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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นบริษัทที่มีกำรจัดกำรอย่ ำงมีคุณภำพ
เพื่อกำรเติบโตอย่ ำงมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
มีกำรบริหำรงำนที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล
มีกำรพัฒนำอย่ ำงต่ อเนื่อง
ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรั บผิดชอบต่ อลูกค้ ำและสังคม

คุณค่ ำ (Values)
พันธมิตรทำงกลยุทธ์ ด้ำนก่ อสร้ ำง
ที่มีประสิทธิภำพ
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1. เกี่ยวกับ CRD
1.1 สำรจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
ในปี 2561 เป็ นปี ที่บริ ษัทครบรอบ 28 ปี ของกำรก่อตัง้ และจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2563 ที่จะถึงนี ้
จำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงมหภำคของโลกอย่ำงรวดเร็ วมำกในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำทำให้ เกิดผลต่อกำร
ดำเนินธุรกิจในหลำยด้ ำน หลำยธุรกิจเกิดขึ ้นใหม่อย่ำงรวดเร็ วและเติบโตได้ สวยงำม ในขณะที่อีกหลำย
ธุรกิจต้ องล้ มเลิกกิจกำรไปอย่ำงไม่นำ่ จะเป็ นไปได้ ทงที
ั ้ ่เป็ นธุรกิจที่ก่อตังมำหลำยทศวรรษก็
้
ตำม
กระแสของกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน กลำยมำเป็ นประเด็นสำคัญที่เริ่ มกล่ำวถึงในวง
กว้ ำงมำกขึ ้น ไม่เว้ นแม้ แต่บริษัทเชียงใหม่ริมดอยหรื อ CRD
เรำเริ่ มรับกระแสและเรี ยนรู้ศำสตร์ แห่งกำรสร้ ำงธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงเป็ นระบบ เรำเริ่ มตระหนั ก
ถึงควำมสำคัญของกำรวำงแผน กำรบริ หำรจัดกำรกับปั ญหำต่ำง ๆ ที่เคยเกิดขึ ้นเพื่อให้ กำรดำเนินงำนให้
สอดคล้ องไปกับทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่ำขององค์กรไปยังผู้มีส่วนได้ เสียในห่วงโซ่
คุณค่ำที่สำคัญของเรำนันคื
้ อ ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และพนักงำนของบริษัท ที่เปรี ยบเสมือนดัง่ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ
ที่ จ ะขับเคลื่ อ นบริ ษัท ให้ เ ติบ โตไปด้ ว ยกันในอนำคตภำยใต้ มิ ติกำรพัฒ นำด้ ำน เศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม
ในปี 2561 เรำเริ่ มนำกิจกรรมด้ ำนควำมยัง่ ยืนในหลำยกิจกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ ำนกำร
พัฒ นำด้ ำ นควำมรู้ และควำมสำมำรถของบุค ลำกรขององค์ ก รในทุก ภำคส่ ว น เพรำะเรำมองเห็ น ว่ ำ
ทรัพยำกรที่สำคัญที่สดุ ที่จะทำให้ บริษัทเกิดกำรเติบโตได้ อย่ำงมัน่ คงนัน้ คือ ทรัพยำกรมนุษย์ ซึง่ บุคลำกรที่
ควำมรู้ควำมสำมำรถจะเป็ นองค์ประกอบสำคัญต่อควำมสำเร็จของดำเนินธุรกิจ
ทัง้ นี บ้ ริ ษัท ยังเน้ นด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ง แวดล้ อม ตลอดจนชุมชนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนอย่ำงยิ่ง เรำให้ ควำมสำคัญในกำรลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุในกำรทำงำน กำรลดกำรเกิด
ขยะจำกกำรดำเนินงำน นันหมำยถึ
้
งกำรลดควำมสูญเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม และนำไปสู่ผลลัพธ์
คือกำรลดต้ นทุนในกำรดำเนินงำนซึง่ จะทำให้ ผลประกอบกำรของบริษัทดีขึ ้นในทันที
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ทำกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม ISO 14000 และมำตรฐำน
ด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ISO 45001 นอกเหนื อจำกมำตรฐำนด้ ำนคุณภำพ ISO 9001:2015
เพื่อให้ บริษัท มีแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้ เกิดควำมก้ ำวหน้ ำอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
ประธำนกรรมกำรบริษัท

นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
กรรมกำรผู้จัดกำร
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1.2 เกี่ยวกับรำยงำนฉบับนี ้
รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเป็ นฉบับแรกและบริ ษัท มีควำมตังใจที
้ ่จะจัดทำ
ขึ ้นเป็ นประจำทุกปี เพื่อที่จะเปิ ดเผยกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและผลกำรดำเนิ นกำรด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้ อม และธรรมำภิบำลให้ เป็ นไปตำมห่วงโซ่อปุ ทำนของบริ ษัท และสอดคล้ องไปกับประเด็น สำคัญ
ของบริ ษัทที่ได้ รับฟั งควำมคิดเห็นมำจำกผู้มีส่วนได้ เสีย ทุกกลุ่มของบริ ษัท ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้รำยงำน
ฉบับ นี ไ้ ด้ จัด ท ำขึ น้ ตำมมำตรฐำนกำรจัด ท ำรำยงำนของ Global Reporting Initiative Standard (GRI
Standard) ในระดับตัวชี ้วัดหลัก (Core) รวมถึงตัวชี ้วัดเพิ่มเติมสำหรับบริ ษัท ในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และ
ก่อสร้ ำง (Property & Construction)
1.2.1 เนือ้ หำของรำยงำน และขอบเขตของรำยงำน
เนื ้อหำในรำยงำนฉบับนี ้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญและประเด็นด้ ำนควำมยัง่ ยืน รวม 16 ประเด็น
โดยขอบเขตเนื ้อหำในรำยงำนฉบับ ครอบคลุมกำรดำเนินงำนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2561
ในทุกกิจกรรมของบริษัท
1.2.2 กำรรับรองรำยงำน
รำยงำนฉบับนี ม้ ิ ไ ด้ รั บกำรตรวจรั บรองรำยงำนและตัวชี ว้ ัดจำกหน่ ว ยงำนภำนนอกที่ มี ค วำม
เชี่ยวชำญ และบริษัท ยังไม่มีแผนที่จะส่งกำรตรวจรับรองรำยงำนทังฉบั
้ บจำกหน่วยงำนภำยนอก
1.2.3 กำรสอบถำมข้ อมูล
รำยงำนฉบับนี ้จัดทำขึ ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ เสียขององค์กรที่มีกำรชี ้บ่งไว้ รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ
นักศึกษำ ผู้สนใจและบุคคลทัว่ ไป หำกมีข้อสงสัยหรื อข้ อแนะนำเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร.: +66 5327 1420 ต่อ 107
Fax: +66 5381 8465
E-mail: kanjana.c@cmrd.co.th
Website: www.cmrd.co.th
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1.3 รู้ จัก CRD
บริ ษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “CRD”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 26
มิถุนำยน 2533 ด้ วยทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ล้ ำนบำท โดยนำยธี รพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ พร้ อมกลุ่มเพื่อน
วิศวกร สถำปนิก และนักธุ รกิ จ ชำวเชี ยงใหม่ เพื่ อประกอบธุ รกิ จ รั บเหมำก่อสร้ ำง โดยเริ่ ม ต้ นจำกกำร
ให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงบ้ ำนจัดสรรให้ กับบริ ษัทพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยำย
ขอบเขตเพิ่มเติมงำนรับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรสิ่งปลูกสร้ ำงประเภทต่ำง ๆ ให้ กบั ลูกค้ ำหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชนในเวลำต่อมำ
บริ ษัทมีสำนักงำนตังอยู
้ ่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้ ำงคลำน ตำบลช้ ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100 บริษัทมีรูปแบบกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง 2 ประเภท ได้ แก่
1. รับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงทัว่ ไป ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงงำนวิศวกรรมโยธำ
งำนสถำปั ตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบที่ลกู ค้ ำกำหนด ซึง่ ดำเนินธุรกิจในนำมบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ในส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and Electrical: M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและ
กำรสื่อสำร ระบบประปำ และระบบสุขำภิบำล เป็ นต้ น บริษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์
ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำรับจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำน
ของบริ ษัทที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor)
2. รับเหมำก่อสร้ ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบรวบรวม
้
และบำบัดน ำ้ เสี ย ระบบประปำ งำนก่อสร้ ำงสถำนี ไฟฟ้ ำแรงสูง (Sub Station) งำนปรั บปรุ ง ระบบ
จ ำหน่ ำ ยไฟฟ้ ำ เป็ น สำยเคเบิ ล้ ใต้ ดิ น งำนก่ อ สร้ ำงโรงไฟฟ้ ำ พลัง งำนน ำ้ ขนำดเล็ ก และระบบงำน
ชลประทำน งำนก่อสร้ ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่งน ้ำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน ้ำ งำนติดตังและทดสอบ
้
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำพร้ อมอุปกรณ์ ตำมแบบที่ลกู ค้ ำกำหนด โดยบริ ษัทรับผิดชอบในส่วนงำน
วิศวกรรมโยธำ สำหรับงำนระบบอื่น อำทิ ระบบบำบัดนำ้ เสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำแรงสูง และงำนระบบ
ประกอบอำคำร (M&E) บริ ษัทจะใช้ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มี ประสบกำรณ์ ในแต่ละระบบงำนเข้ ำมำ
รับจ้ ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริ ษัทที่มีค วำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ ชิด ซึง่ บริษัทสำมำรถเข้ ำรับงำนได้ โดยตรง ซึง่ บริษัทจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor) หรื อเข้ ำรับงำนในนำม
กิจกำรร่วมค้ ำ (“Joint Venture”) ซึ่งบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของโครงกำรตำมสัดส่วนกำร
ร่วมลงทุน หรื อในนำมกิจกำรค้ ำร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ ำเจ้ ำของ
โครงกำรตำมส่ ว นงำนที่ ท ำ โดย Joint Venture หรื อ Joint Operation บริ ษั ท จะร่ ว มลงทุ น กั บ
บุคคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสม
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ตลอดระยะเวลำกว่ำ 28 ปี บริ ษั ทได้ ปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลง และพัฒ นำองค์ กรให้ เข้ ำสู่ร ะบบ
มำตรฐำนสำกล ตังแต่
้ กำรปรับปรุงโครงสร้ ำงองค์กร กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน กำรพัฒนำระบบควบคุม
คุณภำพภำยใน ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กร ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับ กำรรั บรองมำตรฐำน
คุณภำพ ISO 9001:2015 จำก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึ่งเป็ นกำรรับรองระบบ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบริ ษัท ซึง่ มำตรฐำนนี ้เป็ นหนึง่ ในปั จจัยสำคัญที่ จะช่วยสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ
และกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่คคู่ ้ ำของบริ ษัท เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคต
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2. กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัท กำหนดนโยบำยและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรในแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของบริ ษัททุกระดับชัน้ ทังในส่
้ วนของพนักงำน
ระดับปฏิบตั ิงำน ผู้บริ หำร ตลอดจนคณะกรรมกำร เป็ นประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ นักลงทุน
สำธำรณะชนทัว่ ไป และเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance)
กำรกำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดีของบริ ษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและผู้ถือหุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญในกำรสร้ ำง
ประโยชน์ที่เหมำะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม ซึ่งกำรจั ดโครงสร้ ำงและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรดังกล่ำวจะต้ องสะท้ อนถึงหลักกำรสำคัญดังต่อไปนี ้
1. Accountability ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำของตนเองสำมำรถชี ้แจงและอธิ บำย
กำรตัดสินใจนันได้
้
2. Responsibility ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิ ภำพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน และยุตธิ รรม
4. Transparency ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำง
โปร่งใสแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
5. Vision to Create Long Term Value กำรมีวิสยั ทัศน์ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กบั องค์กรในระยะยำว
6. Ethics กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

ภำพที่ 1: แสดงผังองค์กรของบริษัท
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2.1 กำรสรรหำคณะกรรมกำร
หลักกำรในกำรสรรหำคณะกรรมกำรของบริ ษัท จะปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรที่คำนึงถึงควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติ ทังในด้
้ ำนควำมเป็ นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทัก ษะประสบกำรณ์ ควำมเชี่ ย วชำญเฉพำะด้ ำ น ตลอดจนเพศ เชื อ้ ชำติ แ ละอำยุ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริ ษัท มี ควำมเหมำะสมต่อกำรก ำกับ ดูแ ลองค์ก ร และสำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของโลกที่จะส่งผลต่อกำรเติบโต
ของธุรกิจได้
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยบริษัท ได้ จดั ให้
มีจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกิ จกำร ณ ปั จจุบนั มีกรรมกำรทังหมด
้
9 ท่ำน เป็ นกรรมกำรที่
เป็ นผู้บริหำร 3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรและเป็ นกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน และสำมำรถจำแนกตำมเพศ
ออกเป็ นผู้ชำยทังสิ
้ ้น 8 คน และผู้หญิง 1 คน
2.2 กำรเข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ในรอบปี ที่ ผ่ ำ นมำ คณะกรรมกำรของบริ ษั ท ได้ เข้ ำร่ ว มประชุ ม คณะกรรมกำรใหญ่ แ ละ
คณะกรรมกำรย่อยทังสองคณะเป็
้
นประจำสม่ำเสมอ ดังนี ้
กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จำนวนครัง้ ที่ประชุมใน
ปี 2561
4
1

ร้ อยละของกำรเข้ ำ
ประชุม
94.4
100

4

100

ตำรำงที่ 1: แสดงจำนวนครัง้ เข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย
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3. กำรพัฒนำที่ย่ งั ยืนของ CRD
บริ ษัท เล็ ง เห็นว่ำกำรดำเนินธุ รกิจ ในปั จจุบัน ต้ องคำนึงถึงกำรจัดกำรที่ ยั่ง ยื น ซึ่งเป็ นกรอบกำร
พัฒนำที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้ อม และมิติสงั คม ดังนันกำรด
้
ำเนินธุรกิจของบริ ษัทจึงไม่ได้
มุ่งเน้ นไปที่กำรสร้ ำงผลประกอบกำรที่ ดีเ พี ยงด้ ำนเดียว แต่ยังคำนึง ถึงกำรพัฒนำสัง คมภำยในองค์ กร
ทรัพยำกรบุคคลของบริ ษัทให้ คณ
ุ ภำพและทักษะดีขึ ้นไปด้ วย เพื่อที่จะได้ ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ ลูกค้ ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ และชุมชน ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในปี 2561 เป็ นปี แรกที่บริ ษัท ได้ เริ่ มจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัท ยังไม่ได้ ดำเนินกำร
จัดตังคณะกรรมกำรส่
้
งเสริ มควำมยัง่ ยืนองค์กร แต่ได้ มีกำรจัดประชุมพนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษัท ของ
แต่ละฝ่ ำยขึ ้น เพื่อร่วมกันกำหนดคุณค่ำขององค์กร (Value Proposition) และพัฒนำนโยบำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Policies) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Targets) กรอบกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development) และกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Strategies) ขององค์กรร่วมกัน
สำหรั บคุณ ค่ำ องค์ ก รในด้ ำนกำรพัฒ นำที่ ยั่ง ยื น ของบริ ษัท คือ “พั นธมิ ตรทางกลยุ ท ธ์ ด้ า น
ก่ อสร้ างที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Strategic Partner for Efficient Construction)” กล่ ำ วคื อ บริ ษั ท ให้
ควำมสำคัญของกำรทำธุรกิจเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่ำของโครงกำรและงำนก่อสร้ ำงสู่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย ด้ วย
กระบวนกำรสร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจอย่ำงสร้ ำงสรรค์ และกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพด้ วยบุคลำกร
ที่เชี่ยวชำญพร้ อมนวัตกรรมที่ทนั สมัย อันจะนำไปสู่กระบวนกำรที่เป็ นเลิศ ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
และสังคมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนนัน่ เอง
3.1 นโยบำยกำรพัฒนำที่ย่ งั ยืนของ CRD
จำกคำว่ำ “Strategic Partner for Efficient Construction” หรื อ พันธมิตรทำงกลยุทธ์ด้ำนก่อสร้ ำง
ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็ นคุณค่ำของบริ ษัทที่จะส่งมอบไปยังผู้มีส่วนได้ เสียทุกภำคส่วนของบริ ษัท เพื่อกำร
ประกอบกิจกำรที่มั่นคงและยั่ง ยืนนัน้ นำมำเป็ นรำกฐำนในกำรพัฒนำนโยบำยกำรพัฒนำที่ ยั่ง ยื นของ
บริ ษัท ที่เน้ นที่คณ
ุ ภำพ (Quality) ของงำนที่ส่งมอบให้ กับลูกค้ ำทังภำครั
้
ฐและเอกชน ระยะเวลำในกำรส่ง
มอบงำนโครงกำรตรงตำมที่กำหนด (Time) และค่ำดำเนินงำนของโครงกำรหรื องบโครงกำร (Cost) ที่
แข่งขันได้ บริษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนและแนวทำงในกำรดำเนินกำรไว้ ดงั นี ้
1. ประกอบธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์เป็ นธรรม ดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดทำงกำรค้ ำ และระเบียบที่
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง บริ หำรจัดกำรองค์กรด้ วยควำมโปร่งใสตำมหลักสำกล ร่วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์และกำรใช้ อำนำจโดยมิ ชอบ
เพื่อรักษำประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท
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2. ส่ง เสริ ม กำรปฏิ บัติต ำมหลัก สิ ท ธิ ม นุษ ยธรรม โดยค ำนึ ง ถึ ง ศัก ดิ์ ศ รี ค วำมเป็ น มนุษ ย์ สิ ทธิ
เสรี ภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้ รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยทังในประเทศและ
้
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรให้ ควำมเคำรพต่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นใน
พื ้นที่โครงกำรของบริษัทไปดำเนินกำรก่อสร้ ำงอยู่
3. มุง่ เน้ นกำรสร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจที่ยงั่ ยืนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของบริษัท
4. มุ่งเน้ นกำรพัฒนำกำรทำงำนที่เป็ นเลิศในด้ ำนกำรก่อสร้ ำงที่มีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ด้ วยนวัตกรรม โดยป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่อำจเกิดขึ ้นในกำรทำงำนให้ เป็ นไป
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. ส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมถึงกำรป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนที่อำจะได้ รับผลกระทบมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท
6. ตระหนักและมุง่ เน้ นกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของ
พนักงำน คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ เสี ยของบริ ษัท เพื่อป้องกันกำรสูญเสีย ทรัพย์สินตลอดจนกำร
บำดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่องมำจำกกำรทำงำน
7. พัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กรให้ มีควำมสำมำรถในด้ ำนกำรทำงำนที่เป็ น
เลิศ และส่งเสริมให้ เกิดควำมสุขในกำรทำงำน
8. บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ ำนตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อผลประกอบกำรที่ดี และลด
ควำมสูญเสียให้ น้อยที่สดุ
9. สร้ ำงประโยชน์ ใ ห้ กับ ชุม ชนและสัง คมด้ ว ยกำรให้ ก ำรสนับ สนุน ในกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สำธำรณะ และส่งเสริมให้ พนักงำนมีจิตอำสำและทำควำมดีเพื่อสังคม
กำรดำเนินตำมนโยบำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนนี ้จะนำมำพัฒนำเป็ นแผนกำรดำเนินงำนต่อในปี 2562
เพื่อใช้ ตดิ ตำมและประเมินประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของบริษัท ในด้ ำนเศรษฐกิจ ด้ ำนสังคม และด้ ำน
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ นโยบำยดังกล่ำวได้ นำมำสูก่ ำรปฏิบตั ใิ นทุกภำคส่วนของบริ ษัทเป็ นอย่ำงดี

ห น้ ำ | 1 2

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ ยืน 2561
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018

3.2 เป้ ำหมำยและกรอบกำรพัฒนำที่ย่ งั ยืนของ CRD
เป้ ำ หมำยในกำรพัฒ นำที่ ยั่ง ยื น ของบริ ษั ท แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ ำ น ได้ แ ก่ ด้ ำ นบรรษั ท ภิ บ ำล
(Corporate Governance) ด้ ำนเศรษฐกิ จ (Economic) ด้ ำนสั ง คม (Social) และด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อม
(Environment) มีรำยละเอียด ดังนี ้
1. ด้ ำนบรรษัทภิบำล (Corporate Governance)
บริ ษัทมีเป้ำหมำย คือ เพื่อบริ หำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็ นธรรม และสร้ ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้ อม ผ่ำนกำรทำงำนแบบพันธมิตรทำงธุรกิจกับลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และพนักงำนของบริษัท ที่จดั
ว่ำเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียหลักของบริ ษัท อันจะนำไปสู่กำรส่งมอบคุณค่ำของบริ ษัทที่มีประสิทธิ ภำพ นั่ นคือ
โครงกำรหรื องำนบริกำรที่เกี่ยวข้ องกับงำนก่อสร้ ำงทังหมดได้
้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในด้ ำนบรรษัทภิบำลนี ้จะเน้ นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงในธุรกิจ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูล และกำรรำยงำนข้ อเท็จจริ ง รวมไปถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เ กี่ยวข้ องทังในประเทศ
้
และระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบกิจกำร
2. ด้ ำนเศรษฐกิจ (Economic)
บริ ษัทมีเป้ำหมำย คือ เพื่อเพิ่มผลประกอบกิจกำรให้ เติบโตทุกปี โดยใช้ หลักกำรร่ วมทำงำนกับ
พันธมิตรทำงธุรกิจในกำรสร้ ำงสรรค์ งำนร่ วมกัน ทังนี
้ ้จะเน้ นกำรทำงำนร่ วมกับลูกค้ ำในรู ปแบบที่ปรึ กษำ
และให้ คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำโครงกำรก่อสร้ ำง อันนำไปสู่กำรคำนวณต้ นทุนที่ถูกต้ อง
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ ำงที่แม่นยำ ทำให้ บริษัทสำมำรถออกแบบกระบวนกำรทำงำนที่ประสิทธิภำพได้ หรื อ
Process Excellence ที่ เ น้ นกำรใช้ ทรั พ ยำกรอย่ ำ งคุ้ มค่ ำ ควบคุ ม เวลำในกำรก่ อ สร้ ำงได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถเลือกใช้ นวัตกรรมในกำรทำงำนก่อสร้ ำงได้ เหมำะสม
ในด้ ำนเศรษฐกิจ บริ ษัท เน้ นกำรสร้ ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน กำรควบคุมกระบวนกำร
ผลิตเพื่อสร้ ำงสรรค์งำนที่มีคณ
ุ ภำพ และสำมำรถจัดทำรำยละเอียดคู่มือในกำรใช้ อำคำรและสิ่งก่อสร้ ำง
รวมไปถึงกำรให้ บริกำรหลังกำรขำยที่มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ
3. ด้ ำนสังคม (Social)
บริ ษัทมีเป้ำหมำย คือ เพื่อพัฒนำคนให้ มีคณ
ุ ภำพและจริ ยธรรม (People Excellence) พร้ อมด้ วย
กระบวนกำรทำงำนที่ปลอดภัยในทุกขันตอน
้
เพื่อร่วมสร้ ำงสรรค์สงั คมที่มีคณ
ุ ค่ำอย่ำงยัง่ ยืน
ในด้ ำนสังคม บริ ษัท เน้ นที่กำรบริ หำรจัดกำรสังคมภำยในองค์กรเป็ นอันดับแรก นันคื
้ อกำรพัฒนำ
ทรั พ ยำกรบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำรพั ฒ นำกระบวนกำรท ำงำนและสร้ ำงจิ ต ส ำนึ ก ในด้ ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกำรดำเนินโครงกำรลดผลกระทบกับชุมชน รวมไปถึง
กำรสร้ ำงสรรค์คุณค่ำให้ กับสังคมผ่ำนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสำธำรณะหรื อตำมประเพณี ท้องถิ่นที่
โครงกำรของบริษัทไปดำเนินกำรอยู่
ห น้ ำ | 1 3

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ ยืน 2561
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018

4. ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม (Environment)
บริ ษัทมีเป้ำหมำย คือ เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนที่ควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพ เน้ นกำร
ใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อรักษำสิ่งแวดล้ อมที่ดีร่วมกัน
ในด้ ำนสิ่งแวดล้ อม บริษัท เน้ นที่กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้ คำนึงถึงกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อลดกำรสูญเสียวัตถุดิบจำกกระบวนกำรผลิต และตระหนักถึงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
ลดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมที่อำจจะเกิดขึ ้นกับชุมชนโดยรอบโครงกำรที่บริ ษัทไปดำเนินกำรอยู่

ภำพที่ 2: แสดงเป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของ CRD
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ภำพที่ 3: แสดงกรอบในกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของ CRD

3.3 กลยุทธ์ กำรพัฒนำควำมยั่งยืนของ CRD
กลยุทธ์กำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของบริษัท แบ่งออกเป็ น 3 กลยุทธ์ ได้ แก่
1. กำรสร้ ำงควำมผูกพันกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership Engagement)
บริ ษัท มุ่งมั่น พัฒนำและสนับสนุนบุคลำกรให้ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเข้ ำใจ ตลอดจน
เพิ่มพูนทักษะวิชำชีพในงำน ให้ มีควำมเข้ ำใจในควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เพื่อนำไปสู่กำรเป็ นคูค่ ิดทำงธุรกิจ
ร่วมกัน (Strategic Partnership)
2. กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนที่เป็ นเลิศ (Operational Excellence)
บริ ษัท มุ่งมัน่ พัฒนำ ผลักดันผู้เกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มให้ เกิดกำรก่อสร้ ำงที่เป็ นเลิศใน
ทุกกระบวนกำร (Operational Excellence) โดยคำนึง ถึง กำรป้องกัน และลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ต่อ
สิ่งแวดล้ อมและชุมชนด้ วย
3. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ท่ เี ป็ นเลิศ (People Excellence)
บริษัท มุง่ มัน่ สร้ ำงจิตสำนึก ควำมตระหนักในหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบให้ กบั พนักงำนของบริ ษัท
เพื่อให้ เกิดกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด (People Excellence)
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4. ผู้มีส่วนได้ เสีย
กำรประกอบกิจกำรของบริ ษัทที่ผ่ำนมำยึดหลักกำรสร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ภำคส่วน โดนเริ่ ม ตัง้ แต่กำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิ บัติต่อผู้มี ส่ว นได้ เสี ย เพื่ อให้ เป็ นแนวทำงกับ
ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรกำกับดูแลกำรมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
ในปี 2561 บริ ษัทได้ เริ่ มนำหลักกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนเข้ ำมำเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษัท ดังนันในปี
้
2561 นี ้จึงเป็ นปี แรกที่บริ ษัทได้ เริ่ มวำงรำกฐำนในกำรบริ หำรจัดกำรผู้มี ส่วนได้ เสียอย่ำง
เป็ นรู ปธรรม โดยได้ มีกำรชี ้บ่งผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่คณ
ุ ค่ำและประเด็นผลกระทบ โดยผู้มีส่วนได้ เสียที่
สำคัญ 3 อันดับแรกที่บริษัท ได้ แก่ พนักงำน ลูกค้ ำ และพันธมิตรทำงธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย

นิยำมของผู้มีส่วนได้ เสีย

ตัวอย่ ำง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

พนักงำน (Employee)

• ผู้ที่ได้ รับว่ำจ้ ำงโดยตรง
• ผู้ท่ไี ด้ รับว่ำจ้ ำง แรงงำนที่เป็ นOutsource

พนักงำนประจำ
พนักงำนรำยวัน

ลูกค้ ำ (Customer)

• ผู้วำ่ จ้ ำง

เจ้ ำของโครงกำร ได้ แก่ หน่วยงำนภำครัฐ
และ เอกชน

พันธมิตรทำงธุรกิจ
(Business Partner/ Creditor)

• ผู้ลงทุนร่วม สนับสนุนทำงกำรเงิน และให้ กำร
รับรอง

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

คูค่ ้ ำ (Supplier/Contractor)

• ผู้สง่ มอบวัตถุดบิ , สินค้ ำ, บริกำร, แรงงำน,
คำปรึกษำ

Vender, Supplier, Contractor, SubContractor, Auditor, Consultant,

ผู้ใช้ งำน (End-User)

• ผู้ใช้ ประโยชน์จำกโครงกำร

End-User

คูแ่ ข่ง (Competitor)

• ผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมเดียวกัน

คูแ่ ข่ง

ชุมชน (Community)

• ผู้ที่ได้ รับผลกระทบทังทำงบวกและลบจำกกำร
้
ดำเนินกำรของโครงกำร

ชุมชนโดยรอบโครงกำร

ภำคประชำสังคม (Civil Society
/Media)

• ผู้ที่ทำให้ ผลกระทบทังเชิ
้ งบวกและลบจำก
โครงกำรสูส่ งั คม

สื่อมวลชน NGOs นักวิเครำะห์ วิชำกำร

หน่วยงำนภำครัฐ
สถำบันทำงกำรศึกษำ
(Government Agency/
Academics)

• ผู้กำกับดูแล ผู้สนับสนุนช่วยเหลือกำร
ดำเนินงำนในโครงกำร

หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ
หน่วยงำนและสถำบันทำงวิชำกำร

ผู้ถือหุ้น (Invertor/Shareholder )

• ผู้ที่ลงทุน/ผู้ถือหุ้นของบริษัท

นักลงทุนรำยย่อย

ตำรำงที่ 2: แสดงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
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4.1 กำรชีบ้ ่ งผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ ำและประเด็นผลกระทบ
ในกำรชีบ้ ่งผู้มีส่วนได้ เสียในห่วงโซ่คุ ณค่ำและประเด็นผลกระทบของบริ ษัทได้ ทำกำรพิจ ำรณำ
ร่ วมกันกับผู้บริ หำรของบริ ษัทของแต่ละฝ่ ำย โดยทำกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของบริ ษัทเชื่อมโยงเข้ ำกับ
กลุ่ม ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย หลัก ในห่ ว งโซ่ คุณ ค่ำ และวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ไปที่ ละห่ ว งโซ่ คุณ ค่ ำ
มีรำยละเอียดดังนี ้

ภำพที่ 4: แสดงห่วงโซ่อปุ ทำนของ CRD

ภำพที่ 5: แสดงสรุปกำรชี ้บ่งผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำและประเด็นผลกระทบ
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5. กำรประเมินประเด็นที่สำคัญ
ในกำรประเมินประเด็นที่สำคัญของบริ ษัท หรื อ Material Topics นัน้ บริษัทได้ ประยุกต์แนวทำงใน
กำรวิเครำะห์มำจำกมำตรฐำนสำกล Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งจะคลอบคลุมประเด็นทังด้
้ ำน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของบริ ษัท และผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ภำคส่วน ทัง้ นีผ้ ลกำรประเมินประเด็นที่ส ำคัญจะนำมำทบทวนอี กครัง้ ในปี 2562 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัทต่อไป
5.1 ขัน้ ตอนกำรประเมินประเด็นที่สำคัญ
บริษัทได้ ดำเนินกำรกำรประเมินประเด็นที่สำคัญตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. กำรระบุประเด็นควำมยั่งยืน
ในขันตอนนี
้
้บริ ษัท ทำกำรระบุประเด็นควำมยัง่ ยืน โดยพิจำรณำจำกห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กับประเด็นที่มี
ผู้มีส่วนได้ เสียคำดหวังหรื อให้ ควำมสนใจ โดยจะนำมำวิเครำะห์ร่วมกับกรอบกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของบริษัท
และข้ อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงประเด็นสำคัญที่ถูกระบุเอำไว้ ในกลุ่มอุตสำหกรรมใกล้ เคียง
ประเด็นที่กำหนดเอำไว้ ในมำตรฐำนและแบบประเมินด้ ำนควำมยัง่ ยืนในระดับสำกล และประเด็นที่เป็ น
ข้ อกังวลในระดับนำนำชำติ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ และ Mega Force เป็ นต้ น
2. กำรระบุผลกระทบที่มีต่อบริษัทในด้ ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อมและสังคม
ในขัน้ ตอนนี บ้ ริ ษัท ทำกำรประเมิ นระดับผลกระทบทัง้ ในด้ ำนกำรเงิน กำรดำเนินงำน กลยุทธ์
องค์กร และชื่อเสียง รวมกับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ ของแต่ละประเด็นควำมยั่งยืน โดยดำเนินกำร
ประเมินจำกพนักงำนของบริษัทที่เป็ นตัวแทนมำจำกแต่ละฝ่ ำยทังในระดั
้
บบริหำรและปฏิบตั กิ ำร
3. กำรระบุผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท
ในขันตอนนี
้
บ้ ริ ษัท ทำประเมินระดับของผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสียร่ วมกับระดับอิท ธิพลของ
ผู้มีส่วนได้ เสียที่มีตอ่ บริ ษัท ในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน โดยได้ มีกำรทำแบบสอบถำมกับผู้มีสว่ นได้
เสียหลักของบริษัท
4. กำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็น
ในขันตอนนี
้
้บริ ษัท ทำกำรแบ่งประเด็นผลกระทบที่มีตอ่ บริ ษัท และผลกระทบที่มีตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยกำรนำประเด็นเหล่ำนันมำให้
้
น ้ำหนักคะแนนและแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ ประเด็นที่มีควำมสำคัญ
มำกที่สดุ ประเด็นที่มีควำมสำคัญมำก ประเด็นที่มีควำมสำคัญปำนกลำง และประเด็นที่มีควำมสำคัญน้ อย
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ภำพที่ 6: แสดงประเด็นทีม่ ีนยั สำคัญต่อควำมยัง่ ยืนของบริษัท

ในปี 2561 บริ ษัท มีประเด็นที่มีนยั สำคัญต่อกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของบริษัททังสิ
้ ้น 16 ประเด็น
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ ำน ดังนี ้
ด้ ำนเศรษฐกิจ
ผลประกอบกำรของบริษัท
พันธมิตรทำงธุรกิจ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
นวัตกรรมในกำรทำงำน
กระบวนกำรทำงำนที่เป็ นเลิศ

ด้ ำนสังคม
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคล
กำรสื่อสำรภำยในองค์กร
กำรดูแลชุมชนรอบโครงกำร

ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
กำรจัดกำรพลังงำน
กำรจัดกำรวัตถุดบิ
กำรจัดกำรของเสีย
กำรบริ หำรจัดกำรจรำจร
กำรจัดกำรน ้ำ
ผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม

ตำรำงที่ 3: แสดงกำรแบ่งประเด็นที่มีนยั สำคัญต่อกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนตำมมิติ 3 ด้ ำน
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6. ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทจะดำเนินกำรสรุปประเด็นที่มีนยั สำคัญแยกตำมห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ
ของบริษัท
6.1 กำรประมูลงำน กำรหำแหล่ งเงินทุน กำรเงิน และกำรบัญชี
6.1.1 ผลประกอบกิจกำร
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 90% สังคม = 5% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ผลกำรดำเนินงำน
ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงได้ รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกประเทศ ทำให้
กำรฟื ้นตัวเป็ นไปอย่ำงช้ ำ ๆ อุตสำหกรรมก่อสร้ ำงมี กำรแข่ง ขัน สูง ผู้รับเหมำขนำดใหญ่ จ ะได้ รับงำน
โครงกำรลงทุนของภำครัฐ สำหรับบริษัทซึง่ เป็ นผู้รับเหมำขนำดกลำงและงำนที่บริษัทได้ รับส่วนใหญ่มำจำก
ภำคเอกชน บริ ษัทต้ องเผชิญกับกำรแข่งขันที่สูง กำรรับงำนจะต้ องคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรทำงำน
อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมและผู้ว่ำจ้ ำงมีศกั ยภำพ มีควำมน่ำเชื่อถื อ หรื อมีฐำนะกำรเงินที่ดี เพื่อลด
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน ซึง่ ในปี 2561 บริษัทสำมำรถประมูลงำนได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ งำนที่รั บส่วน
ใหญ่จะเริ่มปลำยปี 2561 จึงมีผลให้ ยอดรำยได้ บริษัทไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยรำยได้ ที่กำหนดไว้
ในปี 2561 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง เท่ำกับ 1,251.00 ล้ ำนบำท ลดลง 92.62 ล้ ำน
บำท เนื่องจำกโครงกำรต่อเนื่องจำกปี 2560 มำในปี 2561 โดยเฉพำะงำนรำชกำรที่มีมลู ค่ำงำนสูงได้ ทยอย
สิน้ สุดลง ในขณะที่มีจำนวนโครงกำรใหม่เพิ่มขึ น้ แต่เป็ นส่วนงำนเอกชน ทัง้ นีบ้ ำงโครงกำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนิ น กำรส่ง มอบพื น้ ที่ ใ ห้ กับ บริ ษั ท เพื่ อ เริ่ ม งำนก่ อ สร้ ำง รวมถึ ง โครงกำรใหม่ ยัง อยู่ใ นช่ว งของกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ ำงในส่วนฐำนรำก เป็ นผลทำให้ กำรรับรู้รำยได้ ในปี 2561 น้ อยกว่ำปี 2560 ขณะที่มีรำยได้
จำกกำรให้ บริ กำรไม่ปรำกฏ เนื่องจำกสัญญำงำนให้ บริ ก ำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบได้
หมดสัญญำไปเมื่อปลำยปี 2560 และบริ ษัทมีนโยบำยที่จะไม่ทำธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกใน
อนำคต กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน 30.02 ล้ ำนบำทคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ 2.40% สำเหตุของกำไรสุทธิ
จำกกำรดำเนินงำนลดลงเกิดเนื่องมำจำก งำนก่อสร้ ำงมีควำมล่ำช้ ำแต่ได้ รับกำรขยำยเวลำออกไป จึงทำให้
ค่ำใช้ จ่ำยโครงกำรสูง ขึน้ โดยเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนและโสหุ้ย ต่ำง ๆ บริ ษัทจึง มี กำรปรั บ
งบประมำณต้ นทุนก่อสร้ ำงตำมประมำณกำรค่ำใช้ จำ่ ยที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นอีกทังในปี
้ ดงั กล่ำวกำรเข้ ำรับงำน
จำกหน่วยงำนเอกชนในภำวะเศรษฐกิจถดถอย กำรคิดอัตรำกำไรในกำรเข้ ำรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชนทำ
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ได้ ไม่สงู นักเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ ำรับงำน กอปรกับรำคำวัสดุก่อสร้ ำงโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น อำทิ เหล็ก
และปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น จึงทำให้ ต้นทุนรับเหมำก่อสร้ ำงโดยรวมเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
บริษัทสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560
และปี 2561 ได้ ดงั นี ้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร/2
รวมรำยได้
รำยได้ อื่น/3

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำม งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำม
วิธีส่วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
วิธีส่วนได้ เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ปี 2561
ล้ ำนบำท
สัดส่ วน
ล้ ำนบำท
สัดส่ วน
1,343.62
98.30%
1,251.00
100.00%
23.18
1.70%
1,251.00
100.00%
1,366.80
100.00%
13.68
1.00%
15.00
1.20%

ตำรำงที่ 4: แสดงผลกำรดำเนินงำนของปี 2561 เทียบกับปี 2560

ที่มำ : ข้ อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : /1 รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร หมำยถึง รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึง่ ดำเนินกำรในนำมบริษัท
/2 รำยได้ อื่น หมำยถึง รำยได้ จำกกำรขำยเศษวัสดุ รำยได้ คำ่ เช่ำ กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยได้ ดอกเบี ้ยรับ

6.1.2 กำรจ่ ำยภำษี
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 90% สังคม = 5% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
บริ ษัท ดำเนินกลยุทธ์ด้ำนภำษี ด้วยควำมเที่ยงตรง โปร่งใส และยัง่ ยืนซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์และ
เป้ำหมำยกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยวำงหลักเกณฑ์กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกลยุทธ์และนโยบำยทำง
ภำษี ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นกำรพัฒนำต่อยอดจำกกำรดำเนินงำนอันยำวนำนที่ผ่ำนมำ โดยบริ ษัท ได้ จดั ทำผล
ประกอบกำรของบริ ษัท รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ บริ ษัท สำมำรถ
ควบคุมและปรับลดควำมเสี่ยงที่อำจมีขึ ้นให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
บริ ษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงรอบด้ ำน พร้ อมทังเดิ
้ นหน้ ำสนับสนุนกำรประกอบ
ธุรกิจและธุรกรรมกำรพำณิชย์ในแต่ละวัน รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรทรั พยำกรและกำรบริ หำรองค์กรให้ มี
ควำมต่อเนื่อง คล่องตัว เหมำะสม และยัง่ ยืน เพื่อให้ บริษัท มีศกั ยภำพในกำรปฏิบตั ิตำมระบบภำษีสำกลที่
มีควำมซับซ้ อนเพิ่มขึ ้นได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัท ได้ กำหนดนโยบำยด้ ำนภำษีที่ประกอบด้ วย 3 เสำ
หลัก ได้ แก่
ห น้ ำ | 2 1

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ ยืน 2561
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018

• จรรยำบรรณด้ ำนภำษี: บริ ษัท มุ่งเป็ นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำและมีควำมรับผิดชอบ
ด้ ำนภำษี ที่โดดเด่นอย่ำงยัง่ ยืน รวมทังมุ
้ ่งเน้ นเป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นพลเมืองที่ดีในกำรรับผิดชอบ
ภำษีเพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่สงั คม
• กำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี : บริ ษัท ยึดถือและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับ
ของทุกพื ้นที่ที่บริ ษัท เข้ ำไปดำเนินธุรกิจ พร้ อมทัง้ มุ่งจัดกำรควำมเสี่ยง (ด้ ำนภำษี ) ได้ แก่ ผลจำก
ภำษี ที่ เ กิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยด้ ำ นภำษี ห รื อ แนวทำงกำรบริ ห ำรภำษี ข องภำครั ฐ
กำรสนับสนุนนโยบำยและกระบวนกำรเกี่ ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี ที่ กำหนดไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์ อักษร และกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมเกี่ ยวกั บภำษี ทงั ้ หมดโดยละเอียด ซึ่ง
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงในกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิกำร และ
ควำมเสี่ยงในกำรรำยงำนทำงกำรเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจำกภำยนอก
• ควำมโปร่ งใสด้ ำ นภำษี : บริ ษัท มี กำรรำยงำนภำรกิ จ ด้ ำนภำษี ต่อภำครั ฐ อย่ำงโปร่ งใส และ
สอดคล้ องกับข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับภำรกิจ ด้ ำนภำษี ทงั ้ หมด พร้ อมทัง้
สนับสนุนนโยบำยใหม่ที่ระบุให้ บริ ษัทต่ำงๆ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสำธำรณะเกี่ ยวกับกลยุทธ์
ด้ ำนภำษี และรำยงำนกำรดำเนินกำรที่ สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทังนี
้ ้
บริ ษัท มุ่งมัน่ ในกำรเป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยสร้ ำงควำมเป็ นเลิศทำงด้ ำน
กำรกำกับดูแลด้ ำนภำษี ควำมรับผิดชอบด้ ำนภำษี และกำรมีควำมโปร่ งใสทำงภำษี เพื่อสร้ ำง
ควำมไว้ วำงใจให้ กบั สังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรจรรยำบรรณด้ ำนภำษี
• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย: บริษัท ยึดถือและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทังหมดมำโดยตลอด
้
รวมทังประกอบธุ
้
รกิจอย่ำงถูกต้ องตำมมำตรฐำนสำกล และปฏิบตั ิงำนสอดคล้ องกับเจตนำรมณ์
และลำยลักษณ์อกั ษรของกฎหมำย
• จริ ยธรรมขององค์ กร: จรรยำบรรณด้ ำนภำษี ของบริ ษัท กำหนดจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
และจริ ยธรรมกำรประกอบธุรกิจที่ระบุให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท ต้ องมีควำมสอดคล้ องและ
ตรงตำมมำตรฐำนสูงสุดในกำรปฏิบตั งิ ำน
• กำรกำหนดรำคำซื อ้ ขำยสำหรั บกิจกำรข้ ำ มชำติ: บริ ษัท ชำระภำษี ในมูลค่ำเหมำะสมและ
สอดคล้ องกับมูลค่ำที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำธุรกรรมเชิงพำณิชย์แบบปกติ โดยกำรคำนวณรำคำซื ้อขำย
สินค้ ำหรื อบริกำรจะอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำดเป็ นสำคัญ
• โครงสร้ ำงทำงภำษี : บริ ษัท หลีกเลี่ยงกำรใช้ โครงสร้ ำงภำษี แบบฉ้ อฉลหรื อเป็ นแนวทำงที่ ไ ม่
ถูกต้ อง หรื อสร้ ำงควำมซับซ้ อนเพื่อประโยชน์ทำงภำษีในเบื ้องต้ นและหลีกเลี่ยงภำษี
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• ระบบภำษีเพื่อควำมยั่งยืนขององค์ กร: บริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้ วยกำรเป็ นบริ ษัท
ที่มีสถำนะทำงกำรเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภำษีที่เพิ่มคุณค่ำให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่ำงยัง่ ยืน
• สิทธิประโยชน์ ทำงภำษี (Tax Incentives) : บริ ษัท มุ่งใช้ สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี อย่ำงถูกต้ อง
ตำมกฎหมำยและเต็มประสิทธิ ภำพ ภำยใต้ กำรตัดสินใจในกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงยั่งยื นและ
เหมำะสม สอดคล้ องกับหลักกำรสร้ ำงประสิทธิภำพของระบบภำษี ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี อำจครอบคลุมถึงมำตรกำรยกเว้ นภำษี ในบำงช่วงเวลำ อยู่ภำยใต้ นโยบำยภำษี
ของประเทศหรื อแต่ละท้ องถิ่น และใช้ กับธุรกิจที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
สิทธิประโยชน์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท
แต่จะพิจำรณำเฉพำะปัจจัยทำงเศรษฐกิจเท่ำนัน้
• ควำมสัมพันธ์ กับหน่ วยงำนภำครั ฐที่กำกั บดู แลภำษี : บริ ษัท เคำรพสิทธิ ของรัฐบำลในกำร
กำหนดโครงสร้ ำงภำษี อัตรำภำษี และกลไกกำรจัดเก็บภำษี สำหรับประเทศนัน้ ๆ บริ ษัท มีกำร
ติดต่อกับหน่วยงำนกำกับดูแลภำษี อย่ำงเปิ ดเผยและสร้ ำงสรรค์ เพื่อยกระดับควำมสัมพันธ์ในกำร
ทำงำนร่วมกันให้ มีควำมเป็ นมืออำชีพและมีประสิทธิภำพ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี (Tax Risk Management)
• การปฏิ บัติ ต ามกระบวนการภาษี : บริ ษัท มี ควำมมุ่ง มั่นในกำรบริ ห ำรจัด กำรด้ ำ นภำษี อ ย่ ำ ง
รับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับเกี่ ยวกับภำษี ของประเทศที่
บริ ษัท มีกำรดำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้ บริ ษัท จะใช้ ควำมรอบคอบและควำมโปร่งใสเป็ นหลักเกณฑ์
ในกำรดำเนินงำนด้ ำนภำษีในกรณีที่กฎหมำยภำษี ไม่มีแนวทำงกำรดำเนินกำรที่ชดั เจน โดยบริ ษัท
ยังมีแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับกำรยื่ นแบบเงินคืนภำษี ให้ ตรงตำมกำหนดเวลำ ถูกต้ อง และครบถ้ วน
สอดคล้ องกับมำตรฐำนระดับสำกล ทัง้ ยัง ดูแลควบคุมมิให้ เกิดกำรปรับปรุ งแก้ ไข ค่ำปรับ และ
ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนดอกเบี ้ย อีกทังกำรมี
้
ส่วนร่ วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งรวมถึงควำม
รับผิดชอบด้ ำนภำษี เป็ นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ จำนวนเงินภำษี ที่ บริ ษัท
ชำระไว้ มีควำมถูกต้ องและเหมำะสมกับประเทศที่บริ ษัท ประกอบธุรกิจ บริ ษัท นำระบบควบคุม
กำรปฏิ บัติง ำนมำใช้ ใ นกระบวนกำรด ำเนิ น งำนทัง้ หมดที่ เ กี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรหนี ส้ ิ น ภำษี ที่ มี
รำยละเอียดด้ ำนภำษีรวมอยูด่ ้ วย
• การติ ดตามผลและการรายงาน: บริษัท มีกำรติดตำมผลและรำยงำนภำษีเงินได้ ทงภำยในและโดย
ั้
ผู้ตรวจสอบอิส ระ พร้ อมทัง้ มี กำรแสดงค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงิ นได้ ปัจ จุบันและรอกำรตัดบัญชี อย่ำง
ถูกต้ อง
• ความเสี ่ยงด้านชื ่อเสี ยง: บริ ษัท มีกำรติดตำมและจัดกำรกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และควำมเสี่ยง
ด้ ำนชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภำษี อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้ อมทังศึ
้ กษำวิเครำะห์คณ
ุ ภำพและควำม
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เป็ นเอกภำพของกำรจัดกำรภำษี ควำมถูกต้ องและควำมสมบูรณ์ของข้ อมูลภำษี กำรคืนภำษี และ
รำยงำนผลเกี่ ยวกับประมำณกำรภำษี ควำมเสี่ยงทำงภำษี และภำษี เงิน ได้ รอกำรตัดบัญชีเป็ น
ประจำ
กำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี
ขอบเขตกำรควบคุม ภำษี จัดท ำขึน้ ตำมแนวทำงของ COSO : The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่ง ได้ กำหนดกรอบกำรควำมควบคุม ภำยในแบบครบ
วงจร (COSO Framework) ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำกลที่ได้ รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ ำงขวำงมำกที่สุด สำหรับ
โมเดล COSO ที่จดั ทำขึ ้นตำมกรอบกำรทำงำนของบริษัท ประกอบด้ วย 3 มิตดิ งั นี ้ :
มิตทิ ่ ี 1 : กระบวนกำรควบคุมภำยในสำหรับควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี (Tax risk internal control process)
มิตทิ ่ ี 2 : กำหนดควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี (Tax risk identification)
มิตทิ ่ ี 3 : ประเภทของภำษีที่ระบุไว้ (Key taxes defined)
ควำมโปร่ งใสด้ ำนภำษี
บริษัท มีหลักกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรด้ ำนภำษีที่เปิ ดเผยและโปร่งใส
• มุ่งเน้ นเปิ ดเผยข้ อมูล อย่ำงครบถ้ วนตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยที่ บงั คับใช้ ในทุกพืน้ ที่ที่ บริ ษัท
ดำเนินธุรกิจ
• ครอบคลุมถึงข้ อมูลที่ทำให้ เกิดควำมเข้ ำใจอย่ำงถูกต้ องเกี่ ยวกับกำรขอคืนภำษี ของกิจกำรนัน้ ๆ
และกำรให้ ข้อมูลตำมที่ขอในช่วงกำรสอบทำนภำษี ซึง่ ในกรณีดงั กล่ำว บริษัท มัน่ ใจว่ำได้ จดั เตรี ยม
เอกสำรไว้ อย่ำงครบถ้ วนและตรงตำมกฎข้ อบังคับเกี่ยวกับภำษีที่กำหนดไว้ ในแต่ละประเทศ
ควำมโปร่ งใสต่ อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ
• บริ ษัท เดินหน้ ำสร้ ำงควำมโปร่ งใสทำงด้ ำนภำษี เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับทรำบข้ อมูลอย่ำงรอบ
ด้ ำ นตรงตำมปณิ ธ ำนของบริ ษั ท ที่ มุ่ง สร้ ำงควำมยั่ง ยื น ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และเพื่ อ ตอกย ำ้
เจตนำรมณ์ ในกำรเสริ มสร้ ำงควำมโปร่งใสและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัท จึงจัดพิมพ์
เผยแพร่กลยุทธ์ภำษีและนโยบำยภำษีที่ได้ กำหนดไว้
• บริ ษัท เน้ นสร้ ำงควำมโปร่ ง ใสในแนวทำงกำรดำเนิ นกำรด้ ำนภำษี พร้ อมเผยแพร่ กลยุทธ์ และ
นโยบำยภำษี ของบริ ษัท อย่ำงโปร่ งใส เป็ นที่เข้ ำใจได้ ง่ำยและทันกำล บริ ษัท เชื่อมั่นว่ำ ควำม
โปร่งใสทำงด้ ำนภำษี คือ หัวใจสำคัญของหลักกำรกำกับดูแลภำษี ที่ดี
• บริ ษั ท ต้ อ งกำรสร้ ำงควำมมั่น ใจว่ำ กำรร่ ว มส่ง เสริ ม และสนั บ สนุน ทำงเศรษฐกิ จ นัน้ บริ ษั ท
ดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียและชุมชนที่ บริ ษัท เข้ ำไปดำเนินธุรกิจมี
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวอย่ำงละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ ้น
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ผลกำรดำเนินงำน
กำรจ่ ำยภำษี
กำไรสุทธิก่อนหักภำษี
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี
อัตรำภำษีนิตบิ คุ คล

บำท
บำท
ร้ อยละ

2559
53,646,923
11,157,940
20

2560
56,153,201
12,239,403
20

2561
39,611,928
9,594,347
20

ตำรำงที่ 5: แสดงผลกำรดำเนินงำนเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

6.1.3 กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ ำ
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 75% สังคม = 20% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ความสาคัญและขอบเขตการรายงาน
บริ ษัท ให้ ความสาคัญในการบริ หารจัดการลูกค้ าเพราะเชื่อว่าการสร้ างความผูกพัน ความไว้ ใจ
และเชื่อใจในฐานะหุ้นส่วนความสาเร็จทางธุรกิจจะทาให้ การดาเนินงานของทังสองฝ่
้
ายประสบความสาเร็ จ
ในระยะยาว เนื่องด้ วยลักษณะของลูกค้ าที่มีความต้ องการที่แตกต่างกันจึงเป็ นความท้ าทายของบริ ษัท ใน
การส่งมอบคุณค่าเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าทุกราย
แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษัท มีแนวทางการบริ หารจัดการลูกค้ าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุร กิจ ด้ วย
การให้ ความสาคัญกับการส่งมอบคุณค่าที่ยงั่ ยืนให้ แก่ลกู ค้ าทุกราย นอกจากนี บ้ ริ ษัท ยังมุ่งเน้ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในฐานะหุ้นส่วนความสาเร็ จทางธุรกิจ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ เช่น
การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้ างและการแก้ ไขแบบอาคารเป็ นต้ น
ผลการดาเนินงาน
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัท มีโครงการพาลูกค้ าเข้ าเยี่ยมชมผลงานก่อสร้ างทังโครงการที
้
่แล้ วเสร็ จ และ
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง เนื่องจากทางบริ ษัท พบว่าการเสนอราคาประมูลงานโครงการก่อสร้ าง
ของเอกชนหลายๆครัง้ ไม่ใช่เพียงพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่าสุดเสมอไป การพิจารณา
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างนัน้ มีหลายปั จจัยด้ วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น ราคาต่าที่สุด เวลาสันที
้ ่สุด ประวัติและ
ชื่อเสียงที่ดีของบริ ษัทผู้รับเหมา คุณภาพของงานที่แล้ วเสร็ จ รวมไปถึงการจัดการภายในโครงการที่ ดี
ระหว่างการก่อสร้ างด้ วย ทางฝ่ ายจึงเล็งเห็นความสาคัญที่จะจัดตังโครงการนี
้
้เพื่อให้ เจ้ าของงานเอกชน
พิจารณาเลือกบริ ษัทของเราเป็ นผู้รับเหมา
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6.2 กำรจัดซือ้ จัดจ้ ำง กำรจัดส่ ง และกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
6.2.1 กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำและผู้รับเหมำ
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% สิ่งแวดล้ อม = 15%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
การบริ หารจัดการคู่ค้าเป็ นประเด็นหนึ่งของการบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียให้
ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการดาเนินงาน
ของคูค่ ้ าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และสอดคล้ องกับนโยบายการการกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษัท เนื่องจากการจัดหาสินค้ าและบริ การที่คานึงถึง สิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาลจะสร้ าง
คุณ ค่า และสนับ สนุน การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และคู่ค้ า ให้ เ ติ บ โตร่ ว มกัน อย่า งยั่ง ยื น ทัง้ นี ข้ ้ อ มูล
การบริหารจัดการคูค่ ้ าในรายงานฉบับนี ้ครอบคลุมทุกธุรกิจที่บริ ษัท มีสดั ส่วนการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่งและ
มีอานาจในการบริหารจัดการ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
เนื่องจากทางบริ ษัทได้ มีการติดต่อทาธุรกิจกับคูค่ ้ าที่หลากหลาย โดยวัต ถุดิบหรื อแรงงานที่บริ ษัท
ว่าจ้ างนันมี
้ ความคล้ ายกันค่อนข้ างสูง ทางบริ ษัทจึงมีการจัดทาขึ ้นตอนการบริ หารคูค่ ้ าโดยแบ่งออกเป็ น 2
กระบวนการหลัก ได้ แก่ กระบวนการคัดเลือกและทาสัญญา และกระบวนการจัดหา ซึ่งรวมถึงการขนส่ง
สินค้ าและบริ การไปที่โครงการโดยปลอดภัย โดยการจัดทาขั น้ ตอนการบริ หารคู่ค้านี ้ทาให้ การดาเนินงาน
บริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น โดยบริ ษัทสามารถมีฐานข้ อมูลของคูค่ ้ าที่กว้ างขึ ้นทังในด้
้ าน
จานวนและคุณภาพของคู่ค้า อีกทังบริ
้ ษัทยังมีการจัดเก็ บข้ อมูล เช่น ราคากลาง ซึ่งจะเป็ นฐานข้ อมูลที่ทา
ให้ บริ ษัทอยู่ในจุดที่มีการแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง นอกจากนี ้ทางบริ ษัท ยังมีการจัดอบรมให้ พนักงาน
งานเข้ าใจในกระบวนการทางานและวิธีการพัฒนา เช่น การอบรมเรื่ องที่มาของรายละเอียดต้ นทุน (Costbreakdown)
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ภำพที่ 7: แสดงกระบวนกำรทำงำนของงำนจัดซื ้อจัดจ้ ำง

ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัทมีการจัดการประเมินคูค่ ้ าทังในส่
้ วนของร้ านค้ าและผู้รับเหมา โดยในแต่ละเดือนบริ ษัทจะได้
ข้ อมูลเพิ่มจากการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ประโยชน์ที่ บริ ษัทได้ รับ คือ การที่บริ ษัทมีการจัดการคู่ค้าที่ดีขึน้ เช่น
บริษัทสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าเดิมในฐานข้ อมูลที่ไม่คอ่ ยมีกิจกรรมทางการค้ าร่วมกัน โดยที่การ
สร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับคู่ค้าที่เ หมาะสมตามลักษณะงานนัน้ ๆ ที่บริ ษัทกาลังดาเนินงาน ทาให้ การ
ดาเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้บริษัท ยังมีการจัดทารายงานราคากลางเพื่อที่จะทา
ให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูง คือสามารถควบคุมต้ นทุนโดยการเลือกใช้ วสั ดุ
และราคางานที่มีราคาต่าและสมเหตุสมผลอยูเ่ สมอ
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6.3 กระบวนกำรกำรก่ อสร้ ำง กำรส่ งมอบงำน กำรบริกำรหลังกำรขำย และกำรดูแลสิ่งแวดล้ อม
6.3.1 กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 30% สังคม = 40% สิ่งแวดล้ อม = 40%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
กระบวนกำรทำงำนหรื อกระบวนกำรผลิต เป็ นกระบวนกำรสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรส่งมอบงำนที่มี
คุณภำพดีให้ ลกู ค้ ำ ตำมระยะเวลำที่กำหนด และบริ ษัท มีผลกำไรตำมสมควร กิจกำรรับเหมำก่อสร้ ำงนัน้
เป็ นกิจกำรที่ต้องแข่งขันสูงด้ ำนรำคำ โดยกำรเสนอรำคำนันเป็
้ นกำรเสนอรำคำก่อนกำรผลิตสินค้ ำ รำคำที่
เสนอจึงเป็ นรำคำที่ต้องอำศัยประสบกำรณ์ ในกำรคิดรำคำ ตัวเลขจำกผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำและ
กำรคำดกำรเหตุกำรณ์หรื อรำคำสินค้ ำที่จะเกิดขึ ้น ดังนันประสิ
้
ทธิภำพในขบวนกำรผลิต จึงเป็ นสิ่งจำเป็ น
โดยผลกระทบในด้ ำนธุรกิจ คือ กำรที่แต่ละโครงกำรคิดต้ นทุนรำคำที่สูงขึ ้นซึ่งจะไปส่งผลกระทบต่อกำไร
ของบริ ษัท อีกทังยั
้ งมีผลกระทบด้ ำนผู้มีส่วนได้ เสีย คือ พนักงำนของบริ ษัทเองและผู้ที่บริ ษัทว่ำจ้ ำงมำช่วย
ในโครงกำร โดยบริ ษัท มีเป้ำหมำยระยะยำวที่จะลดควำมผิดพลำดในกระบวนกำรทำงำนให้ เหลื อต่ำกว่ำ
ร้ อยละ 2 ต่อโครงกำร เพรำะควำมถูกต้ องแม่นยำในขบวนกำรผลิตจะทำให้ ขบวนกำรผลิตมี คุณภำพ
ลดกำรสูญเสีย และมีต้นทุนตำมหรื อต่ำกว่ำที่ได้ ประมำณกำรไว้ ในแต่ละโครงกำรก่อสร้ ำง
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรในทุกระดับตังแต่
้ ช่ำงฝี มือ
ผู้ควบคุมงำน สถำปนิก วิศวกร และผู้บริ หำร ผู้ร่วมงำนของบริ ษัททุกคนต้ องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพในงำนที่รับผิดชอบ โดยบริ ษัทมีโครงกำรวำงแผนกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำน และวำงแผนจ่ำยผลตอบแทนต่อผู้ร่วมงำนตำมควำมสำมำรถ และผลกำร
ปฏิบตั ิงำนที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีประสิทธิภำพ บริ ษัทยังเฝ้ำติดตำมและนำ
นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ ำมำใช้ ประกอบกำรก่อสร้ ำง เช่น วัสดุก่อสร้ ำงที่ทันสมัย เครื่ องมือเครื่ องจักร หรื อ
เทคนิ ค ในกำรก่ อ สร้ ำงแบบใหม่ เพื่ อ น ำมำใช้ กำรท ำงำน และน ำมำฝึ ก อบรมบุ ค ลำกรเพื่ อ ให้ เกิ ด
ขบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ สร้ ำงผลงำนที่มีคณ
ุ ภำพส่งต่อให้ ลกู ค้ ำภำยใต้ งบประมำณที่เหมำะสมและ
มีกำไร นอกจำกนีบ้ ริ ษัทยังเล็งเห็นว่ำกำรควบคุม กระบวนกำรผลิตก็เป็ นสิ่งจำเป็ นในกระบวนกำรทำงำน
ดังนัน้ นอกจำกที่ให้ ควำมสำคัญต่อบุคลำกรแล้ ว บริษัทยังวำงแผนที่จะว่ำจ้ ำงผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ ำน
กำรควบคุมคุมกำรทำงำนในด้ ำนต่ำง ๆ มำร่วมวำงแผนสร้ ำงระบบควบคุมและตรวจกำรผลิตของบริ ษัท ให้
มีกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วำงไว้
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ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 บริ ษัท มี นโยบำยในกำรกำหนดดัช นี วัดผลงำน (Key Performance Indicator, KPI)
เพื่อเป็ นกำรกำหนดกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพมำขึ ้น โดยตัวชี ้วัดคือระยะเวลำในกำรดำเนินงำนที่
ลดลง เพื่อจะทำให้ บริษัท สำมำรถส่งมอบงำนได้ เร็วยิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้จะมีกำรจัดทำตัวชี ว้ ดั ด้ ำนกำรสูญเสีย
วัสดุ โดยหำกทำงบริษัท สำมำรถลดกำรสูญเสียวัสดุได้ เพิ่มขึ ้น ก็จะทำให้ บริษัท มีต้นทุนที่ต่ำและส่งผลไปสู่
กำไรในแต่ละโครงกำรที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัท ยังมีนโยบำยที่จะจัดทำกำรให้ ควำมรู้และกำรทดสอบวิธีปฏิบตั ิงำน
ของทังหน้
้ ำหน้ ำงำนและผู้ปฏิบตั งิ ำน เพื่อให้ แน่ใจว่ำกลุม่ คนเหล่ำนี ้เข้ ำใจในวิธีกำรปฏิบตั อิ ย่ำงถ่องแท้ โดย
กำรประเมินผลอย่ำงเต็มรูปแบบจะนำมำปฏิบตั ใิ นปี 2562
6.3.2 ควำมรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 50% สังคม = 40% สิ่งแวดล้ อม = 10%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
บริ ษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญของผลกระทบจำกกำรกำรก่อสร้ ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมกังวล
ของลูกค้ ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงในประเด็นด้ ำนควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท จึง
กำหนดให้ มีหน่วยงำนควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ กำรผลิต กำรกองเก็บ กำรขนส่ง กำรส่งมอบให้
ลูกค้ ำ และกำรรับประกันผลงำน พร้ อมทังมี
้ กำรกำหนดมำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยเพื่อให้
ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ ว ยรู ป แบบกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นกำรก่ อ สร้ ำง กำรรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ น ค้ ำและบริ ก ำรจึ ง มี
ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก นอกจำกกระบวนกำรก่อสร้ ำงที่ต้องสร้ ำงให้ มีประสิทธิภำพในเวลำที่จำกัดแล้ ว
ทำงบริษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรประกันคุณภำพผลงำน โดยบริษัท มีนโยบำยรับประกันผลงำนในช่วง 2
ปี หลังส่งมอบโครงกำร โดยหำกมีปัญหำอะไรเกิดขึ ้น บริ ษัทจะมีกำรเตรี ยมแผนกำรซ่อมแซมและเสนอต่อ
เจ้ ำของโครงกำร เพื่อที่จะทำให้ แน่ใจว่ำจะลดควำมผิดพลำดในอนำคตได้ มำกที่สดุ
บริ ษัท ยังมุ่งมัน่ ในกำรให้ ควำมรู้ และข้ อมูลเกี่ยวกับโครงกำรที่อำจเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ
ผู้ใช้ งำน โดยบริษัท จะมีกำรจัดทำคูม่ ือกำรใช้ งำนอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่มำพร้ อมกับอำคำร
พร้ อมกันนี ้บริ ษัท ยังได้ มีกำรติดต่อกับเจ้ ำของงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำลูกค้ ำสำมำรถใช้ ผลงำน
ของบริษัทและเข้ ำใจในเงื่อนไขต่ำงที่ได้ ตกลงกับทำงบริษัท ไว้ แต่แรก โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
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ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 บริ ษั ท ได้ รั บ กำรตอบรั บ จำกลูก ค้ ำ เป็ น อย่ำ งดี เ กี่ ย วกับ กำรพัฒ นำกำรด ำเนิ น กำร
ซ่อ มแซมและดูแ ลระหว่ ำ งช่ว งประกัน ผลงำน อี ก ทัง้ บริ ษั ท ยัง ไม่ไ ด้ รั บ รำยงำนถึ ง อัน ตรำยจำกกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท หรื อข้ อร้ องเรี ยนด้ ำนควำมปลอดภัย หรื อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจำกชุมชน หรื อได้
รับคำเตือนจำกหน่วยงำนรัฐที่กำกับดูแลในเรื่ องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
6.3.3 กำรลดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมจำกโครงกำรก่ อสร้ ำง
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 20% สิ่งแวดล้ อม = 70%
ความสาคัญและขอบเขตการรายงาน
บริ ษัท เห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิ่ งแวดล้ อมเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ น
ปั จจัยพื ้นฐานที่ทุกธุรกิจต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ มาซึ่งการอนุญาตให้ ดาเนินการ อีกทังยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความสามารถในการบริ หารจัดการที่ ดี ของบริ ษัท ดัง นัน้ การดาเนินงานที่ ไ ม่ปฏิ บัติตามกฎหมายด้ า น
สิ่งแวดล้ อมจึงอาจส่งผลต่อการต่ออายุหรื อขยายโครงการรวมถึงค่าใช้ จา่ ยด้ านสิ่งแวดล้ อมของบริษัท
แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั สาคัญ และการ
ดาเนินงานของบริษัท สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริษัท จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและการ
ก ากับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายซึ่ง ครอบคลุม กฎหมายด้ า น
สิ่งแวดล้ อมในทุกธุรกิจอย่างสม่าเสมอ โดยบริษัท มีมาตราการดังต่อไปนี ้
• ควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปไม่ให้ มีฝนฟุ
ุ่ ้งกระจายที่ไ ปมีผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของชุมชนใกล้ เคียง
• ควบคุม ระดับเสี ยงโดยทั่วไปไม่ให้ ไ ปรบกวนสร้ างความเดื อดร้ อนราคาญหรื อมี ผลกระทบต่อ
สุขภาพต่อชุมชนใกล้ เคียง
• ควบคุมการสัน่ สะเทือนไม่ให้ ไปรบกวนและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย หรื อทรัพย์สิน ให้ ได้ รับ
ความเสียหายและเกิดความเดือดร้ อนราคาญต่อชุมชนแวดล้ อมโครงการ
• จัดการไม่ให้ เกิดการติดขัดหรื อรบกวนกีดขวางการใช้ ทางสัญจรบนถนนรอบโครงการ
• จัดการจราจรทางเข้ าออกของหน่วยงานไม่ให้ เกิดการกี ดขวางติดขัดการใช้ ทางสัญจรด้ านหน้ า
โครงการ
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการพบว่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสัน่ สะเทือน มีคา่ ไม่เกิน
ที่กฎหมายกาหนดเอาไว้ และไม่มี ข้อร้ องเรี ยนจากชุมชนในเรื่ องผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมของโครงการ
ที่มาจากการก่อสร้ างที่เป็ นนัยสาคัญ นอกจากนี ้บริษัทยังสามารถดาเนินการควบคุมการจอดรถหรื อหยุดรถ
ของผู้ที่ม าติดต่อหรื อเข้ าทางานในพื น้ ที่ โครงการไม่ให้ กี ดขวางเส้ น ทางจราจรรอบโครงการได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพอีกด้ วย
6.3.4 กำรจัดกำรขยะจำกกำรก่ อสร้ ำง
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 20% สังคม = 5% สิ่งแวดล้ อม = 75%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญในกำรบริ หำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินงำนในสำนักงำนและ
ตำมพื ้นที่โครงกำร เนื่องจำกกำรบริ หำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพนอกจำกทำให้ ปริ มำณของเสียเพิ่มขึ ้น
แล้ ว ยังส่งผลต่อค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท ในระยะยำวเพื่อกำจัดด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมรวมถึงอำจก่อให้ เกิ ด
อันตรำยต่อสุขภำพของพนักงำนและชุมชน และสิ่งแวดล้ อมในบริเวณใกล้ เคียง
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษัท ได้ กำหนดมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรของเสีย (Waste Management) และมำตรฐำนกำร
ขนส่ ง และก ำจัด ของเสี ย (Waste Transfer and Disposal) ส ำหรั บ กำรน ำไปใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บัติ ใ นทุ ก
โครงกำรของบริ ษัท โดยมีกำรแยกขยะแต่ละประเภทอย่ำงชัดเจน (ขยะทัว่ ไป และขยะอันตรำยที่เกิดขึน้
จำกกำรก่อสร้ ำง) โดยมีเป้ำหมำยคือ ลดข้ อร้ องเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญจำกชุมชนให้ น้อยที่สุด ประกอบกับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นที่ขดั กับข้ อกำหนดและกฎหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 บริษัท มีนโยบำยมุง่ เน้ นกำรป้องกันหรื อลดปริมำณของเสียที่แหล่งกำเนิด (Prevention
& Reduce) และกำรนำกลับมำใช้ ใ หม่ (Reuse & Recycle) เพื่ อลดปริ ม ำณของเสี ยที่ นำไปก ำจัด ด้ ว ย
กำรเผำที่ใช้ เตำเผำมำตรฐำนหรื อขบวนกำรเผำตำมหลักมำตรฐำนและวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมหรื อขุดบ่อดิน
ฝั ง กลบตำมมำตรฐำนและหลักวิศวกรรมสิ่ง แวดล้ อมกำหนด รวมถึง กำรนำของเสี ยกลับมำใช้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดและได้ กำหนดเป้ำหมำยของสัดส่วนของเสียไม่อนั ตรำยที่กำจัดด้ วยกำรนำกลับมำใช้ ซำ้
และใช้ ใหม่ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ต่อปี ของขยะของเสียที่ไม่เป็ นอันตรำยสำมำรถนำกลับมำใช้ ใหม่ได้ เช่น
เศษอิฐมวลเบำ เศษปูน เศษเหล็ก เศษไม้ นอกจำกนี ้บริษัท ยังมีนโยบำยดังต่อไปนี ้
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• จัดให้ มีที่ทิง้ ขยะโดยมีกำรแบ่งเขตกำรรับผิดชอบและออกนโยบำยกำรจัดเก็บขยะที่ชดั เจน
สำมำรถมองเห็นได้ ง่ำยและมีแสดงเครื่ องหมำยสะดวกในกำรจัดกำรควบคุมตรวจสอบ
• จัดทำโครงกำรกำจัดไม่ให้ มีหนู กำจัดแหล่งเพำะพันธุ์แมลงสำบ กำจัดแหล่งยุ งลำยและยุงติด
เชื ้อที่เป็ นพำหะของโรคบริเวณกำรทิ ้งเก็บกองขยะ
6.4 กำรบริหำรงำนทั่วไปและกำรบริหำรทรั พยำกรมนุษย์
6.4.1 จริยธรรมทำงธุรกิจ
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 65% สังคม = 30% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
จริ ย ธรรมทำงธุ ร กิ จ เป็ น ประเด็ น ที่ ส ำคัญ และได้ รั บ ควำมสนใจจำกผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย เนื่ อ งจำก
กำรดำเนินธุรกิจที่ขำดจริ ยธรรมและมุ่งเน้ นเพียงกำรแสวงหำผลกำไรสูงสุดอำจส่งผลกระทบโดยตรงและ
เป็ นวงกว้ ำงต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังในแง่
้
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม อำทิ กำรกระทำที่ขดั ต่อหลักปฏิบตั ิ
ด้ ำนบรรษัทภิบำล หรื อกำรหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษี เป็ นต้ น
สำหรับบริ ษัท ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำงจริ ยธรรมเพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงของธุรกิ จ และเพิ่ม
โอกำสในกำรแข่ง ขันจำกกำรสร้ ำงควำมเชื่ อมั่นแก่นักลงทุน ด้ วยเหตุนี บ้ ริ ษัท จึง ได้ ประกำศนโยบำย
บรรษัทภิบำล (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ ้น อีกทัง้
ได้ กำหนดให้ มีช่องทำงกำรรับข้ อร้ องเรี ยนด้ ำนบรรษัทภิบำล ทังนี
้ ข้ ้ อมูลกำรบริ หำรจัดกำรรวมถึงผลกำร
ดำเนินงำนด้ ำนจริ ยธรรมทำงธุ ร กิ จ ในรำยงำนฉบับนี ค้ รอบคลุม ทุกธุ ร กิ จ ที่ บริ ษัท มี สัดส่วนกำรลงทุน
มำกกว่ำกึง่ หนึง่ และมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 ได้ มีมติอนุมัติระเบีย บ
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับจริ ยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
และนโยบำยสำคัญต่ำงๆ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน (Code of Best Practice) โดยสำมำรถสรุ ป
นโยบำยสำคัญๆ ได้ ดงั นี ้
• นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ มีควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของบริ ษัททุก
ระดับชัน้ สร้ ำงประโยชน์ที่เหมำะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม
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• นโยบำยด้ ำ นกำรควบคุ ม ภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ ระบบกำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรกำรจัดเก็ บข้ อมูลและกำรจัดทำงบ
กำรเงินได้ อย่ำงมีควำมถูกต้ องน่ำเชื่อถือ กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำเนินงำน กำรกำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีกำรทบทวนควำมมี
ประสิทธิภำพอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงมีกำรตรวจสอบอย่ำงเป็ นระบบ โดยจัดจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญ
ภำยนอกเข้ ำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุ ม ภำยใน เพื่ อ รำยงำนโดยตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ มั่น ใจว่ ำ ระบบกำรควบคุม ภำยในมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้
• นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทัว่
ทัง้ องค์กรอย่ำงเป็ นระบบ มี กำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขึน้ มำทำหน้ ำที่ ใน
กำรจัดทำนโยบำย วำงระบบ ประเมินและระบุควำมเสี่ยงทังที
้ ่อำจจะเกิดจำกปั จจัยภำยใน
และปัจจัยภำยนอกองค์กร วิเครำะห์และจัดระดับควำมเสี่ยง จัดทำแผนจัดกำรควำมเสี่ยง
• นโยบำยด้ ำ นกำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่เปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเที ยมกัน สำรสนเทศจะต้ องจัดทำขึน้ อย่ำงรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรั ด เข้ ำใจง่ ำยและ
โปร่งใส เปิ ดเผยอย่ำงสม่ำเสมอทังในด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบ ระมัดระวังไม่ให้ เกิดควำมสับสนใน
ข้ อมูล รวมทังจั
้ ดให้ มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้ องกับบริษัท
• นโยบำยด้ ำนบัญชีและกำรเงิน รำยงำนทำงบัญชีจะต้ องถูกต้ องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เป็ นที่ยอมรับ มีควำมสมบูรณ์ตำมควำมเป็ นจริ ง ทันเวลำ มีควำมสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอ
ต่อผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
• นโยบำยด้ ำ นกำรปฏิบั ติต ำมกฎหมำย บุคลำกรทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องปฏิ บัติตำม
ระเบียบและข้ อกำหนดตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง ก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ จะต้ องมี ควำม
ระมัดระวัง มี กำรสอบทำนอย่ ำงรอบคอบ และมี กำรตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่ำได้ ถือ
ปฏิบตั ติ ำมข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
• นโยบำยด้ ำนเทคโนโยลีสำรสนเทศ บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยให้ บุคลำกรทุกระดับใช้
ระบบสำรสนเทศอัน ประกอบด้ ว ย วงจรเครื อ ข่ ำ ยกำรสื่ อ สำรข้ อมูล ซอฟท์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ใน
ระบบปฏิบตั กิ ำรและประมวลผลข้ อมูลต้ องถูกกฎหมำยและเป็ นมำตรฐำน เครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้ อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้ อมูล และข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ใช้ งำนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ งำนที่ขัดต่อกฎหมำยหรื อพระรำชบัญญัติที่เกี่ ยวข้ อง ไม่ละเมิดต่อ
ห น้ ำ | 3 3

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ ยืน 2561
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018

บุคคลที่สำม โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่เพียงพอป้องกันกำรเข้ ำถึงจำกภำยนอกหรื อกำร
โจรกรรมข้ อมูล มีมำตรกำรควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ มีควำมมั่นคง
และติดตำมให้ บคุ ลำกรทุกคนถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
• นโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริ ต บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น โดย
กำหนดนโยบำยให้ บุค ลำกรทุกระดับไม่ใ ห้ หรื อ รั บ หรื อให้ ก ำรสนับ สนุน กำรทุจ ริ ตใดๆ ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม กับผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ หน่วยงำนรัฐ หรื อพรรคกำรเมือง เพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง โดยบริ ษัทมีแผนที่จะประกำศ
เจตนำรมณ์ตอ่ ต้ ำนกำรทุจริต และเข้ ำร่วมองค์กรเอกชนต่อต้ ำนกำรทุจริ ตในอนำคต
ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 บริ ษัท ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลโครงกำรก่อสร้ ำงที่ได้ รับในแต่ละสัญญำต่อตลำดหลักทรัพย์
ทุก ครั ง้ ที่ ไ ด้ รั บ หนัง สื อ ยื น ยัน จำกผู้ว่ ำ จ้ ำ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล ให้ แ ก่ ป ระชำชนทรำบถึ ง ควำมคื บ หน้ ำใ น
กำรดำเนินงำนของบริ ษัท รวมไปถึงเปิ ดเผยข่ำวสำรที่จำเป็ น และเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ตำมเกณฑ์ที่ กลต. และ ตลท. กำหนดไว้ ให้ เปิ ดเผย รวมทังมี
้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
โดยห้ ำมมิให้ กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกระดับชัน้ และลูกจ้ ำงของบริ ษั ท ใช้ ข้อมูลภำยในของ
บริ ษัทที่มีหรื ออำจส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลที่ยงั มิได้ มีกำรเปิ ดเผย
ต่อประชำชน หรื อมีไว้ เพื่อใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอย่ำงเดียว และไม่ใช่ข้อมูลที่มีไว้ ใช้ ส่วนบุคคล
รวมถึงข้ อมูลจำกงบกำรเงิ นที่ยังไม่ไ ด้ นำส่ ง ตลำดหลักทรัพ ย์ฯ กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรควบรวมกิ จ กำร
กำรได้ มำซึ่งสัญญำทำงกำรค้ ำที่สำคัญ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้ แก่ ตนเองหรื อผู้อื่น ในทำงที่มิชอบทัง้
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม โดยไม่คำนึง ว่ำกระทำในนำมตนเองหรื อผู้อื่น หรื อแสวงหำข้ อมูลอย่ำงไม่สุจริ ต
ทำธุรกิจเพื่อกำรแข่งขัน
6.4.2 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้ อกำหนด
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% สิ่งแวดล้ อม = 15%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท มีควำมเกี่ยวข้ องกับกฎหมำยและข้ อกำหนดหลำยๆ ด้ ำน เช่น กฎหมำย
สิ่งแวดล้ อม กฎหมำยว่ำด้ วยควำมปลอดภัย กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยกำรค้ ำกำรลงทุน และกฎระเบียบ
ของตำลำดหลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ ใบอนุญ ำตต่ำงๆ เป็ นต้ น กำรดำเนินงำนสอดคล้ องกับ กฎหมำยและ
ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องในทุกฝ่ ำยจึงเป็ นสิ่งที่บริ ษัท ได้ ให้ ควำมสำคัญสูงสุด เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อกำรดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ถือ
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หุ้นว่ำบริ ษัทมีควำมรับผิ ดชอบต่อสัง คม สิ่งแวดล้ อม ข้ อมูลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้ อ กำหนดที่
เกี่ยวข้ อง
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ในกำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ส่วนตรวจสอบภำยในได้ ทำ
กำรสอบทำน ผลกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละขันตอนเพื
้
่อให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัท สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด
และรำยผลงำนทำงกำรเงินอย่ำงควำมถูกต้ องและครบถ้ วน
ในกำรตรวจประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร ส่วนตรวจสอบภำยในได้
สอบทำนกำรกำกับดูแลกิจกำร ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ น
เกณฑ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริษัทมีโครงสร้ ำงและกำรสนับสนุนของกระบวนกำรที่จำเป็ นในกำรนำไปสูผ่ ลสำเร็ จ
ของกำรกำกับดูแลที่ดีและโปร่ งใสและให้ ควำมเป็ นธรรมเท่ำเทียมกัน ตลอดจนมีกำรนำทรัพยำกรไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตรงตำมวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ ำย
เพื่อควบคุมกำรดำเนินธุรกิจให้ มีควำมสอดคล้ องตำมกฎหมำยและข้ อกำหนด บริ ษัทได้ จดั ให้ มี
กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
• กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนว่ำสอดคล้ องกับกฎหมำยและข้ อกำหนดภำยนอก
• กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม ภำยในและผลกำรดำเนินงำนว่ำเป็ นไปตำมกฎระเบีย บและ
มำตรฐำนภำยในองค์กร
• กำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรดำเนินงำนขององค์กรเทียบกับมำตรฐำนสำกล
ผลกำรดำเนินงำน
กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนว่ ำสอดคล้ องกับกฎหมำยและข้ อกำหนดภำยนอก
บริษัท ได้ จดั ตังที
้ มงำนสอบภำยในและกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกฎหมำยขึ ้น โดยมีหน้ ำที่หลัก
2 ด้ ำน ได้ แก่
• กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุ ม ภำยใน และกำรปฏิ บั ติน โยบำยและกฎระเบี ย บ
ภำยในองค์ กร
บริ ษัท มีกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน และระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนภำยใน
องค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ และได้ ดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงปฏิบตั ิด้ำนกำรควบคุมภำยในของ COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ 5 ด้ ำ น
ได้ แก่ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน ระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรข้ อมูล และรบบกำรติดตำม
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• กำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรดำเนินงำนขององค์ กรเทียบกับมำตรฐำนสำกล
บริ ษัท ได้ นำมำตรฐำนสำกลมำประยุก ต์ใช้ ใ นองค์กรอย่ำงต่อเนื่ องเพื่ อพัฒ นำมำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนและสร้ ำงควำมเชื่อมั่นให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย บริ ษัท ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำร
จัดกำรคุณภำพ (ISO 9001:2015) และในปี 2562 บริษัทจะดำเนินกำรขอรับรองมำตรฐำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
ISO 14000 และมำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน 45001
6.4.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 85% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
บริ ษัท เชื่อว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็ นหัวใจหลัก ของกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร
โดยระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน (Employee Engagement) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
ต่อประสิทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิงำน และควำมสุขในกำรทำงำน ดังนัน้ บริ ษัท จึงใช้ อัตรำกำรลำออกของ
พนักงำนเป็ นตัวชี ้วัดควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนต่อบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ ตงเป้
ั ้ ำหมำยไว้ วำ่
ในปี 2563 อัตรำกำรลำออกของพนักงำนจะอยูใ่ นระดับที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 10
แนวทำงกำรดำเนินงำน
เพื่อให้ ประสบผลสำเร็ จอย่ำงที่ได้ ตงหมำยไว้
ั้
บริษัท ได้ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน
และเคำรพในสิ ท ธิ ม นุษ ยชน มี ก ำรจ้ ำ งงำนอย่ ำ งเป็ น ธรรม โดยกำรให้ ผ ลตอบแทน สวัส ดิก ำรและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม เพื่อ ให้ พนักงำนมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี รวมถึงกำรบริหำรผลกำรปฏิบตั ิงำนที่
เป็ นธรรม มีระบบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ Competency ควบคูไ่ ปกับระบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
KPI ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ องกับงำนที่ทำโดยตรงและพฤติกรรมของพนักงำน
ผลกำรดำเนินงำน
• กำรปฏิบัตดิ ้ ำนแรงงำนและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญกับกฎหมำยแรงงำนและเคำรพสิทธิ มนุษยชนตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้
เพื่อให้ เกิดควำมถูกต้ องและเท่ำเทียมกันของพนักงำนไม่เลือกปฏิบัติตำมเพศ เชื ้อชำติ ศำสนำ หรื อสีผิว
บริ ษัท มีนโยบำยกำรจ้ ำงแรงงำนให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำย และปฏิบตั ิต่อแรงงำนด้ วยควำมเป็ นธรรมและ
คำนึงถึงหลักสิทธิ มนุษยชนอันพึงต้ องปฏิ บตั ิอย่ำงเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจ้ ำงแรงงำนเด็ก ก ำรจ้ ำง
แรงงำนต่ำงด้ ำว รวมถึงกำรเคำรพในสิทธิเสรี ภำพของพนักงำนในกำรมีส่วนร่ วม และแสดงควำมคิดเห็น
อันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
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ในปี 2561 บริ ษัท ได้ ดำเนินกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยด้ ำนแรงงำนอย่ำงเคร่งครัดตำมนโยบำยของ
บริษัท ไม่มีกำรใช้ แรงงำนเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำที่กฎหมำยกำหนด และกำรจ้ ำงแรงงำนต่ำงด้ ำวที่มีใบอนุญำต
กำรทำงำนถูกต้ องตำมกฎหมำย และพนักงำนทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุง
และพัฒนำองค์กร
• กำรสรรหำและกำรจ้ ำงงำน
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินกำรสรรหำและคัดเลื อกบุคลำกร โดยกำรสรรหำทัง้ ภำยในและ
ภำยนอก เพื่อคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมต้ องกำรของบริษัท ดังนี ้
• กำรสรรหำและคัดเลือกภำยในบริ ษัท บริ ษัท มีนโยบำยที่เปิ ดโอกำสให้ กับพนักงำน
ภำยในบริษัท ได้ มีโอกำสที่จะพัฒนำ และเจริญเติบโตในหน้ ำที่กำรงำน เมื่อมีตำแหน่งงำน
ว่ำง บริ ษัท จะประกำศแจ้ งพนักงำนภำยในก่อน เพื่อให้ พนักงำนที่สนใจได้ สมัค รตำม
กระบวนกำรของบริษัท
• กำรสรรหำและคัดเลือกภำยนอกบริษัท บริ ษัท มีนโยบำยในกำรสรรหำและคัดเลือก
ภำยนอกบริ ษัทเพื่อเตรี ยมบุคลำกรให้ พร้ อมรองรับตำแหน่งงำนที่ว่ำง และจำเป็ นต่อกำร
ดำเนินกำรของธุรกิจ โดยให้ เป็ นไปตำมโครงสร้ ำงอัตรำกำลังและแผนกำรขยำยธุรกิจของ
บริ ษั ท ซึ่ ง ต้ อ งคุณ สมบัติ แ ละควำมสำมำรถตำมที่ บ ริ ษั ท ก ำหนด และเป็ น ไปตำม
กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ ลำกรที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมที่กำหนด
เข้ ำมำร่ วมงำน บุคคลภำยนอกสำมำรถสมัครเพื่อเข้ ำเป็ นพนักงำนของบริ ษัท ได้ หลำย
ช่องทำง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์กำรสมัครงำน กำรส่งประวัตเิ ข้ ำมำใน e-mail ของ
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรยื่นสมัครด้ วยตนเองที่บริษัท
• ผลตอบแทน สวัสดิกำรและผลประโยชน์ อ่ ืน ๆ
บริ ษัท จัดให้ มีผลตอบแทนและสวัสดิกำรตำมกฎหมำยและสวัสดิกำรพิเศษต่ำงๆ แก่พนักงำนทุก
ประเภท โดยยึดหลักควำมเหมำะสมตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ เช่ น เครื่ องแบบ
พนักงำน กำรตรวจสุขภำพประจำปี กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
• กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัท ได้ จดั ตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับพนักงำนประจำ เพื่อสนับสนุนกำรสะสมเงินออมของ
พนักงำน โดยจะหักเงินสะสมเข้ ำกองทุนในอัตรำร้ อยละ 2 - 6 ของเงินเดือนของพนักงำนแต่ละรำย และ
บริ ษั ท จะสมทบร้ อยละ 2 - 6 ของเงิ น เดื อ นของพนัก งำนตำมอำยุก ำรทำงำนของพนัก งำน เพื่ อ เป็ น
หลักประกันควำมมัน่ คงด้ ำนกำรเงินของพนักงำนเมื่อเกษี ยณอำยุงำน
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• ทุนกำรศึกษำ
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำของพนักงำนศึกษำต่อปริ ญญำตรี และปริ ญญำโทใน
สำขำที่เกี่ ยวข้ องกับกำรทำงำน ในปี 2561 ยังไม่มีพนักงำนที่ได้ รับทุนกำรศึกษำในกำรศึกษำต่อ แต่มี
พนักงำนที่ได้ รับทุนกำรศึกษำในกำรเรี ยนต่อเดิมอยูแ่ ล้ วดังนี ้
รำยกำร
ค่ำจ้ ำงเริ่ มต้ น (ยังไม่รวมค่ำประสบกำรณ์ )
ค่ำเดินทำง
ค่ำใบประกอบวิชำชีพ
ค่ำตำแหน่ง

ระดับปฏิบตั ิกำร
9,600-17,000

ระดับบริ หำร
หัวหน้ ำแผนก ผู้จดั กำร/ผอ.
ผู้บริ หำร
ตำมโครงสร้ ำงเงินเดือน
เฉพำะวิศวกร สถำปนิก และบัญชี
•

ค่ำโทรศัพท์

•

•

•

•

กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

•

•

•

•

เงินช่วยเหลืองำนศพญำติพนักงำน

•

•

•

•
•

รถประจำตำแหน่ง
ทุนกำรศึกษำพนักงำน

•

•

•

•

ตำรำงที่ 6: แสดงอัตรำจ้ ำงงำนแรกเข้ ำและสวัสดิกำร

หมายเหตุ
• ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย สายโครงการก่ อสร้ าง - โฟร์ แมน ช่างเทคนิ ค วิ ศวกร สถาปนิ ก จป. พนักงานคลังวัสดุ ธุรการโครงการ
พนักงานขับรถ พนักงานควบคุมเครื ่ องจักรหนัก ส่วนสานักงาน พนักงานจัดซื ้ อ พนักงานจัดจ้าง พนักงานการเงิ น พนั กงานบัญชี ภาษี
พนักงานบัญชี ต้นทุน พนักงานบัญชี ตรวจจ่ าย พนักงานฝ่ ายบุคคล พนักงานประมาณราคา พนักงานประมูลงาน ธุรการประมาณราคา
พนักงาน R&D พนักงานควบคุมภายในและบริ หารความเสีย่ ง เลขานุการ พนักงาน IT พนักงาน QC พนักงานทรัพย์สิน
• หัวหน้ าแผนก ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกจัดซื ้ อ หัวหน้าแผนกจัดจ้าง หัวหน้าแผนกจัดซื ้ อ หัว หน้าแผนกการเงิ น หัวหน้าแผนกการเงิ น
หัวหน้าแผนกบัญชี ภาษี หัวหน้าแผนกบัญชี ตรวจจ่าย หัวหน้าแผนกบัญชี ต้นทุนหัวหน้าแผนกประมาณราคาและประมูลงาน หัวหน้าแผนก
ควบคุมต้นทุน หัวหน้าแผนกวิ ศวกรรมงานระบบ หัวหน้าแผนกบุคคล
• ผู้ จัดการ/ผอ. ประกอบด้วย ผู้อานวยการโครงการ วิ ศวกรโครงการ สถาปนิ กโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้ อจัดจ้าง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ น ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี ตรวจจ่าย ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี ภาษี และบริ ษัทในเครื อ ผูอ้ านวยฝ่ ายทรัพย์สินและซ่อมบารุ ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายควบคุมภายในและบริ หารความเสีย่ ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิ ศวกรรม
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ปี (พ.ศ.) ระดับชันกำรศึ
้
กษำ
2558

2559
2560

สำขำ

ตำแหน่งของพนักงำนผู้รับทุน

จำนวนผู้ที่ได้ รับทุน

กำรบัญชี

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย

1

เทคโนโลยีกำรก่อสร้ ำง

ผู้จดั กำรโครงกำร

1

ปริ ญญำโท

กำรบริ หำรกำรก่อสร้ ำง

ผู้จดั กำรโครงกำร

5

ปริ ญญำตรี

กำรจัดกำร

โฟร์ แมน

1

ปริ ญญำโท

กำรบริ หำรกำรก่อสร้ ำง

สถำปนิก

2

กำรบริ หำรธุรกิจ

เลขำนุกำรบริ ษัท

1

จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร

พนักงำนฝ่ ำยบุคคล

1

ปริ ญญำตรี

ปริ ญญำโท

ตำรำงที่ 7: แสดงสถิติกำรให้ ทนุ กำรศึกษำของบริษัท

• โครงกำร Happy Workplace
บริ ษัทส่งเสริ มให้ พ นักงำนสร้ ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรทำงำนและกำรใช้ ชีวิตส่วนตัว โดยนำ
แนวทำงของคูม่ ือควำมสุข 8 ประกำรในที่ทำงำน HAPPY WORKPLACE มำประยุกต์ใช้ ในกำรทำกิจกรรม
ของบริ ษัท เพื่อให้ พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีซึ่ง เพรำะบริ ษัท เชื่อว่ำกำรที่พนักงำนของบริ ษัท มีควำม
เป็ นอยูท่ ี่ดีจะนำไปสูผ่ ลงำนที่ยอดเยี่ยมในที่สดุ รำยละเอียดของโครงกำรมีดงั ต่อไปนี ้
1) Happy Body บริ ษัทได้ จัดสวัสดิกำรเพื่ อส่ง เสริ ม สุขภำพให้ กับพนักงำนเช่น ตรวจสุขภำพ
ประจำปี กำรสนับสนุนกำรออกกำลังกำย เช่น กำรปั่ นจักรยำน โยคะ เพื่อเป็ นกำรผ่อนคลำย
ควำมเมื่อยล้ ำ เป็ นต้ น
2) Happy Heart บริ ษัท เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรมีน ้ำใจเอื ้ออำทรต่อกันและกัน เนื่องจำกมี
ควำมว่ำเชื่อควำมสุขที่แท้ จริงคือกำรเป็ นผู้ให้ บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มควำมมีน ้ำใจเอื อ้
อำทรต่อกันในที่ทำงำน เช่น กำรอวยพรในวันเกิดของพนักงำน เป็ นต้ น
3) Happy Relax บริ ษัท ได้ สร้ ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้ ำงควำมสุขและควำมบันเทิงให้ กบั บุคลำกร
ให้ ผ่ อ นคลำยทัง้ ร่ ำ งกำยและสมอง ทัง้ ยัง เป็ น กำรเติ ม หัว ใจให้ พ ร้ อมท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เช่น กิจกรรมกีฬำประจำปี งำนเลี ้ยงประจำปี กำรท่องเที่ยวประจำปี เป็ นต้ น
4) Happy Brain บริ ษัท ได้ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ ศึกษำหำควำมรู้ เพิ่มเติม
และเพิ่มพูนทักษะและประสบกำรณ์ ตลอดจนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ นำไปสู่
ควำมเป็ นมืออำชีพและมีควำมก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่กำรงำน บริษัทได้ จดั กิจกรรมศึกษำดูงำน เช่น
ดูงำนกำรก่อสร้ ำงโดยใช้ ผนังสำเร็ จรูป, ดูงำนครัวกำรบินกรุงเทพ-ภูเก็ตของบริ ษัทครัวกำรบิน
บำงกอกแอร์ เวย์ จำกัด (BAC) , ไปดูงำน canton fair 2018 ที่กวำงโจว ประเทศจีน เป็ นต้ น
5) Happy Soul บริ ษัท ส่งเสริ มให้ พนักงำนยึดมั่นในหลักศำสนำ ศีลธรรม สนับสนุนให้ เป็ นคนดี
คิดดี ทำดี บริ ษัท จึงมีสวัสดิก ำรให้ มีวันลำบวชได้ 7 วัน และลำปฏิบตั ิธรรมได้ 3 วัน ต่อปี
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เพื่อให้ พนักงำนได้ ไปปฏิบตั ิกิจกรรมทำงศำสนำ นอกจำกนัน้ ยังมีกิจกรรมในวันสำคัญทำง
ศำสนำเช่น กำรถวำยเทียนพรรษำในวันเข้ ำพรรษำ กำรจัด กำรส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ เสดง
ควำมเคำรพต่อผู้ใหญ่ ด้ วยกำรจัดกิจกรรมรดนำ้ ดำหั ว ให้ กับหัวหน้ ำงำน และผู้บริ หำร ใน
เทศกำลวันสงกรำนต์ เป็ นต้ น
6) Happy Money บริ ษัท ส่งเสริ มให้ พนักงำนรู้ จักเก็บออม ไม่เป็ นหนีส้ ิน และปลูกฝั งนิสัยกำร
ออมเงิน ผ่ำนกำรออมเงินกับกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ โดยเชิญเจ้ ำหน้ ำที่กองทุนมำให้ ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรออมอย่ำงถูกต้ อง
7) Happy Familyบริ ษัท เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรมีครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่ คง ปลูกฝั งนิสยั
รักครอบครัว ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมวันเด็กให้ กบั ลูกพนักงำน เป็ นต้ น
8) Happy Society บริ ษัท ส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมรักสำมัคคีเอือ้ เฟื ้อต่อชุมชนที่ตนทำงำน
และพักอำศัย และสนับสนุนให้ พนักงำนได้ มีโอกำสตอบแทนสังคมโดยทำหน้ ำที่จิตอำสำ เช่น
บริ จ ำคเงิ นค่ำยอำสำ สนับสนุนกำรแข่ง ขันกอล์ ฟ กำรกุศล, ค่ำทำบุญทอดผ้ ำ ป่ ำสำมัค คี ,
บริ จำคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็ นต้ น ซึ่งปี 2561 ได้ มีงบประมำณในกำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ 898,893 บำท
• กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิ ำนที่เป็ นธรรม
บริ ษัท ยึดหลักกำรบริ หำรผลงำน และพัฒนำสมรรถนะควำมสำมำรถ โดยมีระบบประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ Competency ควบคู่ไปกับระบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน KPI ซึ่งเป็ นตัวชี ว้ ดั ที่เกี่ยวข้ อง
กับงำนที่ทำโดยตรงและพฤติกรรมของพนักงำน ในปี 2561 บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนมีส่วนร่ วมใน
กำรปรับปรุ งตัวชีว้ ัดผลกำรปฏิบตั ิงำน KPI ของแต่ละฝ่ ำย จำกเดิมในปี 2560 เพื่อตอบโจทย์กำรทำงำน
และเป้ำหมำยของบริ ษัท (Corporate KPI) ในปี 2561 ทำให้ เกิ ดควำมชัดเจน และสะท้ อนผลจำกกำร
ปฏิบตั ิงำนจริ งของพนักงำนมำกขึน้ เนื่องจำกในปี 2560 เป็ นปี แรกที่ บริ ษัท เริ่ มใช้ ระบบประเมิน ผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนในรูปแบบของ KPI
• กำรประเมินผลและค่ ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง
บริ ษัทได้ กำหนดกำรปรับขึ ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริ หำรโดยใช้ ผลกำรประเมินจำกแบบประเมินผล
งำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ซึ่งประกอบด้ วย Corporate KPI และวัดผลกำรปฏิ บัติง ำนจะครอบคลุม ทัง้
ทำงด้ ำนธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเป็ นเป้ำหมำยร่วมของกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน โดยเป้ำหมำยดังกล่ำวจะ
ได้ รับมอบหมำยมำจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อให้ ผ้ บู ริหำรในแต่ละสำยงำนนำเป้ำหมำยบริษัทแต่ละ
ด้ ำนไปบริหำรเพื่อให้ เกิดควำมยัง่ ยืนต่อไป
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• กำรประเมินผลและค่ ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้พิจำรณำประเมินผลและค่ำ ตอบแทนของ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยตัวชี ้วัดผลกำรปฏิบตั ิงำนได้ ถกู กำหนดขึ น้ ตำมควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรซึ่งครอบคลุมกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจควบคู่ไปกับเป้ำหมำยด้ ำนสังคมและสิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องค่ำตอบแทนนันได้
้ ทำกำรสำรวจอัตรำกำร
ปรับเงินเดือนและค่ำตอบแทนสำหรับผู้บริหำรจำกบริ ษั ทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน อนึง่ ควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะได้ รับกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อกำร
พิจำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป
• กำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์ กร
ในปี 2561 บริ ษัท ในควำมสำคัญในกำรสร้ ำงแนวทำงในกำรทำงำนที่เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
โดยมีแนวคิดเพื่อสร้ ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนในองค์กำร เรี ยกว่ำ CRD 4.0 ประกอบด้ วย
• รู้จริง (เรี ยนรู้ ทันโลก, Knowledge)
• เก่งจริง (นำควำมรู้มำฝึ กฝนให้ เชี่ยวชำญ , Competency)
• ทำจริง (ควำมรับผิดชอบกับงำนที่ทำ , KPI)
• ดีจริง (ควบคุมผลงำนให้ ถกู ต้ องตำมมำตรฐำน, KPI)
6.4.4 กำรพัฒนำทรั พยำกรบุคคล
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 85% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
บริ ษัท มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ใช้ ในการทางานให้ แก่พนักงานทุก
ระดับเพื่อสร้ าง “คนเก่ง” ขององค์กร เพราะบริ ษัท เชื่อว่าพนักงานเป็ นหัวใจหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ การ
พัฒนาบุคลากรให้ เ ป็ นคนเก่ง จะทาให้ บริ ษัท มีความพร้ อมและเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ ไ ด้
ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ และลดต้ นทุนทางธุรกิจ ทังนี
้ ้บริ ษัท มีเป้าหมายที่จะจัดทาระบบการประเมินสมรรถนะ
(Competency) สาหรับทุกตาแหน่งงานให้ แล้ วเสร็จภายใน ปี 2563
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริษัท มีการประเมินสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับตาแหน่งงานทุกตาแหน่ง 2 ด้ าน คือ สมรรถนะด้ าน
การบริหาร (Managerial Competency) (ระดับหัวหน้ าขึ ้นไป) และสมรรถนะด้ านตาแหน่งงาน (Functional
Competency) ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงาน เพื่อให้ ทราบสมรรถนะที่ควรปรับปรุ ง และ
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นามาทาแผนพัฒ นาทรั พยากรบุคคลรายปี ส าหรั บพนักงานแต่ละระดับผ่านการอบรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษั ท ได้ จัด ท ำโครงกำรพัฒ นำบุค ลำกรของบริ ษั ท อย่ำ งต่อ เนื่ อ ง โดยในปี 2561 บริ ษั ท ได้
ดำเนินกำรจัดทำกำรอบรมควำมทั่วไปและหลักสูตรพืน้ ฐำนส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับชัน้
ดังต่อไปนี ้
• หลักสูตรกฎหมำยภำษีอำกรเพื่อกำรวำงแผนภำษีเงินได้ นิติบุคคลและภำษีมูลค่ ำเพิ่ม
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ พนักงำนได้ มีควำมรู้เรื่ องกฎหมำยภำษี อำกรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และ
มีควำมเข้ ำใจในกำรวำงแผนภำษี ของบริ ษัท ซึ่งจะทำให้ บริ ษัทเสียภำษี ได้ อย่ำงถูกต้ องและ
ประหยัด
• หลักสูตรกำจัด 5 อุปสรรค์ ของทีมเวิรค์ ด้วยเอ็นเนียแกรม เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ บคุ ล
กรขององค์กรใช้ เครื่ องมือ Enneagram เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นในกำรสร้ ำงพืน้ ฐำนควำมเข้ ำใจเรื่ อง
“คน” อย่ำงลึกซึ ้ง เพื่อรู้แนวทำงบริ หำรตนเอง และปรับเปลี่ยนกำรแสดงออกต่อผู้ร่วมงำนให้
เหมำะสมและได้ ผลยิ่งขึ ้น จำกนัน้ จึงนำมำประยุกต์ ไปสู่กำรพัฒ นำทักษะกำรทำงำน ผ่ำน
โปรแกรมกำรเรี ยนรู้ ทกั ษะด้ ำนอื่น ๆ ที่จำเป็ นในกำรทำงำนเพื่ อเป็ นกำรพัฒนำแบบ “เก่งงำน
เก่งคน” ซึง่ จะนำไปสูผ่ ลสำเร็จของทีมงำนและองค์กรมำกยิ่งขึ ้น
• หลักสูตรรวมใจ รวมทีม เพื่อองค์ กร รุ่ นที่ 1 และรุ่ นที่ 2 (พนักงำนทั่วไป) เป็ นหลักสูตร
ที่มงุ่ เน้ นให้ บคุ ลกรได้ เรี ยนรู้ถึงหลักในกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรหรื อ
หน่วยงำน ตลอดจนช่วยผลักดันให้ เกิดพลังขององค์กร ผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมจะได้ เรี ยนรู้ ถึง
หลักและเงื่อนไขในกำรทำงำนเป็ นทีม กำรอยู่ร่วมกัน ส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมมีสมั พันธภำพที่ดี
ต่อกัน กระบวนกำรนีจ้ ะผลักดันให้ บุคลำกรมีควำมเป็ นหนึ่งเดียวมีเป้ำหมำยเดียวกัน และ
สำมำรถนำพำองค์กรไปสูค่ วำมสำเร็จได้ ตำมที่ตงเป้
ั ้ ำหมำยไว้
• หลักสูตรเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (พนักงำนทั่วไป) เป็ นหลักสูตรที่มงุ่ เน้ น
ให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เพื่อให้ ผ้ อู บรมทรำบถึงหลักกำรใน
กำรดำเนินงำนควำมปลอดภัย ตลอดจนกิ จ กรรมที่ จ ำเป็ นในกำรสร้ ำงควำมปลอดภัย ใน
กำรท ำงำน และสำมำรถน ำไปด ำเนิ น งำนควำมปลอดภัย ให้ เ กิ ด ขึน้ ในองค์ ก ร และเป็ น
กำรปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตำมที่กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2549 ที่ได้ กำหนดไว้ อีก
ด้ วย ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงำนในตำแหน่งช่ำงเทคนิคขึ ้นไปที่จะต้ องเข้ ำอบรมในหลักสูตร
จป. ระดับหัวหน้ ำงำนซึง่ ได้ มีกำรจัดอบรมเป็ นประจำทุกปี
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• กำรฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ (ผู้บริ หำร,หัวหน้ ำ,พนักงำนทั่วไป) เป็ น
หลักสูตรที่มงุ่ เน้ นให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของควำมปลอดภัยในที่ทำงำน โดยทำงบริษัทได้ จดั ให้
มี กำรฝึ กซ้ อมดับเพลิ ง และฝึ กซ้ อมอพยพหนี ไ ฟ ของส ำนักงำนใหญ่ ประจ ำปี 2561 และที่
โครงกำรก่อสร้ ำงต่ำง ๆ ที่มีควำมพร้ อมในกำรฝึ กซ้ อม เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมและเป็ นกำร
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตำมกฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรจัดกำร และดำเนินกำรด้ ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ.2555 ซึ่งได้ กำหนดให้ นำยจ้ ำงจัดให้ ลูกจ้ ำงทุกคนฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อม
อพยพหนีไฟพร้ อมกันอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับ
วิชำชีพ มำเป็ นผู้บรรยำยทังภำคทฤษฎี
้
และกำรฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ กับลูกจ้ ำง
ในกำรป้องกันอัคคีภยั และสำมำรถเผชิญเหตุได้ อย่ำงมีสติซงึ่ จะช่วยแก้ ไขสถำนกำรณ์ รวมทัง้
ลดควำมสูญเสียต่อชี วิตและทรัพย์สิน และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ ไ ด้ อย่ำงเหมำะสมใน
สถำนกำรณ์จริง
• หลักสูตร กฎหมำยแรงงำนที่เจ้ ำของกิจกำรผู้บริ หำรและ HR ต้ องรู้ (พนักงำนทั่วไป)
เป็ นหลักสูตรที่บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในด้ ำนงำนบริ หำรบุคคลซึง่ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมำกสำหรับ
กำรบริ หำรงำนก็ คือ กฎหมำย และข้ อบังคับ ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นวัน เวลำทำงำน เวลำพัก
วั น หยุ ด วั น ลำ ค่ ำ จ้ ำง สวั ส ดิ ก ำรต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ที่ จ ะน ำมำปฏิ บั ติ และก ำหนดเพื่ อ ให้
กำรบริ หำรงำนเป็ นไปด้ วยควำมเป็ นระเบีย บเรี ย บร้ อย และสำมำรถให้ คำปรึ กษำและให้
คำตอบแก่ผ้ ทู ี่สงสัยในเรื่ องของกฎหมำยที่เกี่ยวกับแรงงำนอย่ำงถูกต้ องและมีประสิทธิภำพ จึง
ได้ จดั ส่งเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบุคคลและผู้บริหำรเข้ ำร่วมอบรมในหลักสูตรนี ้
• หลั ก สู ต รกำรเขี ยนอี เ มลภำษำอั งกฤษพร้ อมคู่ มื อ กำรใช้ งำน(พนั ก งำนทั่ ว ไป) เป็ น
หลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของกำรติดต่อประสำนงำนและเพื่อเป็ นกำรพัฒนำ
ทัก ษะกำรสื่ อ สำรด้ ำ นภำษำอัง กฤษ ได้ เ รี ย นรู้ ทัง้ เทคนิ ค วิ ธี แ ละฝึ ก ปฏิ บัติ ก ำรสื่ อ สำรใน
กำรเข้ ำถึงลูกค้ ำด้ วยกำรสื่ อสำรทำงจดหมำยและ Email รวมทัง้ เอกสำรอื่ น ๆ ทำงธุรกิ จ ที่
จำเป็ นอย่ำงเป็ นระบบ ที่จะทำให้ ผ้ ูอบรมได้ เข้ ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้ ได้ ด้วยตนเองเมื่อ
ปฏิบตั ิงำนจริ ง ซึ่งได้ มีกำรอบรบในวันที่ 07 มีนำคม 2561 โดยมีเลขำนุกำรกรรมกำรผู้จดั กำร
เข้ ำรวมอบรมในครัง้ นี ้
• หลั ก สู ต รกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นควำมยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ Corporate Sustainability Strategy ของ
องค์ กร (ผู้บริหำร,หัวหน้ ำ,พนักงำนทั่วไป) เป็ นหลักสูตรที่มงุ่ เน้ นในพนักงำนของบริ ษัท ทุก
ระดับขันได้
้ ตระหนักถึงควำมหมำยและควำมสำคัญ รวมถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตำมกรอบควำมคิด
ควำมยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยพนักงำนของบริ ษัท จะได้ เรี ยนรู้วิธีกำรดำเนินธุรกิจตำมกลยุทธ์กำร
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เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน รักษำสมดุลของกำรมุง่ สู่องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศ ที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี
นวัตกรรม และองค์ควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่อง ทังด้
้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร และกระบวนกำรทำงำน
เพื่ อ สร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น (Competitiveness) กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี
(Corporate Governance: CG) ภำยใต้ จรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง เน้ นกำร
ดำเนินงำนอย่ำงโปร่ งใสเป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เคำรพกฎหมำย และข้ อบังคับต่ำง ๆ อย่ำง
เคร่ งครัด ตลอดจนให้ ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
สัง คมชุม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ พัฒ นำไปสู่ก ำรสร้ ำงคุณ ค่ ำ เพิ่ ม ร่ ว มกัน
นอกจำกนี ้บริ ษัท ยังได้ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรโดยเฉพำะผู้บริ หำร และ
กำรพัฒนำควำมรู้เฉพำะทำงตำมสำยงำน ดังนันจึ
้ งมีกำรจัดอบรมหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี ้
• หลักสูตรอบรมและสัมมนำสำหรั บผู้บริหำร
- ในวันที่ 14 - 15 พฤษภำคม 2561 คุณวรำพันธ์ อิ นต๊ ะ โมงค์ ได้ เข้ ำร่ วมกำรอบรมใน
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- ในวัน ที่ 19 - 20 กรกฎำคม 2561 คุณ พัช ริ น ทร์ ธรรมถนอม ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมใน
หลัก สู ต ร Refreshment - of the Role and Expectaion of A CFO ณ โรงแรม Grand
Centre Point
- ในวันที่ 3 - 4 สิงหำคม 2561 คุณพัชริ นทร์ ธรรมถนอม ได้ เข้ ำร่วมกำรอบรมในหลักสูตร
กำรทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่ำบริ ษัท ณ โรงแรม Marriott Executive
Apartments Sukhumvit Park
- หลักสูตรกำรบริ หำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอยำงยัง่ ยืน ประจำปี 2561
(CSR for Corporate Sustainability)
• หลักสูตรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนระดับปฏิบัติกำรในตำแหน่ งวิศวกร
- ในวันที่ 16-14 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับ ทั่ว ไปได้ เ ข้ ำ อบรมในหลัก สูตร กำร
วำงแผนและควบคุมต้ นทุนก่อสร้ ำง (Cost Control) ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์ เชิงสะพำน
ซังฮี ้
- ในวันที่ 12-13 กรกฎำคม 2561 พนักงำนในระดับทั่วไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูต รกำร
ออกแบบฐำนรำกและแนวทำงกำรแก้ ไขปัญหำ
- ในวันที่ 18-19 สิงหำคม 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไป ได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร Microsoft
Project 2016
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-

-

-

ในวันที่ 31 สิงหำคม - 1 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร
กำรออกแบบอำคำรโครงข้ อแข็งคอนกรี ตเสริ มเหล็กต้ ำนกำรสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหว
ในเขตภำคเหนือ
ในวันที่ 10-12 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับหัวหน้ ำได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร VR
Digital Training Center (VRD142 - Autodesk Revit for Architecture ณ โรงแรม Glitz
Hotel
ในวันที่ 13-15 กันยำยน 2561 พนักงำนในระดับทัว่ ไปได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร มำตรฐำน
กำรติดตังทำงไฟฟ้
้
ำสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ณ โรงแรมแคนทำรี ฮิลส์ เชียงใหม่
ในวันที่ 06 ตุลำคม 2561 พนักงำนในระดับหัวหน้ ำได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร กำรวำงแผน
และบริหำรโครงกำรก่อสร้ ำงด้ วยระบบ BIM ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพำนซังฮี ้

6.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและวำงแผนกลยุทธ์
6.5.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% สิ่งแวดล้ อม = 15%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
เนื่องจำกบริ ษัทประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงซึ่งมีควำมเกี่ ยวข้ องกับทังปั
้ จจัยที่ควบคุมได้ และ
ควบคุมไม่ได้ เป็ นอย่ำงมำก ดังนันกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงจึงมีควำมจำเป็ นเพื่อที่จะไม่ให้ ธุรกิจเกิดผลกระทบ
ในแง่ลบที่มำกเกินไป รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ เสีย สังคม และสิ่งแวดล้ อ ม ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เห็นว่ำกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทนันมี
้ ควำมเสี่ยงหลักอยู่ 5 ประเภท ได้ แก่ ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเสี่ยง
ทำงกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิกำร (Operating Risk) ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อมและสังคม (Compliance Risk) และควำม
เสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk) ดังนัน้ กำรจัดตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงจึงมีจุดประสงค์ที่จะ
กำจัดหรื อลดผลจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้ ได้ มำกที่สุด รวมถึงควำมเสี่ยงบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
ทำงคณะกรรมกำรก็ได้ สรรหำวิธีกำรที่จะป้องกันและบรรเทำหำกเหตุกำรณ์จำกควำมเสี่ยงนันๆ
้ ได้ เกิดขึ ้น
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษัทได้ มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงเพื่อประชุมและหำรื อในกำรชีบ้ ่งถึงควำม
เสี่ยงและนัยสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท คิดหำวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรติดตำมผ่ำนตัวชี ้วัดที่
เกี่ยวข้ องกับควำมเสี่ยงนัน้ ๆ โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
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ระบุควำมเสี่ยง

ประเมินควำมเสี่ยง

ตอบสนองต่อควำม
เสี่ยง

ติดตำมและ
รำยงำนควำมเสี่ยง

สร้ ำงกำรตระหนักรู้
และสื่อสำรควำม
เสี่ยง

ภำพที่ 8: แสดงกระบวนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรพิจ ำรณำทบทวนควำมเสี่ ยงในปี 2561 พบว่ำมี รำยกำรควำมเสี่ ยงที่ มี อิ ทธิ พ ลอย่ ำ งมี
นัยสำคัญต่อบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. ควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจ
เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำงเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วำมสัม พัน ธ์ กับ ภำวะเศรษฐกิ จ และอัต รำกำร
ขยำยตัว ทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ ดัง นัน้ กำรเติบ โตหรื อ กำรชะลอตัว ทำงเศรษฐกิ จ เป็ น ปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่อรำยได้ ของบริ ษัท อีกทัง้ ยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันภำยในกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจรั บเหมำ
ก่อสร้ ำงที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริ ษัทได้ ทังหมดนี
้
้จึงเป็ นสำเหตุที่บริ ษัทต้ องคำนึงถึง
ควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจและอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จของประเทศ ภำวะกำรแข่งขันของกลุม่
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีควำมเข้ ำใจในลักษณะของธุรกิจรับ เหมำก่อสร้ ำงเป็ นอย่ำงดี ตลอดจนในปี
ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังภูมิภำคอื่นโดยเฉพำะภำคใต้ ซึ่งเป็ นโครงกำรก่อสร้ ำงโรงแรม และ
รี สอร์ ท ที่เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี และงำนก่อสร้ ำงระบบบำบัดน ้ำเสียเทศบำลป่ ำตอง จังหวัดภูเก็ต
โดยยังคงครองฐำนลูกค้ ำในภำคเหนือ ทังงำนภำครั
้
ฐและเอกชน กอปรกับบริ ษัทสำมำรถเข้ ำร่ วมประมูล
งำนหรื อรั บงำนได้ ทัง้ งำนหน่วยงำนรำชกำรและงำนภำคเอกชนได้ ในกำรรั บงำนจำกทัง้ ภำครั ฐ และ
ภำคเอกชนทำให้ บริ ษัทสำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจลงได้ อำทิ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัว ภำคเอกชนลดกำรลงทุนลง ในขณะที่ภำครัฐยังคงต้ องมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
หรื อทำกำรลงทุนต่อเนื่องตำมแผนงำนของภำครัฐ ทำให้ บริษัทยังสำมำรถรักษำระดับรำยได้ ให้ เติบโตได้
2. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐที่จะเกิดขึ ้นในปี 2562 จะมีควำมชัดเจนขึ ้นภำยหลังมีกำรเลือกตัง้
ซึง่ น่ำจะมีเรื่ องของกำรลงทุนโครงกำรใหม่ๆตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ได้ รับกำรเลือกตังเข้
้ ำมำ ซึง่ จะส่งผลดี
ต่อบริ ษัทรั บเหมำทัง้ ขนำดใหญ่ จ นถึงขนำดเล็ก อย่ำงไรก็ ดี ปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ค่ำแรงงำน
ก่อสร้ ำงที่อำจเพิ่มขึ ้น น่ำจะเป็ นผลตำมมำ บริ ษัทได้ เตรี ยมกำรรับมือกับปั ญหำเหล่ำนี ้โดยกำรหำช่องทำง
เพิ่มแรงงำนต่ำงด้ ำวที่ถูกกฎหมำยจำกพันธมิตรด้ ำนแรงงำนของบริ ษัท เพื่อให้ พอเพียงกับควำมต้ องกำร
ตำมปริมำณงำนที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นในปี 2562 นี ้
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3. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมไม่ ต่อเนื่องของรำยได้ จำกกำรรับเหมำก่ อสร้ ำง
เนื่องจำกรำยได้ หลักของบริ ษัทมำจำกรำยได้ งำนตำมสัญญำ ซึ่งเกิดจำกกำรเข้ ำรับงำนก่อสร้ ำง
จนกระทัง่ สิ ้นสุดเมื่องำนสำเร็จและส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ ำ กำรดำเนินงำนในลักษณะนี ้ทำให้ บริษัทมีควำมเสี่ยง
จำกควำมไม่ต่อเนื่ องของรำยได้ เนื่องจำกเมื่อกำรให้ บริ กำรตำมสัญญำเสร็ จสมบูรณ์ และส่งมอบงำน
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่บริ ษัทยังไม่มีงำนใหม่เข้ ำมำรองรับ ในขณะที่บริ ษัทยังคงต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ
อำทิ ค่ำจ้ ำงบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทังหมดนี
้
้เป็ นผลให้ บริษัทได้ รับควำมเสี่ยงในส่วนของภำระค่ำใช้ จ่ำยซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับรำยได้ ที่จะได้ รับ ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
บริษัทได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ เป็ นอย่ำงดี บริษัทจึงได้ มีกำรจัดทำ
แผนงบประมำณประจำปี โดยมีกำรตังเป้
้ ำรำยได้ และโครงกำรที่จะเข้ ำประมูลงำนล่วงหน้ ำ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หำร
ระดับสูงสำมำรถนำข้ อมูลไปวิเ ครำะห์ และวำงแผนกำรรั บงำนหรื อติดต่อประมูลงำนโครงกำรใหม่ ให้
สอดคล้ องกับโครงกำรที่จะทยอยจบและสร้ ำงควำมต่อเนื่องของรำยได้ ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทเชื่อว่ำ
กำรที่บริษัทสำมำรถเข้ ำรับประมูลงำนที่หลำกหลำย อำทิ งำนโครงกำรก่อสร้ ำงประเภทอำคำร งำนก่อสร้ ำง
โครงกำรบำบัดน ้ำเสีย เป็ นต้ น กำรบริ หำรกำรรับงำนที่มีขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็กพร้ อมกันใน
แต่ละช่วงเวลำ กำรเข้ ำรับงำนในหลำกหลำยพื ้นที่ กลยุทธ์ เหล่ำนี ้ สำมำรถช่วยบริ ษัทลดควำมเสี่ยงจำก
ควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้ กอปรกับบริ ษัทใช้ กลยุทธ์กำรว่ำ จ้ ำงผู้รับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในแต่
ละโครงกำร เป็ นผลให้ บริษัทไม่ต้องแบกรับภำระค่ำจ้ ำงแรงงำนในช่วงที่ไม่มีงำน
4. ควำมเสี่ยงจำกเจ้ ำของโครงกำรชำระเงินล่ ำช้ ำ หรือชำระเงินไม่ ได้
เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำงจะสำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ำ จ้ ำ งตำมสัญ ญำได้ ก็ ต่อ เมื่ อ กำร
ดำเนินงำนก่อสร้ ำงตำมสัญญำได้ บรรลุขนั ้ ควำมสำเร็ จ ทำให้ บริ ษัทต้ องดำเนินกำรก่อสร้ ำงและแบกรั บ
ต้ นทุน ค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ก่อนที่จะสำมำรถเรี ยกเก็บค่ำงวดงำนและได้ รับเงินจำกเจ้ ำของโครงกำร ทัง้ นี ้
บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำและมูลค่ำงำนเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 410.80 ล้ ำน
บำท หำกได้ รับชำระเงินค่ำจ้ ำงล่ำช้ ำก็จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในกิจกำรของบริษัท เนื่องจำกบริษัท
ต้ องมีภำระในกำรชำระเงินค่ำดำเนินกำรก่อสร้ ำงออกไปก่อนล่วงหน้ ำ
บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ ำนนีเ้ ป็ นอย่ำงดี จึงได้ หำแนวทำงป้องกันโดยกำรพิจำรณำเลือก
ลูกค้ ำก่อนเข้ ำประมูลงำนหรื อก่อนเข้ ำรับงำน เมื่อรับงำนหรื อประมูลงำนได้ แล้ วบริษัทจะให้ ควำมสำคัญกับ
กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำงำนอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ สำมำรถมัน่ ใจว่ำได้ ว่ำบริ ษัทจะสำมำรถส่งมอบงำนที่มี
คุณภำพ ตำมกรอบเวลำที่กำหนดให้ แก่ลูกค้ ำได้ เพื่อลดปั ญหำข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับกำรชำระเงินค่ำงวดงำน
หรื อค่ำจ้ ำงของลูกค้ ำ รวมทังควำมเสี
้
่ยงจำกกำรตกเป็ นผู้ผิดสัญญำ
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5. ควำมเสี่ยงต่ อควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมข้ ำงเคียง
กำรดำเนินงำนก่อสร้ ำงโครงกำร หำกมีควำมผิดพลำดซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะ
เป็ นผลกระทบในด้ ำนของอันตรำยจำกควำมผิดพลำดในกำรก่อสร้ ำงที่ทำให้ เกิดควำมเสียหำยทังด้
้ ำนชีวิต
และทรัพย์สิน หรื อผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนต่อสิ่งแวดล้ อม อำทิ มลภำวะทำงเสียง ฝุ่ นควันฟุ้งกระจำย
จำกกำรก่อสร้ ำง กำรทรุดตัวของพื ้นอำคำรข้ ำงเคียง ทังหมดนี
้
้ อำจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทถูกดำเนินคดีในชันศำล
้
ได้ ในกรณีที่ถกู เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยเป็ นจำนวนมำก นอกจำกนี ้ควำมเสี่ยงดังกล่ำวยังอำจนำมำซึ่งกำรเสื่อม
เสียชื่อเสียง และควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทอีกด้ วย
บริ ษัทจึงตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมปลอดภัยมำเป็ นอันดับแรกๆ โดยได้ มีกำรฝึ กอบรม
พนักงำนตังแต่
้ ระดับผู้บริ หำรจนถึงระดับคนงำนให้ เข้ ำใจและใส่ใจด้ ำนควำมปลอดภัยของกำรดำเนินงำน
ในทุกประเภทควำมปลอดภัย อำทิ กำรจัดบุคลำกรเข้ ำอบรมด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของกรม
สวัสดิกำรทุกระดับ กำรส่งเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพไปให้ ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยแก่คนงำน
ก่อนเริ่ มงำน (Morning Talk) กำรรณรงค์ให้ คนงำนบันทึกกิจกรรมด้ ำนควำมปลอดภัยในสมุดบันทึกควำม
ดี กำรจัดให้ มีกำรคัดเลือกคนงำนที่ทำงำนด้ วยควำมระมัดระวังปลอดภัยในแต่ละเดือน (Safety Men and
Safety Women) เป็ นต้ น ซึง่ บริษัทเชื่อมัน่ ว่ำหำกพนักงำนและคนงำนของบริ ษัทเข้ ำใจถึงกำรป้องกันและใส่
ใจควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำนก็ จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกได้ สำหรับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมด้ ำนมลภำวะฝุ่ นควันฟุ้งกระจำยนัน้ บริ ษัทได้ มีกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ มีกำรจัดกำรเรื่ องมลภำวะทำงเสียง
โดยกำรหลีกเลี่ยงกำรทำงำนในช่วงนอกเวลำงำน หำกมีกรณีที่ต้องมีกำรดำเนินงำนที่อำจส่งเสียงรบกวน
คนในชุม ชน บริ ษัทก็ จ ะทำกำรแจ้ ง ให้ บุคคลในชุม ชนทรำบก่อนล่วงหน้ ำผ่ำนตัวแทนชุม ชนที่ บริ ษัทได้
มอบหมำยให้ เป็ นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรทำควำมเข้ ำใจ
ในปี 2562 บริษัทได้ เตรี ยมกำรเพื่อที่จะพัฒนำตำมหลักมำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 และ ISO
45001 เพื่อให้ กระบวนกำรทำงำนของบริ ษัทมีมำตรฐำนในกำรดูแลผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม และควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนทังของพนั
้
กงำนและชุมชนข้ ำงเคียง โดยที่บริ ษัทคำดว่ำจะได้ รับกำรรับรองดังกล่ำว
ภำยในปี 2562
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6.6 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรทำงำน และกำรดูแลชุมชน
6.6.1 ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 15% สังคม = 80% สิ่งแวดล้ อม = 5%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เพรำะตระหนักดีว่ำผู้ที่มำปฏิบตั ิง ำนใน
พื ้นที่ดำเนินงำนของบริ ษัท มีควำมเสี่ยงด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ด้ วยเหตุนี บ้ ริ ษัท จึงมุ่งมัน่
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โดยให้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งในกำรดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง กำรทำงำนของคนงำนและพนักงำนรวมถึงผู้รับเหมำไม่เกิดกำรประสบอันตรำย
ถึง แก่ชี วิต โดยกำหนดกำรนับสถิ ตินับจ ำนวนกำรหยุดงำนติดต่อกันไม่เกิ น 3 วันเป็ นเป้ำหมำยในกำร
กำหนดและใช้ เป็ นสถิติตลอด 1,000,000 ชัว่ โมง รวมทังกำรปลู
้
กฝั งวัฒนธรรมด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยตังแต่
้ ผ้ บู ริหำรระดับสูงจนถึงพนักงำนทุกระดับผ่ำนนโยบำยอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ด้ วย
เป้ำหมำยเพื่อลดอัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงำนให้ เป็ นศูนย์ เพรำะกำรเกิดอุบตั เิ หตุนนถื
ั ้ อเป็ น
ต้ นทุนสำคัญของบริ ษัท กล่ำวคือกำรหยุดงำน 1 วัน มีต้นทุนค่ำแรงสูงถึง 320 บำทต่อวัน อีกทังยั
้ งมีควำม
เสียหำยด้ ำนอื่นเกี่ยวพ่วงอีกด้ วย ทังนี
้ ้กำรสูญเสียมำกที่สดุ คือกำรเสียชีวิตของผู้ปฏิบตั งิ ำน
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญในงำนด้ ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
จึงจัดตังหน่
้ วยงำนด้ ำนนีข้ ึน้ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนในทุกหน่วยธุรกิจให้ บรรลุเป้ำหมำยทำงด้ ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่ตงไว้
ั ้ ผ่ำนทำงนโยบำย มำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำร คูม่ ือ และระเบียบ
ปฏิบตั ิ รวมถึงข้ อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกำรตรวจประเมินและวิเครำะห์ประสิทธิผลกำร
ดำเนินงำนด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โดยในแต่ละปี จะมีกำรทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ และ
แนวทำงบริหำรจัดกำรด้ ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ซึง่ มีประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นประธำน และถือเป็ นองค์ประชุมสูงสุดที่กำกับดูแลกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำน
อำชี ว อนำมัย และควำมปลอดภัย เป้ำ หมำย Zero Accident ด้ ำ นควำมปลอดภัย ภำยใต้ น โยบำย
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของบริษัท
โดยบริษัท มีนโยบำยดังต่อไปนี ้
• กำรให้ ควำมรู้อบรม Morning Talk
• กำรออกฎระเบียบควบคุมและกำกับ
• กำรตรวจสอบ (กำรเดินตรวจประจำวัน และสำรวจตรวจตรำตำมพื ้นที่เสี่ยงอันตรำย)
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• กำรทำรำยงำน (ภำยใน =รำยงำนประจำวัน รำยงำนประจำสัปดำห์ รำยงำนประจำเดือน/
ภำยนอก=รำยงำนไตรมำส)
ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 บริ ษัทไม่มีพนักงำน ผู้รับเหมำและผู้รับเหมำช่วงของบริ ษัทได้ รับอุบตั ิกำรณ์ ในระดับ
รุ นแรงมำกถึงขัน้ เสียชีวิตจำกกำรทำงำน แต่ยังคงมี ผ้ ูรับเหมำและผู้รับเหมำช่วงได้ รับบำดเจ็บจำกกำร
ทำงำนอยูท่ ี่ 35 คน ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.3 ของจำนวนผู้รับเหมำและผู้รับเหมำเมื่อทำกำรเปรี ยบเทียบกับปี
2560
6.6.2 กำรดูแลชุมชน
ระดับควำมยั่งยืนของประเด็นที่มีต่อบริษัท
ระดับควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจ = 10% สังคม = 70% สิ่งแวดล้ อม = 20%
ควำมสำคัญและขอบเขตกำรรำยงำน
ความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็ นอุดมการณ์ที่ บริ ษัท ยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิมาโดย
ตลอด องค์กรไม่ส ามารถสร้ างผลกาไรและการเติบโตได้ แต่เพี ยงล าพัง แล้ วละทิง้ ชุม ชนและสัง คมไว้
เบื ้องหลัง จึงใช้ ศกั ยภาพขององค์กรในด้ านต่างๆ เข้ าไปให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาทังโครงการระยะสั
้
น้
และระยะยาว ที่สาคัญเรามุง่ เน้ นให้ เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทังพนั
้ กงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า พันธมิตร
และชุมชน เพื่อให้ เกิดพลังการขับเคลื่อนและเครื อข่ายในการเชื่อมโยงสั งคมและชุมชน ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิต
และความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน ดังนันเป้
้ าหมายของการดาเนินงานคือการตรวจวัดความพึงพอใจของ
ี
คนในชุมขนให้ อยูใ่ นระดับที่มากกว่าร้ อยละ 80 จากการทาการสารวจของบริษัท
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษัท พัฒนากรอบการวิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ เ สีย และจัดทามาตรฐานการบริ หารจัดการการมีส่วน
ร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกันในทุกธุรกิจ โดยแบ่งแนวปฏิ บัติ
ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การเข้ าใจคุณลักษณะพื ้นฐานของชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
2. การสร้ างการมีสว่ นร่วม
3. การจัดการข้ อร้ องเรี ยน
การดาเนินงาน บริ ษัท ได้ จัดตัง้ ทีม งาน จป. ที่ ประกอบไปด้ วย คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยระดับ ต่างๆ ตามลักษณะของ
ชุมชนที่มีโครงการของบริษัทไปดาเนินการอยู่ การมีสว่ นร่วมของชุมชนจึงมีความแตกต่างกันออกไป
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ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 บริ ษั ท มุ่ ง เน้ นการท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) ที่
ครอบคลุมด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการศึกษา ด้ านสุขภาพ และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก เช่น การร่ วมซ่อม
ถนนทางเข้ าออกที่อยูภ่ ายในบริเวณโครงการก่อสร้ าง
ข้ อมูล
จานวนหมูบ่ ้ าน
จานวนประชากรในหมูบ่ ้ าน
ด้ านสิง่ แวดล้ อม
ด้ านสังคม
การประเมินผลกระทบ
ตัวอย่างผลกระทบ
ความจาเป็ นในการย้ ายถิ่นฐาน
มีมาตรฐานในการดาเนินงานด้ านการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน
จัดตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาชุมชน
การสร้ างการมีสว่ นร่วม
โครงการที่อยูใ่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมชุมชน
ตัวอย่างข้ อกังวล
ข้ อมูลพื ้นฐาน

แผนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
การสือ่ สาร
ผลการประเมิน EIA
ผลการปฏิบตั ิตามEIA
CCC
ช่องทางสือ่ สารหลัก
จดหมายข่าว
อีเมล
ช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน
โทรศัพท์

จานวนประชากรจากกรมการปกครอง
8 หมูบ่ ้ านเท่ากับ1ตาบล
1หมูบ่ ้ านมี 1,200 คน
มี
มี
เสียง, ฝุ่ น, การจราจร
ไม่จาเป็ น
มี
มี
5 โครงการ
การจัดการเสียง, การจัดการฝุ่ น,
การจัดการจราจร
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ตำรำงที่ 8: แสดงจำนวนประชำกรจำกกรมกำรปกครอง
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7. สรุ ปผลกำรดำเนินงำนปี 2561
7.1 ผลกำรดำเนินงำนทำงด้ ำนเศรษฐกิจ
ผลการดาเนินงานทางด้ านการเงิน
รายได้ จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนผู้ถือหุ้น
การจ่ ายภาษี
กาไรสุทธิก่อนหักภาษี
ค่าใช้ จา่ ยภาษี
อัตราภาษีนิตบิ คุ คล

หน่ วย
บาท
บาท
บาท
ร้ อยละ
เท่า
เท่า
หน่ วย
บาท
บาท
ร้ อยละ

2561
1,251,000,705
42,722,723
30,017,581
7.58%
7.68
0.87
2561
39,611,928
9,594,347
20

ตำรำงที่ 9: แสดงผลกำรดำเนินงำนทำงด้ ำนเศรษฐกิจ (กำรเงิน)

7.2 ผลกำรดำเนินงำนทำงด้ ำนกำรสังคม
ข้ อมูล

หน่ วย

2561

คน

181

ร้ อยละ

56

• หญิง
พนักงำนจำแนกตำมอำยุ

ร้ อยละ

44

• ต่ำกว่ำ 30 ปี

ร้ อยละ

63

• 30-39 ปี

ร้ อยละ

16

• 40-49 ปี

ร้ อยละ

13

ร้ อยละ

8

• พนักงำนประจำ

ร้ อยละ

9

• พนักงำนสัญญำจ้ ำงโครงกำร

ร้ อยละ

4

พนักงำน
จำนวนพนักงำนทังหมด
้
พนักงำนจำแนกตำมเพศ
• ชำย

• มำกกว่ำ 50 ปี
พนักงำนจำแนกตำมสัญญำจ้ ำง
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ข้ อมูล

หน่ วย
ร้ อยละ

2561
2

• ผู้บริหำร

ร้ อยละ

4

• ผู้จดั กำรโครงกำรและผู้อำนวยกำรฝ่ ำย

ร้ อยละ

8

• พนักงำนและหัวหน้ ำงำน

ร้ อยละ

87

ร้ อยละ

1

คน

53

ร้ อยละ

57

ร้ อยละ

43

ร้ อยละ

17

ครัง้ ต่อปี

0

ครัง้ ต่อปี

35

ครัง้ ต่อปี
ครัง้ ต่อปี

0
35

คน
คน
คน
คน

0
0
0
0

• ที่ปรึกษำ
พนักงำนจำแนกตำมระดับ

• ที่ปรึกษำ
พนักงำนใหม่
จำนวนพนักงำนใหม่ทงหมดพนั
ั้
กงำนใหม่จำแนกตำมเพศ
• ชำย
• หญิง
อัตรำกำรลำออก
อัตรำกำรลำออกรวม
จำนวนอุบัตกิ ำรณ์ ระดับรุ นแรงมำก
จำนวนอุบตั ิกำรณ์ระดับรุนแรงมำก(Major Incident)
อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ
อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ รำยต่อกำรทำงำน 1 ล้ ำนชัว่ โมง
อัตรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ แบ่ งตำมประเภทกำรจ้ ำง
งำน
พนักงำน
ผู้รับเหมำและผู้รับเหมำช่วง
จำนวนคนเสียชีวิตจำกกำรทำงำน
จำนวนคนเสียชีวิตจำกกำรทำงำนแบ่งตำมประเภทกำรจ้ ำงงำน
พนักงำน
ผู้รับเหมำและผู้รับเหมำช่วง
บุคคลที่สำม
หมำยเหตุ ข้ อมูลดูเทียบจำกรำยงำน จป.ว ประจำไตรมำส

ตำรำงที่ 10: แสดงผลกำรดำเนินงำนทำงด้ ำนสังคม
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7.3 ผลกำรดำเนินงำนทำงด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
ข้ อมูล
ข้ อมูลพื ้นฐาน
การประเมินผล
กระทบ

การสร้ างการมีสว่ น
ร่วม

จานวนหมูบ่ ้ าน
จานวนประชากรในหมูบ่ ้ าน
ด้ านสิง่ แวดล้ อม
ด้ านสังคม
ตัวอย่างผลกระทบ
ความจาเป็ นในการย้ ายถิ่นฐาน
มีมาตรฐานในการดาเนินงานด้ านการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน
จัดตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาชุมชน(CCC)
โครงการที่อยูใ่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมชุมชน

ตัวอย่างข้ อกังวล
แผนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
การสือ่ สาร
ผลการประเมิน EIA
ผลการปฏิบตั ิตามEIA
CCC
ช่องทางสือ่ สารหลัก
จดหมายข่าว
อีเมล
ช่องทางรับข้ อ
ร้ องเรี ยน
โทรศัพท์

จานวนประชากรจากกรมการปกครอง
8 หมูบ่ ้ านเท่ากับ1ตาบล
1หมูบ่ ้ านมี 1,200 คน
มี
มี
เสียง, ฝุ่ น, การจราจร
ไม่จาเป็ น
มี
มี
5 โครงการ
การจัดการเสียง, การจัดการฝุ่ น, การจัด
การจราจร
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ตำรำงที่ 11: แสดงผลกำรดำเนินงำนทำงด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
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8. GRI Content Index
GRI Standard
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
STRATEGY
102-14
102-15
ETHICS AND INTEGRITY
102-16
102-17
GOVERNANCE
102-18
102-19
102-20
102-29
102-32
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
REPORTING PRACTICE
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Disclosure

Page
number(s)

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its
supply chain
Precautionary Principle or approach
External initiatives
Membership of associations

5, 45-48
14, 17-19
NA

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

5
5, 45-48

Values, principles, standards, and norms of
behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance structure
Delegating authority
Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts
Highest governance body’s role in sustainability
reporting
List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised
Entities included in the consolidated financial
statements
Defining report content and topic boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
GRI content index
External assurance

External
Assurance

7
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8, 52
52-53
17
5, 17

2, 41
32-36
9
9
9
45-48
6

16-17
52-53
16-17
16-17
14, 16-19
6
6
16-19
6
6
6
6
6
6
6
55-57
55-57

ตำรำงที่ 12: แสดง GRI Content Index

ห น้ ำ | 5 5

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) | รำยงำนควำมยัง่ ยืน 2561
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2018
GRI Standard
Disclosure
Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
ECONOMIC PERFORMANCE
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 201: Economic
201-1
Direct economic value generated and distributed
Performance 2016
PROCUREMENT PRACTICE
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 204: Procurement
204-1
Proportion of spending on local suppliers
Practices 2016
ANTI-CORRUPTION
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 205:
Communication and training about anti-corruption
205-2
Anti-Corruption 2016
policies and procedures
Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 307:
307-1
Non-compliance with environmental laws and
Environmental
regulations
Compliance 2016
Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
401-1
New employee hires and employee turnover
GRI 401: Employment
401-2
Benefits provided to full-time employees that are not
2016
provided to temporary or part-time employees
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational
403-1
Occupational health and safety management system
Health and Safety
2016
TRAINING AND EDUCATION
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103: Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 404: Training and
404-1
Average hours of training per year per employee
Education 2016

Page number(s)

Omission

External Assurance

20-25
20-25, 53

26-27
NA

The data will be
report in 2020.

32-34
32-34

50-51

50-51

36-45
38
52-53

49-50
49-50,
52-53

41-45
41-45

LOCAL COMMUNITIES
GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 413: Local
Communities 2016

103-1
103-2
103-3
413-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

50-51
50-51, 54

ตำรำงที่ 13 แสดง GRI Content Index (ต่อ)
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แบบสารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข้ อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนประจาปี 2561 ฉบับนี ้ จะ
นามาใช้ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัดทารายงานในปี ถัดไป
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของท่ าน
 หญิง
 ชาย
2. ท่ านเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มใด
 พนักงำน  ลูกค้ ำ
 ชุมชน
 คูค่ ้ ำ
 ผู้ถือหุ้น  ผู้ร่วมลงทุน  เจ้ ำหนี ้
 หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
 สื่อมวลชน  คูแ่ ข่ง
 อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................)
3. ท่ านได้ รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯจากแหล่ งใด
 เว็บไซต์ของบริษัท
 งานสัมมนา
 พนักงานของบริษัท
 การเข้ าเยี่ยมชมบริษัท
 อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................)
4. ท่ านอ่ านรายงานความยั่งยืนประจาปี 2561 เพื่อวัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
 เพื่อใช้ ประกอบเป็ นแนวทางการจัดทารายงานของตน
 เพื่อการศึกษาและทาวิจยั
 อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................................)
5. ท่ านมีความพึงพอใจต่ อรู ปแบบรายงานความยั่งยืนประจาปี 2561 ของบริษัทมากน้ อย
เพียงใด
ความสมบูรณ์ของรายงาน
 มาก
 ปานกลาง  น้ อย
ควรปรับปรุง
การกาหนดประเด็นของรายงาน
 มาก
 ปานกลาง  น้ อย
ควรปรับปรุง
การนาเสนอเรื่ องราวที่น่าสนใจ
 มาก
 ปานกลาง  น้ อย
ควรปรับปรุง
การใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย
 มาก
 ปานกลาง  น้ อย
ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจโดยรวม
 มาก
 ปานกลาง  น้ อย
ควรปรับปรุง
6. ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี ถัดไป
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
เพื่อความสะดวกของท่ าน โปรดส่ งแบบสารวจความคิดเห็นนีโ้ ดยการถ่ ายภาพจาก SMATR PHONE
หรือ SCAN และส่ งมาทาง E-mail: chiangmairimdoi@cmrd.co.th
บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือของท่ านเป็ นอย่ างสูง
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