยก อัตรำตำมตำรำงมรณะไทยปี 2551 แยก
เกณฑ์ตำมเพศชำยและหญิง

เกณฑ์ตำมเพศชำยและหญิง

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้ อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้ องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้ อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ วันที่ รำยงำน โดยถือว่ำข้ อสมมติฐำนอื่ นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เป็ น
จำนวนเงินดังต่อไปนี ้
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
เพิม่ ขึ ้น
ลดลง
เพิม่ ขึ ้น
ลดลง
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.5)
(587,458)
634,529
(591,224)
639,108
อัตรำกำรเพิม่ ขึ ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.5)
582,556 (546,437)
585,021 (548,680)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 0.5)
(494,491)
542,154
(488,105)
535,126
แม้ ว่ำกำรวิเครำะห์ นี ้ไม่ได้ คำนึงถึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คำดหวังภำยใต้ โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้
แสดงประมำณกำรควำมอ่อนไหวของข้ อสมมติฐำนต่ำงๆ
เอกสำรแนบ 1
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20. ทุนสารองตามกฎหมาย
ภำยใต้ บทบัญญัติตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หกั ด้ วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำทุน สำรองนี ้
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 บริษัทสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 2.5 ล้ ำนบำท
ภำยใต้ บทบัญญัตขิ องมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทยต้ องจัดสรรทุน
สำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริ ษัททำมำหำได้ ทุกครำวที่จ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำทุนสำรอง
นันจะมี
้
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปหักกับ
ขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปี 2559 บริษัทสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 5 ล้ ำนบำท
21. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ ายปั นผล
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้น
วันที่ 1 มกรำคม 2560
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
วันที่ 10 เมษำยน 2560
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นจำกมูลค่ำ
100 บำทเป็ นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท
ออกหุ้นเพิม่ ทุน
(มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท)
วันที่ 2 ตุลำคม 2560
- เรี ยกชำระค่ำหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(มูลค่ำหุ้นละ 0.50บำท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว

บำท

1,750,000 175,000,000

จำนวนหุ้น

บำท

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้น
บำท

1,750,000 175,000,000

-

350,000,000 175,000,000 350,000,000 175,000,000

-

150,000,000

75,000,000

-

-

-

-

150,000,000

-

75,000,000 129,979,341

500,000,000 250,000,000 500,000,000 250,000,000 129,979,341
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ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้น

บำท

วันที่ 1 มกรำคม 2559
650,000 65,000,000
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
วันที่ 16 กันยำยน 2559 เพิม่ ทุนจดทะเบียน (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
และเรี ยกชำระค่ำหุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท
1,100,000 110,000,000
วันที่ 5 ตุลำคม 2559
- เรี ยกชำระค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท
วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559
- เรี ยกชำระค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท
วันที่ 7 ธันวำคม 2559
- เรี ยกชำระค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
1,750,000 175,000,000
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)

บำท

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้น
บำท

650,000

65,000,000

-

1,100,000

27,500,000

-

1,100,000
1,100,000

27,500,000

-

27,500,000

-

27,500,000

-

1,750,000 175,000,000

-

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
จำนวนหุ้น

1,100,000

เงินปั นผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2559 มีรำยละเอียดดังนี ้
บำท
อนุมตั โิ ดย
เงินปันผลระหว่ำงกำลจ่ำยจำกกำไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 6 กันยำยน 2559

เงินปันผลจ่ำย
97,500,000

ปันผลจ่ำยต่อหุ้น
150.00

เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติดงั นี ้
- อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ ตรำไว้ ของบริ ษัทจำกหุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นละ 0.50 บำท (ทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน
175,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ 1,750,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นสำมัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
0.50 บำท)
- อนุมตั กิ ำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 75,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 250,000,000 บำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท บริ ษัทได้ จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับ
กระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่ อวันที่ 10 เมษำยน 2560
- อนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญใหม่ตอ่ ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (Initail Public Offering)
ในระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2560 ถึ งวันที่ 29 กันยำยน 2560 บริ ษั ทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุ นในส่วนที่ จะเสนอขำยแก่
ประชำชนทั่วไป จำนวน 150 ล้ ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.44 บำท คิดเป็ นเงินจำนวน 216 ล้ ำนบำท และในวันที่ 2 ตุลำคม 2560 บริ ษัท
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ได้ รับชำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้ วทังจ
้ ำนวน ค่ำใช้ จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวจำนวน 11.0 ล้ ำนบำท
(สุทธิจำกภำษี เงินได้ จำนวน 2.8 ล้ ำนบำท) บริ ษัทได้ จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนชำระแล้ วดังกล่ำว ต่อกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 2
ตุลำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษั ทมี ทุ นจดทะเบี ยนและทุนที่ ช ำระแล้ ว เป็ นจ ำนวนเงิน 250 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ จ ำนวน
500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ ว เป็ นจำนวนเงิน 175 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ จำนวน 1,750,000
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
22. ภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ สำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีซึ่งเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้ จำกค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุน (หมำยเหตุ 21)
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

6,489,568

6,477,508

2,994,670

4,680,432

2,755,165

-

12,239,403

11,157,940

จำนวนภำษีเงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับกำไร(ขำดทุน)
21,236

จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

(132,162)

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ กับผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษี ที่ใช้ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
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บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วน
ได้ เสีย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
อัตรำภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คลคูณ
อัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:

56,153,201

53,646,923

56,160,329

53,011,442

20%

20%

20%

20%

11,230,640

10,729,384

11,232,066

10,602,288

ค่ำใช้ จ่ำยต้ องห้ ำม
ค่ำใช้ จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้ เพิม่ ขึ ้น
รำยได้ ที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเงินได้
รำยได้ ที่ให้ ถือเป็ นรำยได้ ทำงภำษี
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ
อื่นๆ
ภำษีเงินได้ ของปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีซึ่งเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

2,860,863
(201,511)
125,000
(248,574)
(4,521,685)

1,988,489
(227,030)
60,000
(247,096)
(5,826,239)

2,860,863
(201,511)
(125,000)
(4,521,685)

1,988,489
(227,030)
(60,000)
(5,826,239)

9,244,733

6,477,508

9,244,733

6,477,508

2,994,670

4,680,432

2,994,670

4,680,432

12,239,403

11,157,940

12,239,403

11,157,940

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้ วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี ้ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ประมำณกำรหนี ้สินจำกกำรรับประกันโครงกำร
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เอกสำรแนบ 1

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

1,110,512
75,506
7,753,266
2,537,318
11,476,602

(740,575)

(2,064,002)
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บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
6,396,694

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
23. กาไรต่ อหุ้น

9,412,600

กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ด้ วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของ
หุ้นสำมัญที่ ออกอยู่ในระหว่ำงปี และได้ ปรับจำนวนหุ้นสำมัญสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมสัดส่วนที่เปลี่ยนไป
ของจำนวนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำกมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ตำม
มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริ ษัทเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 (ตำมหมำยเหตุ 21) โดยถือเสมือนว่ำกำรแตกหุ้นได้
เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่มต้ นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญมีดงั นี ้

วัสดุก่อสร้ ำงและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไปและค่ำงำนผู้รับเหมำ
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบำรุงรักษำ

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,143,974,037
840,688,851
89,029,627
82,393,912
17,605,125
18,660,625
4,718,245
4,635,229

25. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี ส้ อดคล้ อ งกับรำยงำนภำยในของบริ ษัทที่ ผ้ มู ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำร
ดำเนินงำนได้ รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ กับส่วนงำนและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของส่วนงำน โดยรำยงำนภำยในที่ ผ้ บู ริ หำรใช้ แบ่งส่วนดำเนินงำนตำมกำรประกอบธุรกิจ คือธุรกิจ รั บเหมำ
ก่อสร้ ำง และธุรกิจบริ กำรจัดเก็บและทำลำยขยะมูลฝอย ซึ่งสิ ้นสุดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2560 โดยบริษัทมีส่วนงำนทำง
ภูมศิ ำสตร์ เดียว
ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมประเภทกำรดำเนินงำนสอดคล้ องกับรำยงำนภำยในสำหรับผู้บ ริหำร สำหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
ล้ ำนบำท
ส่วนงำนให้ บริกำร
จัดเก็บและกำจัดขยะ
รวม
ส่วนงำนก่อสร้ ำง
มูลฝอย
2560
2559
2560
2559
2560
2559
1,343.6 1,015.1
23.2
31.0
1,366.8
1,046.1
รำยได้
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ส่วนงำนก่อสร้ ำง
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่ได้ ปันส่วน :
รำยได้ อื่น
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
สินทรัพย์ถำวรที่ใช้ ในส่วนงำน
สินทรัพย์ถำวรส่วนกลำง
สินทรัพย์ถำวรรวม – รำคำทุน

2560
6.7
12.0
105.5

80.9

2559
5.1
10.7
92.0

66.7

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สินทรัพย์ถำวร
สินทรัพย์ส่วนกลำง
สินทรัพย์รวม

ล้ ำนบำท
ส่วนงำนให้ บริกำร
จัดเก็บและกำจัดขยะ
มูลฝอย
2560
0.05
5.6
1.7

-

2559
0.4
8.0
0.5

45.1

รวม
2560

2559

6.7
17.6
107.2

5.5
18.7
92.5

13.7
1.2
(66.0)
(12.2)
43.9

14.5
1.2
(54.5)
(11.2)
42.5

80.9
127.7
208.6
(57.6)
151.0
867.8
1,018.8

111.8
136.3
248.1
(89.3)
158.8
489.6
648.4

รำยได้ ทัง้ หมดจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มำจำกลูกค้ ำรำยใหญ่ จำนวน 3
รำย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68 ของยอดรวมรำยได้ (ปี 2559 : จ ำนวน 4 รำย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 75 ของยอดรวม
รำยได้ )
26. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทและพนักงำนของบริษัทได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพขึ ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ในวันที่ 15 สิงหำคม 2558 โดยบริ ษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้ อยละ 2-6 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพนี บ้ ริ หำรโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้ แก่
พนักงำนเมื่ อ พนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำ ด้ วยกองทุนของบริ ษั ท ในระหว่ำงปี 2560 บริ ษัทรั บรู้ เงินสมทบ
ดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยจำนวนเงิน 1.4 ล้ ำนบำท (ปี 2559 : จำนวนเงิน 1.2 ล้ ำนบำท)
27. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
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บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรเช่ำพื ้นที่ในอำคำรสำนักงำน ที่ดิน และสัญญำบริ กำร อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำ 1 ถึง 10 ปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 และ 2559 บริ ษั ท มี จ ำนวนเงิน ขัน้ ต่ ำที่ ต้ อ งจ่ำ ยในอนำคตทัง้ สิน้ ภำยใต้ สัญ ญำเช่ ำ
ดำเนินงำนดังกล่ำว ดังนี ้
ล้ ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.5
1.6

0.7
4.2

27.2 หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระ
ผูกพันทำงปฏิบตั ติ ำมปกติธรุ กิจของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ล้ ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ประกันกำรก่อสร้ ำง กำรประมูลงำนก่อสร้ ำง
กำรยื่นซองประกวดรำคำและกำรชำระหนี ้
165.5
187.8
ประกันกำรชำระคืนเงินรับล่วงหน้ ำและ
เงินประกันผลงำน
190.4
96.7
ประกันอื่น ๆ
7.3
8.0
363.2

292.5

27.3 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดจากการคา้ ประกันเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมีภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดจำกกำรคำ้ ประกันเงินกู้ยืม และหนังสือค ้ำประกันที่
ออก โดยธนำคำรของกิจกำรร่วมค้ ำ เชียงใหม่ริมดอย - อำร์ .เค.เจ. จำนวน 35.4 ล้ ำนบำท
28. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อ
กำรเก็งกำไรหรื อกำรค้ ำ
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28.1 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องหรื อควำมเสี่ยงในกำรระดมทุน คือ ควำมเสี่ยงที่ บริ ษัท จะเผชิญกับควำมยุ่งยำกในกำร
ระดมทุนให้ เพียงพอและทันเวลำต่อกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันที่ ระบุไว้ ในเครื่ องมือทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง
อำจเกิดจำกกำรที่กิจกำรไม่สำมำรถขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้ ทนั เวลำด้ วยรำคำที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม
28.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้ เจ้ ำหนี ้ตำมสัญ ญำกำรเงิน สินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอั ตรำดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมี
อัตรำดอกเบี ้ยคงที่ ซึ่งใกล้ เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบัน บริ ษัทมิได้ ใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินอื่นเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว
28.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทมีควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีค้ ่ำก่อสร้ ำง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสัญญำก่อสร้ ำงส่วนใหญ่
ของบริษัทจะทำกับหน่วยงำนภำครัฐและลูกค้ ำที่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้ รับควำมเสียหำย
ที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้ สนิ เชื่อกับลูกหนี ้เหล่ำนี ้ นอกเหนือจำกส่วนที่ได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว
28.4 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงิน อันได้ แก่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้กำรค้ ำ มูลค่ำงำนที่
เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ ลูกหนี ้เงินประกันผลงำนและลูกหนี ้อื่น เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ เจ้ ำหนี ้อื่น เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำนและภำษี เงินได้
และค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยมีมลู ค่ำใกล้ เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่ สำคัญ ของบริ ษัทคือกำรจัดให้ มีซึ่งโครงสร้ ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำร
ดำรงไว้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำรงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียแสดงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 1.14 : 1 (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร : อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 1.14 : 1)
30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 มีมติดงั นี ้
- อนุมตั จิ ่ำยปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจำนวน 500,000,000 หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.0415 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 20.75 ล้ ำนบำท โดย
จ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2560
ทังนี
้ ้ มติดงั กล่ำวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป
31. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ใิ ห้ ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561
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