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วิสัยทัศน์
เป็ นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ
มีการบริหารงานที่ดีตามมาตรฐานสากล
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

คุณค่า (Values)
พันธมิตรทางกลยุทธ์ด้านก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ในปี 2562 นี้เอง บริษัท ได้ทาการขอการ
รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อ ม ISO 14001 และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน ISO 45001 นอกเหนือจาก
มาตรฐานด้านคุณภาพ 9001-2015 เพื่อให้บริษัทมีแนวทางใน
การดาเนินงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

01
สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
ในปี 2563 เป็ นปี ที่บริษัทครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงมหภาคของโลกอย่างรวดเร็ วมาก
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจใน
หลายด้าน กระแสของการดาเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
กลายมาเป็ นประเด็นสาคัญของการดาเนินธุรกิจ
เรารับรู ก้ ระแสและเรียนรูศ้ าสตร์แห่งการสร้างธุรกิจ
อย่างยั่งยืนอย่างเป็ นระบบ เราตระหนักถึงความสาคัญของการ
วางแผน การบริหารจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึน้ เพื่อให้
การดาเนินงานสอดคล้องไปกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
เพื่อส่งมอบคุณค่าขององค์กรไปยังผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ
ค่าที่สาคัญของเรานัน้ คือ ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานของบริษัท ที่
เปรียบเสมือนดั่งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้
เติบโตไปด้วยกันในอนาคตภายใต้มิติการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ใ น ปี 2563 ใ น ส ภ า ว ะ ถ ด ถ อ ย ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ระดับประเทศ และระดับโลก เราจะยังคงดาเนินกิจกรรมด้าน
ความยั่งยืนในหลายกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงให้กับ
บริษัททั้งในระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การพัฒ นาด้า นความรู ้แ ละความสามารถของบุ ค ลากรของ
องค์กรในทุกภาคส่วน เพราะเรามองเห็นว่าทรัพยากรที่สาคัญ
ที่ สุ ด ที่ จ ะท าให้บ ริ ษั ท เกิ ด การเติ บ โตได้อ ย่ า งมั่ น คงนั้ น คื อ
ทรัพ ยากรคน ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ค วามสามารถจะเป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็จของดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้บริษัทยังเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจนชุ ม ชนต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ทางานอย่างยิ่ง เราให้ความสาคัญในการลดการเกิดอุบตั ิเหตุใน
การทางาน การลดการเกิดขยะจากการดาเนินงาน นัน้ หมายถึง
การลดความสูญเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนาไปสู่
ผลลั พ ธ์ คื อ การลดต้น ทุ น ในการด าเนิ น งานซึ่ ง จะท าให้ผ ล
ประกอบการของบริษัทดีขนึ ้ ในทันที

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
ประธานกรรมการบริษัท
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02
คณะกรรมการบริษัท
ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
• ปริญญาโท สาขา Soil and Water Engineering,
Cranfield Institute of Technology, England
• ประกาศนียบัตร สาขาการระบายนา้ ทัง้ แบบบนผิวดินและใต้ดิน,
Institute of Land Reclamation and Improvement, Netherlands
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ
ปี 2553 - 2557
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2548 - 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้ (100%)
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.04% (200,000 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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นายประวัติ สิริภัทโรดม
อายุ 69 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2559 – ปัจจุบนั
รองกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2545 - 2553
รองผูว้ ่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 111/2008
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้ (100%)
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.04% (200,000 หุน้ )
ณ 31ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม
• ปริญญาโท Eastern New Mexico Univ. USA
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2562 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. วิลล่า คุณาลัย
ปี 2560 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. ยูบิส (เอเชีย)
ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2557 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บมจ.ไอร่าแคปปิ ตอล
ปี 2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์
ปี 2558 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท
บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ (ไม่ได้เป็ นบริษัทจดทะเบียน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
4 บริษัท
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
่อืน
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.04% (200,000 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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รายงานประจาปี 2562

นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
อายุ 67 ปี
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์
อบรม
(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยปอลซาบาติเยร์ ประเทศฝรั่งเศส
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2554 – 2561
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปี 2517 – 2554
อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2519 – 2554
หนึ่งในคณะทางาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 141/2017
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5 ครัง้ (80%)
2562
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้ (100%)
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1/2 ครัง้ (50%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.02% (100,000 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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รายงานประจาปี 2562

นางนฤมล กิมภากรณ์
อายุ 49 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Wollongong, Australia
• ปริญญาเอก สาขาการจัดการ, Adamson University, Philippines
• ปริญญาเอก สาขา International Business, Asian Institute of Technology, Bangkok
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2555 – ปัจจุบนั
อาจารย์ภาควิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2557 – 2559
ผูอ้ านวยการฝ่ ายติดตามและประเมินผลการวิจยั สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 141/2017
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5 ครัง้ (80%)
2562
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/4 ครัง้ (75%)
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
(-ไม่มี- หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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รายงานประจาปี 2562

นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2559 – ปัจจุบนั
ที่ปรึกษา
บมจ.ธนาคารทิสโก้ สาขาเชียงใหม่
ปี 2558 – 2559
ผูอ้ านวยการ
บมจ.ธนาคารทิสโก้ สาขาเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
3.50% (17,500,000 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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รายงานประจาปี 2562

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมแหล่งนา้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2533 – ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2527 – 2534
วิศวกรโยธาและวิศวกรแหล่งนา้
บจก.ทีม คอนซัลติง้ เอ็นจิเนียร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
29 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
32.27% (161,350,000 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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รายงานประจาปี 2562

นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อบรม
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2540 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2016
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
22 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
10.00% (50,000,000 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอานวยการ
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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นายพัฒนา สุวรรณสายะ
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2560 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2554 – 2560
ทางานที่ปรึกษาและออกแบบอิสระ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
2 ปี
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครัง้ (100%)
2562
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.01% (54,093 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานวิศวกรรม
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
อายุ 64 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2540 – ปัจจุบนั
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2559
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162/2019
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
- ปี (8 เดือน)
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5 ครัง้ (80%)
2562
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.03% (154,093 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิงานโครงการ
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)
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นางสาวฐิดา จาเริญพฤกษ์
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรม
• MIS (Management Information System) Program,
City College of New York University
ประสบการณ์การทางาน
ปี 2562 – ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
ปี 2533 – ปัจจุบนั
วิศวกร/กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162/2019
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
- ปี (8 เดือน)
กรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
อื่น
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทาให้เกิด ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ในปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5 ครัง้ (80%)
2562
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2 ครัง้ (100%)
สัดส่วนหุ้นที่ถือ
0.41% (2,031,100 หุน้ )
ณ 31 ธันวาคม 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การ
ซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกูย้ ืมเงิน / ให้กยู้ ืมเงิน)
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03
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์
สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประวัติ
สิริภทั โรดม
กรรมการตรวจสอบ
3. นางนฤมล
กิมภากรณ์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ประชุมรวม 4 ครัง้ กับผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีผบู้ ริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
ผลการประชุมได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ทัง้ นี ้ สามารถสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ก่ อ นน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษั ท และเปิ ดเผยต่อ ผู้ถือ หุ ้น และสาธารณชน โดยมีการหารือ กับผู้สอบบัญ ชี และได้น า
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในประเด็นสาคัญมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี และเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินอย่างเพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชน รวมทัง้ ได้เพิ่มความระมัดระวังในส่วนของเรื่องสาคัญจากการสอบบัญชี
หรือ KEY Audit Matters ตามความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2. สอบทานการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้ง เสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างเพียงพอ
4. พิจารณาให้คาแนะนา และให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบประจาปี ที่เสนอโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูเ้ ชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Outsource)
5. สอบทานผลการปฏิบตั ิงานและข้อเสนอแนะของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(Outsource)
6. ทบทวนการปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชีในการทาหน้าที่ช่ว งปี ที่ ผ่านมา และให้ขอ้ เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี พร้อม
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้มีการจัดทางบการเงินของบริษัทซึ่งสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ โดย
ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอชื่อผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 1,300,000
บาทต่อปี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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04
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวัติ
สิริภทั โรดม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขต หน้า ที่ ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดั ประชุมรวม 1 ครัง้ ซึ่งผลการประชุมได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครัง้ ทัง้ นี ้ สามารถสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษั ท และน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ น าชื่ อ เสนอที่ ประชุมผู้ถือ หุ ้นหรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้
3. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ ัดการ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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05
ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
2560
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

2561

2562

1,018,793,412
542,769,115

906,851,854
421,175,611

956,984,741
508,955,010

476,024,297
476,024,297

485,676,243
485,676,243

448,029,731
448,029,731

1,366,796,924
1,318,862,135

1,251,000,705 1,348,002,706
1,223,276,992 1,407,323,237

กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

62,860,972
18,242,265

44,175,274
15,798,626

(17,262,562)
18,363,797

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

43,913,798

30,017,581

(22,240,356)

อัตราส่วนทางการเงิน
จานวนหุน้ ที่ออก (ล้านหุน้ )

500,000,000

500,000,000

500,000,000

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กาไรต่อหุน้ (บาท)

0.95
0.11

0.97
0.06

0.90
(0.04)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.041
50.09%/2

0.030
54.47%/2

0.012/1
11.85%/3

3.21%
12.49%

2.40%
6.24%

-1.65%
-4.76%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

5.27%
1.14

3.12%
0.87

-2.39%
1.14

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุน้ ต่อกาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (เท่า)

18.00

12.79

7.28

อัตรากาไรสาหรับปี ต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)

หมายเหตุ /1 - คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพือ่ อนุมัติการจ่ายปั นผลประจาปี 2562 ในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น
/2 – อัตราการจ่ายเงินปั นผล สาหรับปี 2560 และ 2561 คานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้วยกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสารอง
ตามกฎหมาย
/3 – อัตราการจ่ายเงินปั นผล สาหรับปี 2562 คานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้วยกาไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบ
เฉพาะกิจการ)
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มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทางาน ซึ่งจะอยู่
ภายใต้การควบคุมคุณ ภาพงานโดยวิศวกร และที มงานของ
บริษั ท ที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ อย่า ง
ใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสามารถเข้ารับงานได้โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก
(Main Contractor) หรื อ เข้า รับ งานในนามกิ จ การร่ ว มค้ า
(“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของ
โครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนามกิจการค้าร่วม
(“Joint Operation”) ซึ่ ง บริ ษั ท จะเป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้า
เจ้า ของโครงการตามส่ว นงานที่ ท า โดย Joint Venture หรือ
Joint Operation บริษั ท จะร่ว มลงทุ น กับบุคคลภายนอกตาม
ความเหมาะสม
ปั จจุบันบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอก เพื่อเข้า
รับงานและให้บริการ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
กิ จ การร่ ว มค้ าเชี ย งใหม่ ริ ม ดอย – อาร์ . เค. เจ.
(“กิจการร่วมค้ า CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็ นการจัดตั้งขึน้ ระหว่า ง

06
การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ
“CRD”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้านบาท โดยนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และกลุ่ม
เพื่อ นวิ ศวกร สถาปนิ ก และนักธุร กิจ ชาวเชี ยงใหม่ เพื่อ ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรับเหมาก่อ สร้าง
บ้านจัดสรรให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทต่า ง ๆ ให้กับลูกค้า หน่ ว ยงานราชการและเอกชนในเวลา
ต่อมา
บริษัทมีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน
ตาบลช้า งคลาน อ าเภอเมือ งเชี ย งใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ 50100
บริษัทมีรูปแบบการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 2 ประเภท ได้แก่
1. รับเหมาก่อสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างทั่วไป ได้แก่ การ

บริษั ท กับบริษั ท อาร์.เค.เจ.เอ็น จิเนียริ่ง จ ากัด (“R.K.J.”) ซึ่ง

ใ ห้ บ ริ ก า รรั บ เห ม าก่ อ ส ร้ า ง ง านวิ ศ วก รรม โย ธ า ง า น

R.K.J. ไมมีความเกี่ยวข้อ งใด ๆ กับผู้ถือ หุ ้น กรรมการ และ

สถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลกู ค้า

ผู้บริห ารของบริษั ท โดยบริษั ท ลงทุ น ร้อ ยละ 60 และ R.K.J.

ก าหนด ซึ่ งดาเนิ น ธุร กิจ ในนามบริษั ท ทั้งนี ้ ในส่ว นของงาน

ลงทุนร้อยละ 40 เพื่อการรับสัญญางานก่อสร้างระบบรวบรวม

ระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E)

และบาบัดนา้ เสีย ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อาทิ ระบบไฟฟ้ า และการสื่ อ สาร ระบบประปา และระบบ

และสิน้ สุดสัญญาโครงการในปี 2562

สุ ข าภิ บ าล เป็ นต้น บริ ษั ท จะใช้ ก ารว่ า จ้ า งผู้ร ับ เหมาที่ มี
ประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทางาน ซึ่งจะอยู่
ภายใต้ก ารควบคุมคุณ ภาพงานโดยวิศวกร และที มงานของ

กิจการร่วมค้ าเชียงใหม่ริมดอย – ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคีย ว (“กิจการร่ วมค้ า CRC-CEC”) ซึ่ งเป็ น การ

บริ ษั ท ที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ อย่า ง

จัดตั้งขึน้ ระหว่างบริษัท กับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล

ใกล้ชิ ด ทั้ ง นี ้บ ริ ษั ท ยัง คงเป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้า เจ้า ของ

เคียว จากัด (“CEC”) ซึ่ง CEC เป็ นบริษัทที่มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

โครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor)

ของบริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพื่อการ

2. รั บ เหมาก่ อ สร้ า งงานระบบสาธารณู ป โภค ได้แ ก่ การ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบรวบรวมและบาบัด
น ้า เสี ย ระบบประปา งานก่อ สร้า งสถานี ไ ฟฟ้า แรงสูง (Sub
Station) งานปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็ นสายเคเบิล้ ใต้ดิน
งานก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ า พลัง งานน ้า ขนาดเล็ ก และระบบงาน
ชลประทาน งานก่ อ สร้า งอาคารโรงไฟฟ้ า และระบบส่ งน ้า
โครงการไฟฟ้า พลังน ้า งานติดตั้งและทดสอบเครื่อ งก าเนิ ด
ไฟฟ้าพลังงานนา้ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ลูกค้ากาหนด โดย
บริษัทรับผิดชอบในส่ วนงานวิศวกรรมโยธา สาหรับงานระบบ
อื่น อาทิ ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่

เข้าประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเชียงใหม่
จานวน 4 แขวง และสิน้ สุดสัญญาในปี 2563
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07
โครงสร้างกลุม่ บริษัท และความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

นายสุรพล ศรีวีระสกุล

3.50%

นายกนก ศรีกนก

14.98%

10.50%
10.00%

3.50%

นายวิเชียร ศรีมนุ ินทร์นิมิต

39.76%
5.02%

15.00%

กลุ่มจิรพิพฒ
ั น์

37.65%

นายพิชย สุวรรณสายะ
นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล

นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์

2.10%

บจก.อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.CEC
40.00%

60.00%

กิจการร่วมค้า CRC-RKJ

5.00%

20.00%

10.00%

95.00%

กิจการร่วมค้า CRC-CEC

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัทได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากล ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนากระบวนการทางาน กา รพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้บริษัทได้รบั มาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึ่งเป็ นการรับรองระบบประสิทธิภาพการทางานของบริษัท ซึ่ง
มาตรฐานนีเ้ ป็ นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ และการสร้างความพึงพอใจแก่ค่คู า้ ของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่ งยืนในอนาคต
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08
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท
ปี

รายละเอียด

2538
2542
2550
2552

•
•
•
•
•
•
•
•

2553

•

2554

•

2557

•

2533
2535
2537

•

•
•
•

ก่อตัง้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (“CRC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้าน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50.00 ล้าน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 65.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริษัทและห้างหุน้ ส่วนจากัดศิลป์ โยธา (“ศิลป์ โยธา”) ได้จดั ตัง้ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์ โยธา (“กิจการร่วมค้า
CRC-ศิลป์ โยธา”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และศิลป์ โยธาลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการเข้าประมูลงานก่อสร้างโรงบาบัด
นา้ ใต้ดินจากบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ บริเวณทางขึน้ ทุ่งบัวตอง เหมืองแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
มูลค่าโครงการ 76.50 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2554
บริษั ท ได้ร ับการรับรองระบบบริห ารงานคุณ ภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ภายใต้การรับรองของ BUREAU
VERITAS Certification (Thailand) LTD
บริษัท และบริษัท เอ็ม.อาร์.วี.วิศวกรรม จากัด (“MRV”) ได้จดั ตัง้ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อาร์.วี (“กิจการร่วม
ค้า CRC-MRV“) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการเข้าประมูลงานก่อสร้างพร้อมติดตั้ง
สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า ระยะที่ 8 มูลค่าโครงการ 11.79 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2556
บริษัทเปลี่ยนรอบการจัดทาบัญชีจากรอบบัญชีมิถุนายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็ น มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
บริษัทได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด (“CEC”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท มีสานักงาน
ตัง้ อยู่เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยบริษัทเข้าถือหุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุน้ โดยบุคคลเกี่ยวข้องของ
กรรมการท่านหนึ่ง เพื่อเข้าประมูลงานให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี ้ เพื่อแยกธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ชดั เจน
ที่ ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอ นุ มัติให้จ่ ายเงิน ปั น ผล ในอัตราหุน้ ละ
34.188 บาท จานวน 650,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 22.22 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัทได้จ่ายเงินจานวนดังกล่าว
เป็ นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคม 2557
ที่ ประชุ มสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ าปี 2557 เมื่อ วัน ที่ 29 พฤศจิ กายน 2557 มีมติอ นุ มัติให้จ่ ายเงิน ปั นผล ในอัตราหุน้ ละ
69.231 บาท จานวน 650,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 45.00 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัทได้จ่ายเงินจานวนดังกล่าว
เป็ นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2557
บริษัทและ CEC จัดตัง้ กิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อกิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRCCEC”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพื่อการเข้าประมูล และให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัด เชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 568.50 ล้านบาท ซึ่ง
สัญญาจะสิน้ สุดในเดือนมิถุนายน 2563
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รายละเอียด
เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัท
สามารถมุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการส่วนงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่าง
เต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขายเงินลงทุนใน CEC ทั้ง
จานวนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจัดประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-CEC ใหม่ เป็ นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า
จดทะเบียนเลิกประกอบกิจ การและคืน เงิน ลงทุ น ในกิจ การร่ว มค้า CRC-ศิลป์ โยธา และกิจ การร่ว มค้า CRC-MRV
ภายหลังส่งมอบงานแล้วเสร็จ
จดทะเบียนยกเลิกสานักงานสาขา 1 เนื่องจากขายสิทธิการเช่า และอาคารทัง้ หมดให้กับ CEC
ที่ ประชุ มวิสามัญ ผู้ถือ หุ ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีมติอ นุ มัติให้จ่ า ยเงิน ปั น ผล ในอัตราหุ ้นละ
15 บาท จานวน 650,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 9.75 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัทได้จ่ายเงินจานวนดังกล่าวเป็ นที่
เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2558
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ ละ 46.15
บาท จ านวน 650,000 หุ ้น รวมเป็ น เงิน ทั้งสิน้ ประมาณ 30.00 ล้า นบาท ให้แก่ผู้ถือ หุ ้น และบริษั ท ได้จ่ า ยเงินจานวน
ดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2559
บริษั ท ได้ร ับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ฉบับปรับปรุ งจาก ISO 9001:2008) จาก BUREAU VERITAS Certification
(Thailand) LTD
บริษัท และบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“R.K.J.”) ได้จดั ตัง้ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์. เค. เจ. (“CRCR.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพื่อการเข้าประมูลงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บาบัดนา้ เสีย ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการรวม 364.77 ล้านบาท โครงการจะแล้วเสร็จใน
ปี 2561
บริษัทขยายพืน้ ที่สานักงานใหญ่โดยการซือ้ อาคารเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสานักงานใหญ่ เป็ นเลขที่ 164/3436 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ ละ 150 บาท
จานวน 650,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 97.50 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัทได้ทยอยจ่ายเงินปันผลจานวนดังกล่าว
จนเป็ นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 175.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
แปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ จาก 100 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 250.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 150.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO)
เปลี่ยน Logo และ ชื่อย่อบริษัท จาก CRC เป็ น CRD
เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CRD”

• บริษัทขยายการรับงานโครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทไปยังภาคใต้ (เกาะสมุย)
• บริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
• บริษัทมีผลงานก่อสร้างโครงการเพื่อส่งเสริมด้านนวัตกรรม เช่น โครงการเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ตน้ แบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทน (CBG)
• บริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยวิธีการสร้าง platform ขึน้ มาใหม่ ในการจัดทารายงานต่างๆ
ให้เป็ นแบบ digital data เพื่อลดเวลาและขัน้ ตอนในการทางานที่ซา้ ซ้อนลง
• บริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
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กลยุทธ์การดาเนินงาน

งานโครงการก่อสร้างภาคเอกชนโดยเฉพาะงานอาคาร
บริษัทต้องการขึน้ เป็ นบริษัทชัน้ นาด้านการก่อสร้างที่มีการจัดการ
คุณภาพงานก่อสร้างที่ดี ในราคาที่เหมาะสม บริษัทมีเป้าหมายที่
จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดงานก่อสร้างภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือ

• รักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับการสร้างฐานลูกค้า ใหม่
ด้วยการส่งมอบงานที่ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในเวลาที่
กาหนด
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล
• พัฒ นา และเสริมสร้า งศักยภาพบุคลากรภายในองค์ก ร
ผูร้ บั เหมา และแรงงานให้ได้มาตรฐาน
• ใส่ใจลูกค้า ด้วยการส่งมอบบริการที่ดี และรวดเร็ว

การขยายงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
CLMV ในระยะยาวบริษั ท มีแผนที่ จ ะขยายธุรกิจ ไปยังประเทศ
ต่าง ๆ เหล่านี ้ แต่ก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทจาเป็ นต้องศึกษา
ข้อ มูล ทุ ก ๆ ด้า นอย่างถ่อ งแท้และรอบคอบ โดยในระยะสั้นนี ้
บริษัทมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ เหล่านี ้ เพื่อศึกษา
ข้อ มูลพื้น ฐานและหาพัน ธมิตรทางการค้าที่ เหมาะสมก่อนการ
พิจารณาลงทุนในโอกาสต่อไป

เป้ าหมายธุรกิจระยะยาว
เป้าหมายธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็ นงานรับเหมา
ก่อสร้างโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ประเภทงานอาคารและ
งานสาธารณูปโภค บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการรับงานและ
ขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ โดยเน้นพื้ นที่ที่มีการ
ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและคู่แข่งขันไม่มากนัก เช่น เกาะสมุยและ
จังหวัดภูเก็ต เป็ นต้น

บริษัทขอยืนยันปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
คือ การยึดถือ ผลประโยชน์ที่ จะเกิดขึน้ ในระยะยาวเป็ นสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

งานด้า นการก่อ สร้า งระบบสาธารณูปโภค บริษั ท จะ
ขยายขอบเขตและความหลากหลายของงานให้มากขึน้ เช่น งาน
ก่ อ สร้า งโครงจัดการขยะแบบครบวงจร, การจัดหาและติด ตั้ง
เครื่ อ งจั ก รและอุป กรณ์ไ ฟฟ้ า พลัง น ้า ขนาดเล็ ก , งานสายส่ ง
ไฟฟ้าแรงสูงรวมทัง้ งานสถานีไฟฟ้าย่อย
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09
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่าง ๆ
และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากาหนด โดยบริษัทให้บริการตั้งแต่การ วางแผนงาน ควบคุมดูแล
กระบวนการทางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยบริษัทจะว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่ มีประสบการณ์ในแต่ละด้านเข้า มารับจ้า งทางาน เช่น งาน
โครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม เป็ นต้น ในส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) บริษัทจะใช้การ
ว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทางาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และ
ทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานการก่อสร้างเป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญา
และสามารถส่งมอบงานได้ภายในกาหนดตามสัญญาในแต่ละงวดจนกระทั่งสามารถส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ
ได้ภายในกาหนดของสัญญา รวมทัง้ ดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เป็ นข้อผูกพันตามสัญญาให้เรียบร้อย ทัง้ นีบ้ ริษัทยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อ
ลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor) นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั มติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อนุมตั ิให้กลับมาทาธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้รบั สัญญาจ้าง
ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลาปาง เป็ นระยะเวลา 5 ปี งบปประมาณ (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2567) ซึ่งจะ
เริ่มรับรู ร้ ายได้จากการให้บริการในปี 2563 สาหรับปี 2562 บริษัทไม่มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นส่วนแบ่งปั นกาไรจาก
กิจการร่วมค้า CRC-CEC
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการดาเนินงานรวม เท่ากับ 1,366.80 ล้านบาท 1,251.00 ล้านบาท และ
1,348.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 1,343.62 ล้านบาท 1,251.00 ล้านบาท และ 1,348.00 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินงานรวมเท่ากับร้อยละ 98.30 ล้า นบาท 100.00 และร้อยละ 100.00 ตามลาดับ โดยบริษัทมี
รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 23.18 ล้านบาท ในปี 2560 แต่สาหรับปี 2561-2562 ไม่มีรายได้จากการให้บริการเนื่องจากสัญญา
ให้บริการจัดเก็บขยะสิน้ สุดตัง้ แต่เดือน กันยายน 2560

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
โครงสร้างรายได้
งวดปี 2560
งวดปี 2561
งวดปี 2562
ล้านบาท
สัดส่วน
ล้านบาท
สัดส่วน
ล้านบาท
สัดส่วน
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
1,343.62
97.24%
1,251.00
98.70%
1,348.00
96.97%
/1
รายได้จากการให้บริการ
23.18
1.68%
0.00%
0.00%
รายได้รวม
1,366.80
98.92%
1,251.00
98.70%
1,348.00
96.97%
/2
รายได้อื่น
13.68
0.99%
15.00
1.18%
40.70
2.93%
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
1.24
0.09%
1.45
0.12%
1.35
0.10%
รวมรายได้
1,381.72
100.00%
1,267.45
100.00%
1,390.05
100.00%
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : /1 รายได้จากการให้บริการ หมายถึง รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งดาเนินการในนามบริษัท
/2 รายได้อื่น หมายถึง กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าเช่า และรายได้ดอกเบีย้ รับ

24

รายงานประจาปี 2562

ลักษณะงานบริการ
1. การให้ บริการรับเหมาก่อสร้ าง
การให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไป และ
(2) การรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากาหนด ซึ่งลูกค้าของบริษัทมีทงั้ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน
โดยบริษัทจะว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านเข้ามารับจ้างทางาน เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร์ งานระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร งานแต่ละลักษณะที่มีการว่าจ้างผูร้ บั เหมามาช่วยทางาน จะ
อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้าควบคุมการ
ทางานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการเพื่อกาหนดแผนงานก่อสร้างให้สามารถส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพ
ภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหมาได้ ทั้งนีบ้ ริษัทยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก
(Main Contractor)
สาหรับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทดาเนินการอยู่ สามารถแยกประเภทรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างใน
ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ได้ดงั นี ้

ตารางการรับรู้รายได้แยกตามประเภท
ประเภทรายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
• กลุ่มอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
• กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท สัดส่วน

ปี 2562
ล้านบาท สัดส่วน

1,092.10

81.28%

925.36

73.97%

1,066.52

79.12%

251.52

18.72%

325.64

26.03%

281.48

20.88%

1,343.62

100.00%

1,251.00

100.00%

1,348.00 100.00%

1.1 งานรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
บริษัทให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป รวมถึงงานปรับปรุงอาคารจากผูว้ ่าจ้าง ซึ่งมีหลายประเภท
อาทิ อาคารสานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พกั อาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชือ้ โรงแรม เป็ นต้น โดยบริษัท
ให้บริการรับเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลกู ค้ากาหนด ทั้งนี ้ ในส่วนของงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เป็ น ต้น บริษั ท จะใช้การว่าจ้าง
ผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทางาน ซึ่งจะอยู่ ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด

1.2 งานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
บริษัทให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลกู ค้ากาหนด อาทิ งานก่อสร้างและติดตัง้ ระบบรวบรวม
และบาบัดนา้ เสีย งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ ขนาดเล็กและ
ระบบงานชลประทาน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่งนา้ งานติดตัง้ และทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานนา้ พร้อมอุปกรณ์
เป็ นต้น โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา ส่วนงานระบบอื่น อาทิ ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทางาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้
การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัท
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สามารถเข้ารับงานได้โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor) หรือเข้า
รับงานในนามกิจการร่วมค้า (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือใน
นามกิจการค้าร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามส่วนงานที่ทา โดย Joint Venture
หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทุกครัง้ ที่บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าใด ๆ จะเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิของบริษัท
บริ ษั ท มีการรับเหมางานระบบสาธารณูปโภคจ านวน 1 โครงการ ในนามกิจ การร่วมค้าเชี ยงใหม่ริมดอย – อาร์. เค.เจ.
(“กิจการร่วมค้า CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็ นการร่วมทุนกับบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“R.K.J.”) ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องใด ๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเข้าประมูลงานให้บริการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย ให้กั บ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2559 และสิน้ สุดสัญญาเมื่อเดือนเมษายน 2562

2. การรับจ้ างให้ บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ปั จจุบนั บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจานวน 2 สัญญา เป็ นสัญญาในนามกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี
เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRC-CEC”) จานวน 1 สัญญา โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 ซึ่งเป็ น
การรับจ้างให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ สัญญา
ดังกล่าวจะครบกาหนดเดือนมิถุนายน 2563 และสัญญาในนามบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) จานวน 1 สัญญา ซึ่งเป็ น
สัญญาจ้างในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลาปาง ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ (ช่วงเวลา 1 มกราคม 2563 – 30
กันยายน 2567)

ประเภทรายได้
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการให้บริการ

ปี 2560
ล้านบาท สัดส่วน/1
23.18
23.18

1.70%
1.70%

ปี 2561/2
ล้านบาท สัดส่วน
-

หมายเหตุ : /1 คานวณสัดส่วนรายได้จากฐานรายได้รวมจากการดาเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น)
/2 ในปี 2562 ไม่มีรายได้จากการให้บริการเนื่องจากได้สญ
ั ญาได้สนิ ้ สุดในเดือนกันยายน 2560
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ปี 2562/2
ล้านบาท สัดส่วน
-

-

-
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• กลยุทธ์ช่องทางการจัดหางาน (Place)

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การตลาด

บริษัทมีช่องทางจัดหางาน แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่ 1.) การ
เข้า ร่ ว มประมูล งาน และ 2.) การเจรจาโดยตรงกั บ เจ้า ของ
โครงการ ซึ่ งมีคุณ สมบัติเบือ้ งต้น ตามแนวทางการพิจ ารณาที่
บริษัทกาหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ชาระค่าจ้าง
นอกจากนั้น บริษัทยังใช้กลยุทธ์ในการลงทะเบียนเป็ นผูร้ บั เหมา
เพื่อ ให้บริษั ท มีร ายชื่ อ ที่ ผ่า นคุณ สมบัติเบือ้ งต้น ของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เพื่อ ให้ห น่วยงานเจ้าของโครงการส่ง
จดหมายแจ้งให้บริษัทเข้าร่วมประมูลหรือเสนอราคางานรับเหมา
ก่ อ สร้า งเมื่ อ มี โ ครงการใหม่ เ กิ ด ขึ ้น อย่ า งไรก็ ต าม หากเป็ น
ลักษณะงานก่อสร้างที่บริษัทไม่เคยมีผลงานมาก่อน หรือโครงการ
มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่บริษัทจะเข้าเป็ นผูร้ บั เหมาหลักรายเดียวได้
บริษั ท จะพิจารณารูปแบบการเข้ารับงานในนามกิจการร่วมค้า
(“Joint Venture”) หรือกิจการค้าร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งจะ
ร่วมมือกับผูม้ ีประสบการณ์หรือ มีผลงานอ้า งอิงในอดีต ในการ
ดาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ค่มู ืออานาจดาเนินการของบริษัท
ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงมีงานต่อเนื่องจากการแนะนางานจาก
ลูกค้าทัง้ ที่เป็ นเจ้าของโครงการ ผูร้ บั เหมาหลัก หรือผูร้ บั เหมาช่วง

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทเน้นให้ความสาคัญกับคุณภาพงานก่อสร้าง และการ
ส่งมอบงานให้ทันตามกาหนดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ
ความไว้วางใจต่อลูกค้า ด้วยการจัดให้มีการจัดฝึ กอบรมความรู ้
ด้า นวิ ศ วกรรมและความรู ้ด้า นความปลอดภัย เกี่ ย วกั บ งาน
ก่ อ สร้ า งเป็ นประจ าทุ ก ปี ให้แ ก่ บุ ค ลากร ส่ ว นการคั ด เลื อ ก
ผู ้ร ับ เหมาที่ จ ะมารับ งานบางส่ ว นของโครงการที่ บริ ษั ท ได้ท า
สัญญารับจ้างมา บริษัทจะเลือกสรรผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์
และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกาหนด รวมถึงการจัดอบรมเพื่อให้
ความรู ้ และแนะนาเทคนิคการก่อสร้างให้แก่ผรู้ บั เหมา รวมถึงการ
ทา workshop ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ผูร้ บั เหมาทราบถึงมาตรฐาน
การทางานของบริษัท รวมไปถึงมาตรฐานในการตรวจรับงานของ
บริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดความเสี่ยงจากงานก่อสร้างที่
ไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ส่งวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทที่มีความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ เข้าควบคุม
การทางานอย่างใกล้ชิด

• กลยุทธ์การกาหนดราคา (Price)
บริ ษั ท มี น โยบายการกาหนดราคาโดยอ้า งอิง ตามมูลค่า
ประมาณการต้นทุนงานก่อ สร้าง บวกด้วยกาไรส่วนเพิ่ม (Cost
Plus Margin) บริ ษั ท ได้ใ ห้ค วามส าคั ญ กั บ การประมาณการ
ต้น ทุ น โครงการ โดยเฉพาะการถอดแบบโดยจะมี การว่า จ้า ง
วิ ศ วกรของบริ ษั ท นอกช่ ว งเวลาท าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ร ับ ผิ ดชอบใน
โครงการที่จ ะเข้าเสนอราคาหรือเข้าประมูล หรือ ผู้ช านาญการ
ภายนอกกรณีเร่งด่วน (ฝ่ ายประเมินราคาพิจารณาว่าจ้างวิศวกร
ของบริษัทในการประเมินถอด BOQ เป็ นอันดับแรก) อย่างน้อย 2
ราย พร้อมเปรียบเทียบกับราคากลาง (กรณีงานราชการ) เพื่อหา
ปริมาณงานที่เหมาะสมที่สดุ กรณีวิศวกรหรือผูช้ านาญการ 2 ราย
ถอด BOQ มีปริมาณต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ฝ่ ายประเมินราคา
จะดาเนินการสอบถามรายละเอียดจากผูถ้ อดแบบทั้ง 2 รายเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อ ง ควบคู่กับความรู ้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ ข องฝ่ ายประเมิ น ราคาประกอบการตัด สิ น ใจ
หลั ง จากนั้ น ฝ่ ายจั ด ซื ้อ จั ด จ้ า งจะท าการสื บ ราคาวั ส ดุ แ ละ
ค่ า แรงงานเหมาเพื่ อ ใช้ป ระกอบการท าประมาณการต้น ทุ น
โครงการที่เหมาะสมต่อไป

• ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทดาเนินกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการประชาสัมพัน ธ์
โดยการเข้าร่วมเป็ นสมาชิ กในสมาคมผู้รบั เหมาก่อ สร้างเพื่อ
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ค วามต้ อ งการในกลุ่ ม สมาชิ ก การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อโฆษณา ต่าง ๆ การร่วมออกงาน
จัดนิทรรศการในวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการส่ง
บุคลากรไปเป็ น วิท ยากรพิเศษให้ความรู ้ดา้ นงานก่อสร้างแก่
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างเข้ามาศึกษาดูงานและร่วมฝึกงานกับบริษัทเป็ นประจา
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ทุกปี รวมถึงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู ้ และแนะนาเทคนิคการ
ก่อสร้างให้แก่ผรู้ บั เหมาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ จากเจ้า ของโครงการมายังบริษั ท โดยตรงเพื่อ ให้เสนอ
ราคาบริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการไม่ได้รบั ชาระ
ค่าบริการ บริษัท จะพิจารณาคุณสมบัติเบือ้ งต้นของลูกค้าก่อน
รับงานทุกครัง้ อาทิ ฐานะทางการเงิน ประวัติความเป็ นมาของ
กิจการและ/หรือผูบ้ ริหารโครงการ มูลค่าและระยะเวลาก่อสร้าง
ของโครงการ ความน่าเชื่อถือของเจ้าของโครงการ ประวัติการ
ชาระเงิน (กรณีเป็ นลูกค้าที่เคยใช้บริการ) ทุนชาระแล้ ว ภาวะ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นไปตามนโยบาย
การรับงานของบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูก ค้า ของบริษั ท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มลูก ค้า หน่ ว ยงานราชการ และกลุ่มลูกค้า ภาคเอกชน โดย
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบือ้ งต้นของเจ้า ของโครงการตาม
แนวทางที่ บ ริ ษั ท กาหนด ซึ่ งฝ่ ายประมาณราคาจะดาเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติทุกครัง้ ก่อนที่จะเข้าร่วมประมูลหรือก่อนรับ
งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้รบั การชาระค่าจ้า งจาก
ลู ก ค้า เจ้ า ของโครงการ ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท จะประเมิ น
ศักยภาพของบริษัท ควบคู่กับการประเมินศักยภาพของเจ้าของ
โครงการ โดยบริษั ท จะพิจ ารณาความพร้อมของบุคลากรและ
ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ โอกาสทางธุรกิจ และอัตรากาไร เป็ นต้น
เพื่อ ป้ อ งกั นความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน การส่งมอบงานล่าช้า และการขาดทุนจากการดาเนิน
โครงการที่อาจเกิดขึน้ ภายหลังรับงาน
หากพิจารณาแยกประเภทกลุ่มลูกค้า สามารถอธิบาย
ลักษณะของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด เปรี ย บเที ย บจากข้อ มูลรายชื่อ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และรายได้ของผูร้ บั เหมาแต่ละรายในปี 2562
ชื่อบริษัท
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
บมจ. ช การช่าง
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
บมจ. ทีทีซีแอล
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
บมจ. เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ
บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ
บมจ. พรีบิลท์
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
บมจ. ซีฟโก้
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
บมจ. ไพลอน
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
บมจ. อีเอ็มซี
บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น
บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)

1. ลูกค้ าหน่วยงานราชการ
ที่ผ่านมาบริษัทจะหางานจากลูกค้าที่เป็ นหน่วยงานราชการ
ผ่านระบบการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานราชการต่า ง ๆ (Thai
Government Procurement) ซึ่ ง ผู ้ ร ั บ เ ห ม า ที่ มี สิ ท ธิ์ ข อ ซื ้ อ
รายละเอี ย ดเอกสารการประมูล และเข้า ร่ ว มประมูล งานกับ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการกาหนดคุณสมบัติเบือ้ งต้น
อาทิ ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมา มูลค่า
ผลงานย้อนหลัง 5 ปี ที่ผ่านมา การให้บริการหลังส่งมอบงาน ชั้น
ทะเบียนของผูร้ บั จ้างเหมา เป็ นต้น โดยหน่วยงานราชการที่เคย
เป็ นลูกค้าของบริษัท ได้แก่ มหาวิทยาลัย การประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค (กฟภ.) เทศบาลจังหวัด และ
เทศบาลอาเภอในจังหวัดต่าง ๆ เป็ นต้น

2. ลูกค้ าภาคเอกชน
ที่ผ่านมาบริษัทได้รบั งานจากลูกค้าภาคเอกชนส่วนใหญ่
เกิ ดจากเจ้าของโครงการเชิ ญเข้าร่วมประมูลงาน ซึ่ งเจ้า ของ
โครงการจะพิจารณาจากชื่อเสียง ผลงานในอดีต ประสบการณ์
ท างาน และสถานะทางการเงิ น ที่ ม่ ัน คงของผู้ร ับเหมา ทั้งนี ้
บริษัทจะเจรจาโดยตรงกับเจ้า ของโครงการ หรือเกิดจากการ
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รายได้รวม ร้อยละของ
(ล้านบาท) ยอดรวม
63,213.04 29.80%
33,614.69 15.84%
26,602.76 12.54%
12,137.94
5.72%
11,653.80
5.49%
9,644.13
4.55%
8,562.23
4.04%
7,871.06
3.71%
7,347.86
3.46%
4,772.93
2.25%
4,567.97
2.15%
4,368.37
2.06%
3,855.77
1.82%
3,428.23
1.62%
3,062.06
1.44%
2,073.15
0.98%
1,576.32
0.74%
1,390.06
0.66%
1,306.65
0.62%
926.33
0.44%
182.49
0.09%
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ผลการดาเนินงานของบริษัทในงวดปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างแยกตามกลุ่ม
ลูกค้า ดังนี ้
กลุ่มลูกค้า
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รวม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
สัดส่วน
ล้านบาท
สัดส่วน
ล้านบาท
สัดส่วน
1,137.43
84.65%
588.20
47.02%
302.11
22.41%
206.19
15.35%
662.80
52.98%
1,045.89
77.59%
1,343.62
100.00%
1,251.00
100.00%
1,348.00
100.00%

โดยที่ ธุร กิจ รับเหมาก่อสร้า งมักจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนด้านความต่อ เนื่ องของรายได้ซึ่งขึน้ อยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการลงทุนในช่วงเวลานัน้ ที่ผ่านมา บริษัทจึงไม่มีนโยบายในการกาหนดสัดส่วนรายได้รบั เหมา
ก่อสร้างระหว่างหน่วยงานราชการและงานภาคเอกชน ทัง้ นี ้ บริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากการรับงานรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานราชการ ต่อ
สัดส่วนรายได้จากภาคเอกชน ร้อยละ 85 ต่อร้อยละ 15 ในงวดปี 2560 ร้อยละ 47 ต่อร้อยละ 53 ในงวดปี 2561 และร้อยละ 22 ต่อร้อย
ละ 78 ในงวดปี 2562 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูร้ บั เหมาที่สามารถขอซือ้ รายละเอียดเอกสารประมูล และเข้าร่วม
ประมูลงาน โดยมีรายละเอียดตามตาราง

หน่วยงาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
กรมทรัพยากรนา้

รายการจดทะเบียนผู้รับเหมา
รายการจดทะเบียน
ออกให้วันที่
ผูร้ บั เหมาอาคาร ชัน้ 1
26 กุมภาพันธ์ 2561
ผูร้ บั เหมางานทาง ชัน้ 1
24 เมษายน 2560
ผูร้ บั เหมางานไฟฟ้า ชัน้ 2
24 เมษายน 2560
ผูค้ า้ กลุ่มงานจ้างระบบประปา, 13 มีนาคม 2560
สุขภัณฑ์ และบาบัดนา้ เสีย
งานอนุรกั ษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
19 กรกฎาคม 2560
แหล่งนา้ ชัน้ 2

วันหมดอายุ

วงเงินก่อสร้าง

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

ไม่จากัดวงเงิน
ไม่จากัดวงเงิน
15 ล้านบาท
ไม่จากัดวงเงิน

18 กรกฎาคม 2563

< 100 ล้านบาท

หมายเหตุ : บริษัทมีแผนจะต่ออายุการจดทะเบียนผูร้ บั เหมากับทุกหน่วยงานเจ้าของโครงการไปตลอดอย่างต่อเนื่อง
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อนึ่ง รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท นอกเหนือจาก
การขึน้ อยู่กับความต้องการของเจ้าของโครงการ ยังสามารถแบ่ง
รูปแบบการให้บริการ ออกเป็ น 2 รูป แบบ คือ
• รับ เหมาก่ อ สร้า งแบบเหมาจัด หาวัส ดุ อุป กรณ์ และ
แรงงาน จนจบโครงการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การหางานรับเหมา การตรวจสอบสถานะผู้ว่าจ้ าง และ
การประมูลงาน
การหางานรับเหมา
ในการหางานรับ เหมาก่ อ สร้า งของบริ ษั ท สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ช่องทาง คือ 1.ผ่านระบบการจัดซือ้ จัดจ้างหน่วยงาน
ราชการ (Thai Government Procurement) และ 2.ผ่านนิตยสาร
ศู น ย์ร วมข่ า วช่ า ง การได้ง านรับ เหมาทั้ง 2 ช่ อ งทางที่ ก ล่ า ว
สามารถแบ่งออกตามวิธีการได้อีก 2 วิธี คือ 1.) การประมูลงาน
หรือ 2.) การเจรจาโดยตรงกับเจ้าของโครงการ

• รับเหมาก่อสร้างบางส่วนงาน อาทิ จัดหาวัสดุก่อ สร้าง
บางส่วน และเหมาค่าแรง หรือรับเหมาค่าแรงอย่างเดียว

การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

ฝ่ ายจัดซื อ้ ดาเนิ น การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ห ลักที่ ใ ช้ใ น
โครงการตามยี่หอ้ รุ่น ลักษณะ ปริมาณ และประมาณราคาที่ระบุ
อยู่ใน BOQ หรือ คุณ ภาพใกล้เคียง อาทิ เหล็ก หิ น ปูน ซี เมนต์
1. การประมูลงาน (Competitive Bidding)
ทราย สุขภัณฑ์ อิฐ เสาเข็มและไม้แบบ เป็ นต้น กับผูจ้ ัดจาหน่าย
• เจ้ า ของโครงการจะประกาศหาผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า ง ที่ อ ยู่ ใ นทะเบี ย นคู่ ค้า (Vendor List) ของบริ ษั ท เท่ า นั้ น ตาม
โครงการที่มีการออกแบบโครงการแล้วเสร็จผ่านเว็บไซต์ระบบการ นโยบายการจัดหา และการสั่งซือ้ สินค้าที่บริษัทกาหนดขึน้ อาทิ มี
จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ( Thai Government สินค้าต้องการเพียงพอ ราคาและเงื่อนไขการชาระเงิน การบริการ
Procurement) วิธีนีเ้ ป็ นวิธีการที่หน่วยงานราชการใช้ปฏิบัติ ซึ่ง ของพนักงาน การจัดส่งตรงต่อเวลา เป็ นต้น ทั้งนี ้ บริษัทจะไม่มี
ผู ้ร ับ เหมาก่ อ สร้า งที่ มี คุณ สมบัติ เ บื ้อ งต้น ตาม TOR (Term of
การทาสัญญาซือ้ ขายวัสดุ อุปกรณ์กับผูจ้ ัดจาหน่ายรายใดราย
Reference) ที่เจ้าของโครงการกาหนด อาทิ ได้รบั การจดทะเบียน
หนึ่งเป็ นพิเศษ แต่จะให้ผูจ้ ัดจาหน่ายเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์แก่
ผูร้ บั เหมา เคยมีผลงานประเภทเดียวกับที่เจ้าของโครงการกาลัง
บริษัท เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจสั่งซือ้ โดยลักษณะการ
เปิ ดประมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด มีมูลค่า งานรวมตามที่
สั่งซือ้ จะมีลักษณะเป็ นการสั่งซือ้ เพื่อใช้งานเป็ นรายโครงการ (ผู้
เจ้าของโครงการกาหนดไว้ มีผลงานที่ผ่านมาตามสัญญาเดียว/1
จัดจาหน่ายจะดาเนินการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไปยัง
เป็ นไปตามข้อกาหนด เป็ นต้น
หน้างานโดยตรง) และนาวัสดุ อุปกรณ์มาใช้งานแบบมาก่อนใช้
หมายเหตุ /1 ผลงานที่ผ่านมาตามสัญญาเดียว คือ ผลงานที่ผรู้ บั จ้างได้
ก่อน (First in First out) ซึ่งการพิจารณาสั่งซือ้ วัสดุและอุปกรณ์มี
ทางานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
2 รูปแบบ คือ 1.)ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบเหมาจัดหาวัสดุ
ต้องเป็ นผลงานที่บริษัทเป็นผูร้ บั จ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการเป็ นผู้
รับจ้างช่วง โดยมูลค่างานใน 1 สัญญาต้องไม่นอ้ ยกว่าที่เจ้าของโครงการกาหนด อุปกรณ์ และแรงงาน 2.)ให้บริการรับเหมาก่อสร้างบางส่วนงาน
ไม่สามารถนามูลค่างานจากสัญญาอื่นมารวมได้ ถึงแม้จะเป็ นงานประเภท
อาทิ จัดหาวัสดุก่อสร้างบางส่วน และเหมาค่าแรง หรือรับเหมา
เดียวกันและรับจ้างจากหน่วยงานราชการดังกล่าวก็ตาม
ค่าแรงอย่างเดียว ในการสั่งซือ้ ตามที่กล่าวก่อนการสั่งซือ้ ทุกครัง้
• เจ้าของโครงการจะเชิญบริษัท และผูร้ บั เหมาก่อสร้างราย บริษัทจะต้องได้รบั การอนุมัติจากเจ้าของโครงการและ/หรือ ผู้ที่
อื่ น ๆ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ มู ล ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ได้รบั มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผู ้ร ับ เหมาก่ อ สร้า ง เจ้า ของโครงการจะพิจ ารณาจากชื่ อ เสี ย ง
ในปี 2562 บริษั ท ไม่มีการสั่งซื อ้ วัสดุก่อ สร้า งจากผูจ้ ัด
ผลงานในอดีต ประสบการณ์ท างาน และสถานะทางการเงินที่ จ าหน่ า ยรายใดเกิ น กว่า ร้อ ยละ 30 ของมูล ค่ า การสั่ง ซื อ้ วัสดุ
มั่นคงของผูร้ บั เหมาก่อสร้างแต่ละราย
ก่อสร้างรวม
บริษั ท มีน โยบายการกระจายการสั่งซื อ้ สิน ค้า จากผูจ้ ัด
2. การเจรจาโดยตรงกับเจ้ าของโครงการ (Negotiation
จาหน่ายมากกว่า 1 ราย และจะมีการเปรียบเทียบราคากับผูจ้ ดั
Deal)
จาหน่ายรายอื่นก่อนพิจารณาสั่งซือ้ ทุกครัง้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคย
ปกติเจ้า ของโครงการหน่วยงานเอกชนมักจะใช้กับงานที่มี
ประสบปัญหาการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างแต่อย่าง
มู ล ค่ า งานไม่ สู ง นัก ซึ่ ง เจ้า ของโครงการจะเลื อ กใช้บริการกับ
ใด
ผูร้ บั เหมาที่คนุ้ เคย
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ผ่า นมา บริษั ท ยังไม่เคยประสบปั ญหาผู้รบั เหมาไม่ สามารถส่ง
มอบงานได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด

การจัดหาผู้รับเหมามาร่วมทางานในโครงการ
เพื่อช่วยลดภาระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร และ
แรงงาน และช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนโครงการ
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษั ท จึ ง ไม่ มี น โยบายในการว่า จ้า ง
แรงงานทางตรงทั้ง หมด แต่ จ ะเป็ น การว่ า จ้า งผู้ร ับ เหม าที่ มี
ประสบการณ์มาช่วยทางาน โดยคัดเลือกจากผูร้ บั เหมาที่อยู่ใน
ทะเบียนคู่คา้ (Vendor List) ของบริษัทในการดาเนินการก่อสร้าง
ตั้ ง แต่ ง านฐานราก งานโครงสร้า ง งานระบบ ไปจนถึ ง งาน
สถาปั ตยกรรม โดยผู้ร ับเหมาจะเป็ น ผู้ร ับผิดชอบในการจัดหา
แรงงานและวั สดุ อุปกรณ์ในบางส่ว นงานที่ ไ ด้ร ับว่า จ้า ง หรือ
รับผิดชอบเฉพาะจัดหาแรงงาน ซึ่งจะเป็ นไปตามข้อตกลงในรูป
ของสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทกับผูร้ บั เหมา ซึ่งจะระบุลกั ษณะ
และรายละเอียดของงาน ระยะเวลางาน มูลค่างาน ข้อกาหนดใน
การท างาน เงื่ อ นไขการช าระ และกาหนดการแล้ว เสร็จ อย่ า ง
ชัดเจน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษั ท มีมาตรการในการลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มรอบ
บริเวณรับเหมาก่อสร้างให้เป็ นไปตามระเบียกฎกระทรวง กาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
พ.ศ.2551 และกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อชุ มชนบริเวณข้างเคียง โดยมีการควบคุม
และดูแลจากวิศวกรประจาโครงการ อาทิ การล้อมรัว้ รอบพืน้ ที่
โครงการเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าบริเวณก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัย การจัดทาสแลนกันฝุ่นครอบสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้อ งกัน
ฝุ่น เสียง และวัสดุตกหล่น ดูแลความสะอาดล้อรถบรรทุ กวัสดุ
อุปกรณ์ทุกครัง้ ก่อนออกจากหน่วยงาน เพื่อป้องกันเศษดิน และ
หิ น ตกหล่น บนถนน ซึ่ งอาจก่อ ให้เกิดอัน ตรายได้ เป็ น ต้น วัสดุ
อุปกรณ์ทุ กชิ ้นจะมีการดูแลอย่างสม่าเสมอจากที มวิศวกรหน้า
งานของบริษัท

ทัง้ นี ้ การคัดเลือกผูร้ บั เหมาจะเป็ นไปตามนโยบายการจัดจ้าง
ที่บริษัทกาหนด อาทิ ความพร้อมของจานวนแรงงาน คุณภาพ
แรงงาน การให้ความร่วมมือ ความถูกต้องของงาน ความรวดเร็ว
ของงาน ประสบการณ์ทางานร่วมกัน คุณภาพของงาน และการ
บริ ก ารภายหลั ง การส่ ง มอบงาน เป็ น ต้น โดยวิ ธี ก ารสั่ง จ้ า ง
ผูร้ บั เหมา สามารถแบ่งออก เป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณี ที่ เป็ น การจ้างผู้รบั เหมาที่ จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง และ
บริษัทเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ เหล็ก คอนกรีต อิฐมวล
เบา ปูน ซี เมนต์ ปั้ น จั่น รถแบคโฮ รถเครน รถตัก รถบดดิน
เป็ น ต้น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ส่ ว นวิ ศ วกรรมโยธาและงาน
สถาปั ตย์ เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง
2. กรณีที่เป็ นการจ้างผูร้ บั เหมาที่จา้ งเหมาทัง้ ค่าแรง และค่าวัสดุ
อุป กรณ์ อาทิ ระบบไฟฟ้า และสื่อ สาร ระบบประปา ระบบ
สุขาภิ บ าล เป็ น ต้น ซึ่ งส่ว นใหญ่จ ะเป็ น ส่ว นของงานระบบ
ประกอบอาคาร (M&E)
ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายกระจายการว่าจ้างผูร้ บั เหมาในแต่
ละกลุ่มงานมากกว่า 1 ราย เพื่อไม่ให้งานกระจุกอยู่กับผูร้ บั เหมา
ในกลุ่มงานนั้น ๆ รายใดรายหนึ่ง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานให้กับบริษัทในเวลาที่กาหนด บริษัทไม่มี
การพึ่งพิงผูร้ บั เหมารายได้รายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
การว่ า จ้า งผู ้ร ับ เหมารวม ทั้งนี ้ การว่า จ้า งผู้ร ับเหมาแต่ละราย
บริษัทจะพิจารณาในเรื่องของผลงานในอดีตก่อนพิจารณาว่าจ้าง
ทุกครัง้ นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องราคา ทั้งนี ้ ในช่วง 3 ปี ที่
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สรุปผลงานรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2560 – ปี 2562)
2560

2561
ความคืบหน้าโครงการ
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ

ประเภทอาคารทั่วไป
เสร็จแล้ว
1.คอนโดมิเนียม หอพัก อาคารพาณิชย์ ที่พกั อาศัย
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
2.อาคารเรียน ศูนย์การเรียนรู ้
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
3.โรงแรม
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
/1
4.อื่น ๆ
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
รวม
จานวนโครงการ
่
มูลค่าทีรับรู้รายได้ (ล้านบาท)

ยังไม่เสร็จ

2562
เสร็จแล้ว

ยังไม่เสร็จ

6
249.11

1
25.70

2
46.50

2
29.23

1
40.00

1
173.11

2
201.32

3
364.35

2
96.31

2
141.76

8
167.21

1
2.95

3
101.61

1
38.87

2
29.40

5
237.21

1
42.73

7
580.64

5
79.92

3
31.22

5
14.15

7
330.08

7
59.88

-

16
631.96

8
460.14

11
186.36

16
738.28

17
309.82

9
756.70

หมายเหตุ : /1 – อืน่ ๆ อาทิ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ งานถนนและภูมิทศั น์ งานสะพานทางเชื่อม งานเสาเข็ม งานอาคาร
สานักงานและงานปรับปรุง เป็ นต้น

งานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2560 – ปี 2562)
2560

2561
ความคืบหน้าโครงการ
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ

ประเภทอาคารทั่วไป
เสร็จแล้ว
1.งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
2.ระบบไฟฟ้าพลังงานนา้ ขนาดเล็กและงาน
ชลประทาน
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
3.งานระบบบาบัดนา้ เสียและประปา
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
4.งานเพื่อส่งเสริมด้านนวัตกรรม
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รบั รูร้ ายได้ (ล้านบาท)
รวม
จานวนโครงการ
มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท)

ยังไม่เสร็จ

2562
เสร็จแล้ว

ยังไม่เสร็จ

-

-

-

-

-

3
26.51

-

2
84.89

-

2
115.61

-

-

2
3.84

2
94.94

-

3
180.63

3
9.68

2
80.41

1
67.85

-

-

1
29.4

2
164.88

-

3
71.69

4
179.83

-

6
325.64

5
174.56

5
106.92
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งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างที่ยงั ไม่ส่งมอบ จานวน 17 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานในส่วนที่ยงั ไม่รบั รูร้ ายได้รวม 883.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ชื่อโครงการ

ลักษณะ
โครงการ

มูลค่า
โครงการ
ตาม
สัญญา
(ล้านบาท)

โรงแรม

345.00

2 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563

84.47%

291.44

53.56

100%

-

บริษัท เดอะ แพลทินมั สมุย
จากัด

โรงแรมและ
รีสอร์ท

317.96

1 พ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563

52.33%

166.39

151.57

100%

-

บริษัท สมุย วิพรรธน์ จากัด

โรงแรม

59.83

31 ส.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

80.38%

48.09

11.74

100%

-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน

อาคาร
โรงไฟฟ้า

179.25

22 พ.ค. 2562 – 9 ก.ค. 2564

3.59%

6.43

172.82

70%

100%

บริษัท นอร์ทโฮม จากัด

อาคารชุดพัก
อาศัย 5 ชัน้

143.25

12 ก.พ. 2562 – 28 ก.พ. 2563

81.77%

117.14

26.11

100%

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงปรับปรุง
คุณภาพนา้

129.35

28 ก.พ. 2562 – 21 ส.ค. 2563

53.64%

69.38

59.97

100%

-

บริษัท นอร์ทโฮม จากัด

อาคารชุดพัก
อาศัย 5 ชัน้

134.83

17 พ.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563

40.32%

54.36

80.47

100%

-

เจ้าของโครงการ

รายละเอียดโครงการรับเหมาก่อสร้างที่ลงนามสัญญาแล้ว
บริษัท สมุย วิพรรธน์ จากัด
1. HYATT REGENCY KOH SAMUI
2. งาน Holiday Inn Express and
Resort, Samui
3. งานตกแต่งภายใน HYATT

ระยะเวลาสัญญา

ความ
คืบหน้า
(%)

รายได้ที่
รับรู้สะสม
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
คงเหลือ
(ล้านบาท)

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.62

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.63

REGENCY KOH SAMUI
4. งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่ง
นา้ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (คลองลา
ปลอก)
5. งานก่อสร้าง Arise Condominium
เฟส 1
6. งานก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพนา้
ฝั่งเชิงดอย
7. งานก่อสร้าง Arise Condominium
เฟส 2
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ชื่อโครงการ

8. งานติดตัง้ และทดสอบเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าพลังนา้ พร้อมอุปกรณ์ แม่อุสุ
9. งานอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งนา้ กฟภ.
แม่ตืน

เจ้าของโครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน

ลักษณะ
โครงการ
ติดตัง้ และ
ทดสอบเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า
อาคาร
โรงไฟฟ้า

มูลค่า
โครงการ
ตาม
สัญญา
(ล้านบาท)
13.39

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.62

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31
ธ.ค.63

3.05

100%

-

210.24

0.94

100%

-

ความ
คืบหน้า
(%)

รายได้ที่
รับรู้สะสม
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
คงเหลือ
(ล้านบาท)

77.22%

10.34

211.18

2 มี.ค. 2561 – 27 ธ.ค. 2561
(มีหนังสือชะลอโครงการรอนา้
เพื่อการทดสอบระบบ)
28 มี.ค. 2560 – 19 ก.พ. 2563

99.56%

ระยะเวลาสัญญา

บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท
จากัด

โรงแรม

63.13

29 ก.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563

98.53%

62.20

0.93

100%

-

Hotel Forte Co.,Ltd.

โรงแรม

178.07

15 พ.ย. 2561 – 14 พ.ย. 2562
(มีการชะลอโครงการ)

19.77%

35.21

142.86

60%

100%

โรงแรม

7.85

5 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563

69.55%

5.46

2.39

100%

-

13. งาน Akyra Manok Hotel

บจก.อาร์เค โฮเทล แอนด์ รี
สอร์ท
Manor Suites (Chiangmai)

โรงแรม

63.74

4 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563

81.97%

52.25

11.49

100%

-

14. งาน Feel with Nimman

Hotel Forte Co.,Ltd.

ออกแบบ

1.20

75 วัน

60.00%

0.72

0.48

100%

-

15. งานก่อสร้างระบบบาบัดนา้ เสีย ระยะ

เทศบาลเมืองป่ าตอง

ระบบบาบัด
นา้ เสีย

120.89

10 ก.ย. 2562 – 2 มี.ค. 2564

9.12%

11.03

109.86

60%

100%

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

อาคารโรงยิม

15.42

16 ก.ย. 2562 – 12 พ.ค. 2563

19.13%

2.95

12.47

100%

-

บริษัท นอร์ทโฮม จากัด

อาคารชุดพัก
อาศัย 4 ชัน้

44.53

15 พ.ย. 2562 – 15 ต.ค. 2563

3.62%

1.61

42.92

100%

-

10. งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชัน้
โรงแรมรติลานนา
11. งาน Construction of 4 Blocks 4
Storeys Hotel
12. งาน The 8 Space Hotel

ที่ 5
16. งานก่อสร้างอาคารพลศึกษาอนุสรณ์
90 ปี พร้อมบาทวิถีและทางลาด
17. งานก่อสร้างคอนโด The Next เจ็ด
ยอด
ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ ายบริหารของบริษัท
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บริษัทมีงานบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 2 สัญญา เป็ นสัญญาในนามกิจการร่วมค้า CRC-CEC จานวน 1 สัญญา มีมลู ค่างานคงเหลือ 56.57 ล้านบาท ซึ่งบริษัทร่วมลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่วมค้า และสัญญาในนามบริษัทจานวน 1 สัญญา มีมลู ค่างานคงเหลือ 114.96 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดโครงการบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับบริการ

ผู้รับจ้าง

1. แขวงเม็ง ราย, แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ,
แขวงศรีวิชยั จังหวัดเชียงใหม่

CRC-CEC/1

2. เทศบาลนครลาปาง

CRD/2

มิถุนายน 2563

รายได้ที่
รับรู้สะสม
(ล้านบาท)
474.74

มูลค่างาน
คงเหลือ
(ล้านบาท)
56.57

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ
ณ 31 ธ.ค.62
100.00%

กันยายน 2567

-

114.96

21.00%

มูลค่าตาม
สัญญา
(ล้านบาท)
531.31

ปี ที่
ดาเนินการ

วันสิน้ สุด
สัญญา

2558 - 2563

114.96

2563 – 2567

หมายเหตุ : /1 – บริษัทลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-CEC ร้อยละ 5 และจะรับรูร้ ายได้ส่วนแบ่งในกาไรตามสัดส่วนเงินลงทุน
/2 – งานจ้างเก็บขนมูลฝอย ในเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลนครลาปาง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
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% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ
ณ 31 ธ.ค.63
21.00%
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อย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้

10
ปั จจัยความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็ นปั จจัยที่จะช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้บ ริษั ท ฯ บรรลุถึ ง วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ า หมายที่
กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดให้
นากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็ นเครื่องมือ ในการ
บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบ โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงทาหน้าที่ ติดตาม
ประเมินความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานความเสี่ยงด้า น
การเงิ น และความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ย บที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ทบทวนความเสี่ ย งเดิ ม ที่ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและระบุความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่โดยพิจารณาทั้ง
ปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันอาจจะเกิดขึน้ และส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ฯ พร้อมทั้ง
กาหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้อ ง
กับสถานการณ์และแนวทางการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ บริษัท ฯ ยอมรับได้ โดย
มอบหมายให้มีผู้ร ับ ผิดชอบในการดาเนิน การอย่า งชัดเจน
ตลอดจนมี ก ารติดตามและประเมิน ผล เพื่อ ให้การบริห าร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี และเป็ น พื้น ฐานสาคัญ ที่ ช่ ว ยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกาหนดให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี ซึ่ง
บริษัทจะดาเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึง
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเป็ นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่
รับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่
ตนเองรับ ผิ ดชอบ รวมทั้งกาหนดมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
ผลการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงในปี 2562 ภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่
ติดตามประเมิ น ความเสี่ ย งประเภทต่า ง ๆ ที่ สาคัญ ได้แ ก่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานความ
เสี่ ย งด้ า นการเงิ น และความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีรายการความเสี่ยงที่มีอิท ธิพล

เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ การเติบโตหรือการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ในปี ที่
ผ่า นมากิจ การอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุ น ที่ ปรับตัว ลดลง
เนือ่ งจาก
• ผลกระทบจากค่ า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ตัว โดยลูก ค้า
ต่ า งประเทศมี ต้ น ทุ น การลงทุ น ที่ สู ง ขึ ้น ท าให้ เ กิ ด การ
หยุดชะงักของการลงทุน โดยกลุ่มลูกค้าที่อาศัยหรือทางานอยู่
ในต่า งประเทศ จะต้อ งส่งเงิน เข้า มาช าระค่า ก่อ สร้า งตาม
สัญญาในแต่ละงวดเพิ่มขึน้ มากกว่าเดิม เพื่อ แปลงเป็ น สกุ ล
เงินบาท ลูกค้าหลายๆ รายถึงกับขอหยุดการก่อสร้างเอาไว้
ก่อน อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง
• สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ที่เริ่มเกิดขึน้ ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 จนถึงต้นปี 2563 ยังคง
มีการระบาดอยู่ ทัง้ นี ้ เริ่มต้นมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศ
จีน ที่เข้ามาในประเทศไทย และจากคนไทยที่ออกไปท่องเที่ยว
และมี ก ารติ ด เชื ้อ เข้า มาในประเทศ รัฐ บาลและกระทรวง
สาธารณสุข ได้ห าทางควบคุม ผู้ป่ วย เฝ้ า ระวัง ไม่ ใ ห้มีการ
แพร่กระจายของเชื ้อโรคดังกล่าว ทั้งนี ้ จากการระบาดของ
ไวรั ส โคโรน่ า ( COVID-19) ส่ ง ผลต่ อ ภาคเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ รวมไปถึงภาคการลงทุ น ในเชี ยงใหม่ และ
หลายเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ดิ ม มี ก ารร่ ว มลงทุ น จากทุ น จี น
ค่อ นข้า งมาก ซึ่ งหลังจากมีการระบาดของโรคดังกล่าวการ
ลงทุนก็หยุดชะลอลง

1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ผลกระทบจากสภาพเศรฐกิจ ของประเทศอยู่ ใ นช่ ว ง
ชะลอตัว เกิดการหยุดชะงักของการลงทุน ทาให้โครงการ
ก่ อ สร้า งใหม่ ๆ มี ป ริ ม าณลดน้อ ยลง จึ ง ส่ ง ผลให้เ กิ ด การ
แข่งขันภายในกลุ่มผูด้ าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สงู ขึน้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัททาให้มีส่ว นแบ่ ง
การตลาดและกาไรลดลง
ส่ ว นงานราชการ จากการที่ มี ก ารจั ด การวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีผลกระทบทัง้
ทางด้านบวกและทางด้า นลบกับการประมูลงานของบริ ษั ท
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ในทางบวก ท าให้เกิดการประมูลงานอย่า งโปร่งใส บริษั ท
สามารถเข้าประมูลงานในพืน้ ที่ใด ๆได้โดยง่าย สร้างโอกาส
ในการรับงานของบริษัทมากยิ่งขึน้ แต่ในทางกลับกัน ก็มีผล
ทางด้านลบคือทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุน แรง
ลดโอกาสการรับงานของบริษัทลง มีผูเ้ ข้าร่วมประกวดราคา
หลากหลาย แม้แ ต่ ผู้ร ับ เหมาต่ า งประเทศก็เ ข้า มาท าการ
ประมูลหรือเสนอราคา ทาให้บริษัทอาจต้องยอมรับกาไรตาม
สัญญา (Profit Margin) ที่ลดลงหรือให้เงื่อนไขการทางานที่ดี
ขึ น้ แก่ เจ้า ของโครงการเพื่อ การแข่งขัน ซึ่ งส่งผลให้ผลการ
ดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย มีกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อธุรกิจ
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม ความเสี่ ย ง
ดังกล่าวโดยการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ
ทั้งงานของภาคเอกชนและงานของภาครัฐ บาล ซึ่งจะเลือ ก
ประมูลงานที่บริษัทมีความชานาญและความสามารถแข่งขัน
ได้ โดยเฉพาะด้านงานสาธารณูปโภค เช่น งานระบบบาบัด
น ้า เสี ย งานไฟฟ้ า พลัง น ้า เพื่ อ สะสมปริ ม าณงานในมื อ
(Backlog) ให้เพิ่มมากขึน้
ปั จจัยทั้งหมดนีจ้ ึงเป็ นสาเหตุที่บริษัทต้องคานึงถึง
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุน แรงของ
งานรับเหมาก่อสร้าง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
โดยรับ งานในธุ ร กิ จ ด้า นงานจัด เก็ บ ขยะ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้
นอกเหนือจากงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งได้รบั อนุมัติเรี ยบร้อย
แล้ว จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2562

TOR โดยมี ก ารก าหนดมาตรการการตรวจสอบเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษร การกาหนดราคาแรงงานมีจัดทาราคากลาง
โดยให้มีการทบทวนราคากลาง ทุกไตรมาส เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การเปรียบเที ยบราคา และกาหนดค่า จ้า งค่าแรง ที่ ถูกต้อ ง
และเหมาะสม

2) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
2.1 ความเสี่ยงจากการประมาณต้ นทุนผิดพลาด

2.3 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานเสร็จไม่ทัน
ตามก าหนดในสั ญ ญาอาจท าให้ บ ริ ษัท ต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

2.2 ความเสี่ ย งที่ ต้ อ งท างานเพิ่ ม ลด ก่ อ นการ
อนุมัติราคาและระยะเวลา
ส าหรับ หน่ ว ยงานราชการที่ ส่ ว นมากงบประมาณมี
จ ากัดไม่สามารถเพิ่มเติมได้ หากมีการข้อให้มีการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทต้องมีการนาแผนทั้งหมดมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการดาเนินงานให้อยู่ในประมาณการต้นทุนเดิม
อาจมีการเจรจาปรับลดบางส่วนเพื่อชดเชยส่วนที่เพิ่มขึน้ ใน
ส่ว นของหน่ ว ยงานเอกชน บริษั ท มีแผนป้อ งกัน ความเสี่ยง
ดัง กล่ า วโดยไห้ผู้แ ทนโครงการหรือ เจ้า ของโครงการออก
เอกสารสั่งงาน (Site Instruction : SI) แจ้งมายังฝ่ ายโครงการ
ของบริษัท วิศวกรของฝ่ ายโครงการจะทาประมาณราคางาน
เปลี่ยนแปลงนั้น และน าส่ งให้ฝ่ายควบคุมต้น ทุ น พิจ ารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ในงานเพิ่ม -ลด ที่ทางโครงการเป็ นผู้
คิด และในส่วนที่ฝ่ายควบคุมต้นทุนช่วยคิดปริมาณ เพื่อให้
น าเสนอได้เ ร็ว ทัน ตามเวลาที่ ก าหนดไว้ หลัง จากนั้น ฝ่ าย
โครงการจะท าเอกสารสรุ ป และมู ล ค่ า งานเปลี่ ย นแปลง
(Variation Order : VO) แจ้งไปยังผูแ้ ทนโครงการหรือเจ้า ของ
โครงการ เพื่อให้ผูแ้ ทนโครงการหรือเจ้า ของโครงการอนุ มัติ
ก่อนดาเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่างานที่ ดาเนินการไปเจ้า ของ
โครงการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ก่อนการเข้ารับงานหรือเข้าประมูลงานแต่ละโครงการ
ทุ ก ครั้ง บริ ษั ท จะท าการวิเ คราะห์ประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่อ
คัดเลือกงาน (ก่อนยื่นเสนอราคา) และรายงานผลในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารก่อนการอนุมตั ิให้ยื่นราคา รวมทัง้ บริษัท
จะมี ก ารถอดแบบและจัด ท า BOQ อย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ ท า
ประมาณการต้น ทุ น โครงการ ในการถอดแบบเพื่อ คารสญ
ปริมาณวัสดุต่อหน่วยของบริษัทจะมีฝ่ายวิศวกรรมประมาณ
การเป็ นผูถ้ อดแบบ นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้ว่าจ้างให้วิศวกรผูม้ ี
ความเชี่ ยวชาญงานโครงการอีกอย่างน้อย 2 รายท าหน้าที่
ถอดแบบเพื่ อ มาเปรี ย บเที ย บท าปริ ม าณงานส าหรับ ท า
ประมาณการที่เหมาะสมที่สุด และในการกาหนดราคาวัสดุ
ให้ท างฝ่ ายจัดซือ้ และวิศวกรฝ่ ายวิศวกรรมทาการสื บราคา
วัสดุให้ถู ก ต้อ งตรงตามข้อ กาหนดและเงื่อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น

เพื่ อ ป้ อ งความเสี่ ย งดัง กล่ า วในการบริห ารโครงการ
ตั้งแต่เริ่มแรก บริ ษัทมีนโยบายให้จัดทาแผนงาน มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงานกับเจ้า ของโครงการและหน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้องสม่าเสมอเพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานจะเป็ น ไป
ตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน
ในส่ ว นของการจ้า งผู้ร ับ เหมาช่ ว ง บริ ษั ท พิ จ ารณา
คัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วงที่มีประสบการณ์ ผลงานส่งมอบได้ตาม
มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากผลงานที่ผ่านมา
ในอดี ต ความพร้อ มของบุ ค ลากร รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ และ
เครื่ อ งจั ก ร ว่ า มี ค วามเหมาะสมต่ อ ลั ก ษณะงานหรื อ ไม่
37

รายงานประจาปี 2562

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการบรรเทาปัญหาความล่าช้าที่อาจจะ
ให้เ กิ ด ขึ ้น ความเสี ย หายของผู้ร ับ เหมาช่ ว งจึ ง ก าหนดให้
ผูร้ บั เหมาช่วงต้องวางหลักประกันการทางานให้แก่บริษัทให้
เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัททากับลูกค้า (Back-to-back)
เช่นในเรื่องการส่งมอบ การับประกันคุณภาพงาน การตรวจ
รับงาน และค่าปรับ เป็ นต้น
สาหรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถระบุ
ผูร้ บั ผิดได้นนั้ เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ บริษัท จะทาสัญญา
ประกั น ภัย ให้กับโครงการต่าง ๆ เพื่อ ให้ความคุ้มครองและ
บรรเทาความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ ้น และมี ก ารจั ด ท า
Business Continuity Plan เพื่อบริหารจัดการในสถานการณ์
ฉุกเฉินและการวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับและลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์วิกฤตที่อาจ
เกิดขึน้ ได้
อี ก ทั้งบริษั ท ได้ตระหนักถึง ความเสี่ ยงในการบริ ห าร
จัดการ จึงได้มีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกัน
ความบกพร่ อ งที่ อ าจจะเกิดขึ น้ ได้ โดยการน าระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001: 2015 มาใช้ในการรักษามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานทัง้ ที่สานักงานใหญ่ และที่โครงการต่าง ๆ ทัง้ นี ้ โดย
คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารอย่า งต่อ เนื่ อ ง
อี ก ทั้ ง ได้ก าหนดแนวทางส าหรับ การพัฒ นาบุค ลากรให้มี
ความรู ้ความสามารถ ปลูกฝั งความมีจ ริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ด้าน
เพื่อเป็ นการลดและป้อ งกันความเสียหายอันเกิดจากความ
เสี่ยงดังกล่าว

ป้ อ งกั น ฝุ่ นละอองที่ ฟุ้ง กระจายทั่ว บริ เวณ และยัง ช่ ว ยลด
แรงลมในพืน้ ที่ทางานนา้ เสีย เป็ นต้น
นอกจากการดูแลผลกระทบจากการก่อสร้า งแล้วนั้น
บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายในการสร้า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
ข้างเคียงพืน้ ที่ก่อสร้า งโดยมี การประสานงานกับผูน้ าชุ ม ชน
เพื่ อ เข้า ส ารวจพื้น ที่ ข องชุ ม ชนเพื่อ สอบถามความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับปั ญ หาด้านสิ่งแวดล้อ มผลกระทบที่ อ าจจะเกิดขึน้
จากการก่อสร้าง ความกังวลใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง กิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการการสนับสนุน โดย
บริษั ท จะเข้า ประสานงานดาเนิ นการสนับสนุ นให้แก่ชุมชน
เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
รวมทั้งบริษัทได้ทาการอบรม พัฒนาขบวนการเพื่อให้
ได้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ เกิด
การใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิ บอย่างคุม้ ค่า สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่นการจัดการ
ขยะ /การลดต้นทุนการใช้พลังงาน รวมทัง้ ระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) ปรับปรุง
ระดับความปลอดภัยในสถานที่ทางาน เตรียมสถานที่ทางาน
ที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยสาหรับลูกจ้างและผูท้ ี่มา
เยี่ยมชม ลดหรือป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือ โรคที่
เป็ นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานได้ ลดต้นทุนในการ
ดาเนิ น การ- โดยลดการสูญเสียเวลา ในการผลิตเนื่ อ งจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่ วย พร้อมลด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
เสี ย ค่ า ธรรมเนี ยมและการชดเชยความ เสี ย หายจากการ
บาดเจ็ บ และการเสียชี วิต และบรรเทาผลกระทบที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ในด้านการรับรูท้ งั้ ทางร่างกาย จิตใจ

2.4 ความเสี่ ย งจากการก่ อ สร้ า งที่ อ าจส่ ง ผล
กระทบต่อชุมชนข้ างเคียง สิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

3) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ความเสี่ยงจากลูกหนีก้ ารค้ าชาระเงินล่าช้ า

บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง การร่ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นนโยบายที่บริษัทให้ความสาคัญ
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการดูแลชุมชน
ข้า งเคี ย งและสิ่ ง แวดล้อ มโดยรอบพื้น ที่ ก่ อ สร้า งให้ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการก่ อ สร้า งให้น้อ ยที่ สุด ทั้ง นี ้บ ริ ษั ท มีการ
ประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการควบคุมป้องกัน มี
การดาเนิ นการเพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อชุ มชนข้างเคียง
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การควบคุมการเกิดมลภาวะต่าง ๆ ที่
เกิ ด จากการก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก ฎหมาย
กาหนด เช่น เสียง มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ และ
ล้า งท าความสะอาดถนน การติดตั้งแผงกัน ฝุ่ นรอบอาคาร

บริษั ท มีการพิจารณาการรับงานอย่างระมัดระวัง ใน
กรณีที่เป็ นลูกค้าใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ
รวมถึงศึกษาประวัติความเป็ นมาของธุรกิจ ผูบ้ ริหาร ประเภท
ธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านฐานทางการเงิน ความน่าเชื่อถือ
และโครงการจะต้องได้รบั การอนุมัติสินเชื่อจากทางสถาบัน
การเงิน สาหรับงาน ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะมีความ
เสี่ ย งกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเก็ บ หนี ้ไ ด้ต รงตามเวลาที่ ก าหนด
เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานราชการและรัฐ วิสาหกิจ มีขั้น ตอนการ
พิจารณาและอนุมตั ิที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าภาคเอกชน
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4) ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4.1 การท ารายการระหว่ า งกั น ของบุ ค คลที่ มี
ความเกี่ยวโยง (Conflict of interest)
การทารายการระหว่างกันของบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
ที่อาจมีความขัดแย้ง นาไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชันตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อย (petty corruption) เช่น การรับสินบน ไปจนกระทั่ง
การคอร์รปั ชันขนาดใหญ่ (grand corruption) เช่น การออก
นโยบายเพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่ธุรกิจ ของตนเองหรือพวกพ้อ ง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัทจึงมีแนวทาง
ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในงานที่ไม่เข้าใจเงื่อ นไข
การร่ วมประมูลงานชัดเจน และการจะทานิติกรรมใด ๆ ซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดความเสี่ยง ทางบริษัทจะมีที่ปรึกษาทางการ
เงิน (Financial Adviser – FA) และที่ปรึกษากฎหมายเข้ามา
แนะนาก่อนการลงทุนรับงานในปี 2562 บริษัทได้เตรียมการ
เพื่อ ที่ จ ะพัฒ นาตามหลักมาตรฐานการรับรอง ISO 14001
และ ISO 45001 เพื่ อ ให้ก ระบวนการท างานของบริษั ท มี
มาตราฐานในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในการทางานทั้งของพนักงานและชุ มชนข้างเคีย ง
โดยที่บริษัทคาดว่าจะได้รบั การรับรองดังกล่าวภายในปี 2563
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ควรพิ จ ารณาปั จจั ย ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
รายละเอี ย ดข้อ มูล อื่น ๆ ที่ ป รากฏในเอกสารฉบับ นี ้อ ย่า ง
รอบคอบ ปั จ จัยความเสี่ยงที่ ร ะบุไ ว้ในเอกสารฉบับนี ้เ ป็ น
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมูลค่าหุน้ ของบริษัทได้
ซึ่ งปั จ จัย ความเสี่ยงที่ ร ะบุไ ว้ในเอกสารฉบับ นี ้ อาจไม่เป็ น
ปั จจัยความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพราะอาจมีปัจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยง
บางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่า งมีนัย สาคัญ
ต่อบริษัทในขณะนี ้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อรายได้ ผลกาไร
ของบริ ษั ท ได้ ดัง นั้น ผู้ถื อ หุ ้ น ควรใช้วิ จ ารณญาณในการ
พิ จ ารณาข้อ มูล อย่ า งรอบคอบ เพราะปั จ จัย ความเสี่ ยงที่
อาจจะส่ ง ผลกระทบต่อ บริษั ท ได้ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะแต่ เ พียง
ปั จจัยความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนีเ้ ท่านัน้
นอกจากนี ้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ใน
อนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริ ษั ท ที่ ป รากฏอยู่ ใ นเอกสารฉบับ นี ้ อาทิ “มี แ ผนการ” ”
ประสงค์” ”ต้องการ” ”คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ”
“อาจจะ” หรือคาหรือข้อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคา
หรือข้อความที่บ่งชีถ้ ึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งมีความ
ไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึน้ อาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
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11
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ประเภททรัพย์สิน

การใช้ประโยชน์

1. ที่ดิน
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 8234 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-2-02 ไร่
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 31061 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-2-0 ไร่
3) นส.3 ก. เลขที่ 1524 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่รวม 1-3-19 ไร่
4) โฉนดที่ดินเลขที่ 43258 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-1-17.7 ไร่
5) โฉนดที่ดินเลขที่ 44117 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-1-57 ไร่
6) โฉนดที่ดินเลขที่ 2034 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-0-84.3/10 ไร่
7) โฉนดที่ดินเลขที่ 44542 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 18 ตารางวา
8) โฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 18 ตารางวา
9) โฉนดที่ดินเลขที่ 2722,8478,8479,9549 และ 12310 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่รวม 7-0-35 ไร่
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
5. ยานพาหนะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

วงเงินจานอง
(ล้านบาท)

90.55
ที่ดินเปล่า
ที่พกั คนงาน/1
ที่ดินเปล่า
ที่พกั คนงาน/1
ที่พกั คนงาน/1
ที่พกั คนงาน/1
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ที่พกั คนงาน/1 / โกดังเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
อาคารสานักงานใหญ่
ใช้ที่สานักงาน
ใช้ที่สานักงาน
ใช้ที่สานักงาน

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

รวมมูลค่า-สุทธิ
หมายเหตุ : /1 - ที่พกั คนงานส่วนใหญ่เป็นที่พกั คนงานที่บริษัทจ้างเหมาแรงงานจากผูร้ บั เหมาสาหรับการเข้าทางานในโครงการทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงที่ดิน ดังกล่าว
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3.32
49.53
5.90
5.87
155.17

จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน
จานองเป็ นหลักประกัน

12.00
12.00
6.47
19.78
1.67
6.43
2.68
50.00
239.00

จานองเป็ นหลักประกัน
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

2.67
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี 352.70
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ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ท มีสิน ทรัพย์ไ ม่มี ตัวตน จ านวน 2.16 ล้า นบาท ซึ่ งได้แก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป
บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภาพเครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์
ประเภทสินค้า / บริการ
เลขทะเบียน วันหมดอายุ
บริษัท
181123869 30 พ.ค. 2570
จาพวกที่ 36
1. ซือ้ ขาย/ให้เช่า/พัฒนา/ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์
2. ที่ปรึกษา/จัดการ/ตัวแทน/ส่งเสริม/ให้
คาปรึกษาแนะนา ด้านอสังหาริมทรัพย์
จาพวกที่ 37
1. รับเหมาก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย/อาคาร
2. ก่อสร้าง สถานทีอ่ านวยความสะดวก
ภายในอาคาร/งานโยธา/สถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับทีจ่ อด
ยานพาหนะ/ระบบสาธารณูปโภค/ระบบ
บาบัดนา้ เสีย/ระบบป้องกันมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม/สถานีพลังงาน
3. จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้าง
4. ควบคุมการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค
5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
6. บารุงรักษา ซ่อมแซม และการรือ้ ถอน
สิ่งก่อสร้าง
7. ปรับปรุงอาคาร ส่วนประกอบ และ
โครงสร้างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้อง
8. ดูแลรักษาเกี่ยวกับสิ่งอานวยความ
สะดวกในสานักงานและอาคาร
9. ติดตัง้ ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครือ่ ง
และระบบปรับอากาศ
10. งานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อม
จาพวกที่ 42
1. งานวิศวกรรมก่อสร้าง
2. วางแผนงาน/ออกแบบ ทางวิศวกรรม
3. ออกแบบงานด้านระบบสาธารณูปโภค
4. ให้คาปรึกษา ด้านวิศวกรรม/งานด้าน
ระบบสาธารณูปโภค/ด้านการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม/การพัฒนาสิ่งแวดล้อม/ด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5. วางแผนงานด้านการควบคุม
สิ่งแวดล้อม
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สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
สัญญาเช่าอาคาร
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
ที่ตงั้
พืน้ ที่ใช้สอย
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เช่าอาคารจาก นางสุจิตรา บุญธรรมา
ไม่มี
เลขที่ 164/36 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ พืน้ ที่ใช้สอยรวม 122 ตารางเมตร
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12,631.58 บาทต่อเดือน
เพื่อใช้เป็ นสานักงานใหญ่ของบริษัท

สัญญาเช่าพืน้ ที่จอดรถ
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา

: บริษัท เช่าพืน้ ที่จอดรถจากนางสาวอรพินท์ สนองนารถ
: ไม่มี

ที่ตงั้

: พืน้ ที่จอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าสานักงาน

เนือ้ ที่ดิน

: พืน้ ที่จอดรถ 5 คัน เนือ้ ที่ดินรวม 22.5 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่า

: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

อัตราค่าเช่า

: 5,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์

: เพื่อเป็ นพืน้ ที่จอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าสานักงาน จานวน 5 คัน

สัญญาเช่าโกดังพืน้ ที่จอดรถ
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา

: บริษัท กาน ซาบาด จากัด
: ไม่มี

ที่ตงั้

: เลขที่ 1/2 ถนนประชาสัมพันธ์ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนือ้ ที่ดิน

: โกดังจอดรถ พืน้ ที่ใช้สอย 0-2-63.9/10 ไร่

ระยะเวลาการเช่า

: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

อัตราค่าเช่า

: 25,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์

: เพื่อเป็ นพืน้ ที่จอดรถยนต์ และใช้เป็ นอาคารสานักงานบางส่วน
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สัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา

: บริษัท แบ่งเช่าช่วงที่ดินจาก นางบุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ
: ไม่มี

ที่ตงั้

: โฉนดที่ดินเลขที่ 2828 ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนือ้ ที่ดินที่แบ่งให้เช่าช่วง

: ประมาณ 2,400 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่า

: 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2566

อัตราค่าเช่า

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

การใช้ประโยชน์

: เพื่อใช้เป็ นสานักงาน โครงการงานจัดเก็บขยะในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : บริษัทให้เช่าช่วงที่ดินตามสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวให้แก่กิจการร่วมค้า CRC-CEC โดยกาหนดระยะเวลาเช่าช่วง 3 ปี ตัง้ แต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30
มิ.ย. 61 เพื่อใช้ในโครงการงานจัดเก็บขยะ 4 แขวง เทศบาลเชียงใหม่ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิในหลักการในการให้ CEC เช่าช่วงที่ดิน
ต่อจนสิน้ สุดสิทธิการเช่าในเดือนมกราคม 2566 ตามระยะเวลาที่บริษัทได้ทากับนางบุปผวรรณฯ

สัญญากิจการร่วมค้ า
ชื่อกิจการร่วมค้า
คู่สญ
ั ญา

: กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
: บริษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด (นิติบุคคลที่มีผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทถือหุน้ รวมกันในสัดส่วน
ร้อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน)
วันที่ลงนาม
: 12 ธันวาคม 2557
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง : เพื่ อ เข้า ร่ ว มประมูล งานจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยภายในเขตเทศบาล จ านวน 4 แขวง ด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
กิจการร่วมค้า
อิเล็กทรอนิกส์
สาระส าคั ญ ข อ ง : • ทัง้ สองฝ่ ายจะร่วมกันรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในการเตรียมการประมูลนี ้ ตลอดจนการทางานให้
สัญญา
เสร็จสิน้ ตามสัญญา โดยมีส่วนแบ่งตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายดังนี ้
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
ถือสัดส่วน 5%
บริษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด ถือสัดส่วน 95%
• สัญญากิจการร่วมค้าจะสิน้ สุดก็ต่อเมื่อกิจการร่วมค้าได้ดาเนินงานตามสัญญาโครงการเสร็จสมบูรณ์ทุก
ประการ ตามข้อกาหนดของเทศบาลนครเชียงใหม่
• บริษัท ซี อาร์ ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด มีหน้าที่ใ นการรับผิดชอบในการจัดทาเอกสารประมูล
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รับผิดชอบเป็ นฝ่ ายปฏิบัติการ คือ จัดเก็บขยะ ดูแลด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนี ย ม
รวมทัง้ การส่งงวดงานตามวัตถุประสงค์ที่กิจการร่วมค้ากาหนดให้จนแล้วเสร็จ
• บริษัท มีหน้าที่ในการบริหารโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนทางด้านการเงิน และให้เงินกูเ้ ป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 6.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี เพื่อเป็ นค่าดาเนินการและเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเริ่มต้น
• กิจการร่วมค้าจะจ่ายค่าบริหารโครงการให้กับบริษัท เพื่อเป็ นค่าบริหารโครงการและค่าตอบแทนจากการ
สนับสนุนทางด้านการเงิน ในอัตราร้อยละ 3 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ของยอดเงินที่ได้รบั จากการทางานใน
แต่ละเดือน
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กรมธรรม์
บริษัททาประกันภัยสาหรับอาคารสานักงานของบริษัท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไขครอบคลุมภัย
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีทุนประกันครอบคลุมมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ประเภทนั้น ๆ รวมถึงทาประกันภัยยานพาหนะทั้งหมดของ
บริษัท โดยเป็ นการทาประกันภัยชัน้ 1 และประกันภัยชัน้ 3

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปั จจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี ้ กรณีมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อความเหมาะสมในอนาคต
บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อดูแลการ
บริหารงานของบริษัทนัน้ ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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12
ข้อพิพาททางกฎหมาย
1)
2)
3)
4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่เข้าข่าย ดังต่อไปนี้
คดีความที่จะมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจานวนมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชี
ล่าสุด
คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
คดีหรือข้อพิพาทที่บริษัทถูกฟ้องร้องภายหลังวันสิน้ งวดบัญชี ปี 2562 แต่เกิดก่อนส่งแบบแสดงรายการข้อ มูลประจ าปี
2562 (แบบ 56-1) ที่เป็ นคดีที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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13
ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าหุน้

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0107560000176
164/34-36 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
กิจการรับเหมาก่อสร้าง
www.cmrd.co.th
053-272429, 053-271420
053-818465
250,000,000.00 (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
250,000,000.00 (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
ผูส้ อบบัญชี

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-714-8842-3, 02-185-0342 โทรสาร 02-185-0225

ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-652-0898, 02-652-0867
โทรสาร 02-652-0791

ที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 10 ห้อง 1011-1012
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2264-5678 โทรสาร 0-2264-5679

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุน้ สามัญ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999
โทรสาร 02-009-999
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14
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
บริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว เท่ากับ 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท หุน้ สามัญทัง้ หมด เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาดับ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
1.1 นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
1.2 นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายกนก ศรีกนก
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายวิเชียร ศรีมนุ ินทร์นิมิต
นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล
นายวิทยา เลาหเจริญยศ
นายชาญชัย วงศ์สโุ ชโต
นายพงศกร พานิชยะมนตรี
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายปรีชา เลาหเจริญยศ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ยอดรวมทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว/1

จานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

161,350,000
37,450,000
198,800,000
74,900,000
50,000,000
25,111,200
17,500,000
6,926,800
6,075,500
4,424,400
4,382,000
4,374,100
107,506,000
500,000,000
499,959,900
40,100

32.270%
7.490%
39.760%
14.980%
10.000%
5.022%
3.500%
1.385%
1.215%
0.885%
0.876%
0.875%
21.502%
100.000%
99.992%
0.008%

หมายเหตุ : /1 ข้อจากัดการถือหุน้ ของชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ ของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว

หลักทรัพย์อื่นๆ
- ไม่มี –
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก
สารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะคานึงถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
ปั จ จัย อื่น ๆ ในอนาคต และการจ่า ยเงิน ปัน ผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อ การดาเนิน งานปกติข องบริษัท อย่า งมีน ัยสาคัญ ทั้ง นี ้ มติ
คณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงิน ปัน ผลจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติ อย่า งไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทมีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาเนิ นงานของ
บริษัท ซึ่งจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ประวัติการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 – 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

รอบผลการดาเนินงานปี
2561
2562
่
่
ปี ทีผ่านมา
ปี ทีนาเสนอ
29.54
(22.02)
27.54
(22.02)
88.05
50.63
/2
15.00
6.00/2
54.47/1
11.85/3

รายการ
กาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
เงินปั นผลจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

หมายเหตุ : /1 – คานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้วยกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
/2 – คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
/3 – คานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้วยกาไรสะสมส่วนที่ยังไม่ ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบเฉพาะกิจการ)
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15
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผูต้ รวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์

รอง กจ. สายงานปฏิบตั ิการโครงการ
นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
ผูช้ ่วย กจ. สายงานปฏิบตั ิการโครงการ
นายวราพันธ์ อินต๊ะโมงค์

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

รอง กจ. สายงานวิศวกรรม
นายพัฒนา สุวรรณสายะ

รอง กจ. สายงานบัญชีและการเงิน
นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม

รอง กจ. สายงานอานวยการ
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

(

(

(

ผูช้ ่วย กจ. สายงานวิศวกรรม
นายเอกชัย นวนนันต๊ะ

ผูช้ ่วย กจ. สายงานบัญชีและการเงิน
นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม (รักษาการ)

ผูช้ ่วย กจ. สายงานอานวยการ
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ (รักษาการ)

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

ผอ. ฝ่ ายควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
นางนงลักษณ์ นวนนันต๊ะ

รายงานประจาปี 2562

ขอบเขต อานาจหน้าที่ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 11 ท่าน ดังนี ้

ลาดับ
1
2

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
นายประวัติ สิรภิ ทั โรดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ /
4
รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6
นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล
กรรมการบริษัท
7
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
8
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
9
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
10 นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
11 นางสาวฐิดา จาเริญพฤกษ์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
โดยมีนางกาญจนา ชัยมังกร ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ข้อจากัดอานาจของกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดมีที่อยูใ่ น
ประเทศไทย และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนดไว้
2) โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการ
อิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”)
3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศ ทจ.39/2559 อีกทัง้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศ
กาหนด
4) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือก
กรรมการบริษัทคนหนี่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5) บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ กรรมการผูจ้ ดั การ
6) กรรมการบริษัทไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก็ได้
7) กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
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8) ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการบริษัทก็ได้ ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลายคน
เป็ นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค) บุคคลผูซ้ ึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเท่าจานวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
9) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่ มีลัก ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ น กรรมการบริษั ทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทคราวถัดไป เว้น แต่ว าระของ
กรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1) กรรมการต้องเป็ น บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ จะเป็ น ประโยชน์ต่อ การดาเนิ นธุรกิจ มีความซื่ อสัตย์ สุจ ริต มี
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2) กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการ
นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที่บริษัททาขึน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้
เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี ้
1) จัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควร
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้าด้ วยระยะเวลาพอสมควรและ
ต้องไม่นอ้ ยไปกว่าระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัท
3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็ นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือ
รายการที่มีนยั สาคัญ รายการที่มีนัยสาคัญควรรวมถึง รายการได้ มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสาคัญ
ต่อบริษัท รายการซือ้ หรือขายทรัพย์สินที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
กาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทเป็ นต้น
4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ มีความน่า เชื่อ ถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีร ะบบจัดเก็บเอกสารที่ ท าให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6) จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่
ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี
ของบริษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกาหนด และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
8) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
ฝ่ ายบริ ห ารให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ก าหนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล (Monitoring and
Supervision)
9) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร
10) พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจผูกพันบริษัทได้
11) พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจาปี ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และพิจารณาอนุมตั ิการจ่า ยเงินปัน
ผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุ มผู้ ถือ
หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวถัดไป
12) บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
- ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้กาหนดไว้สาหรับกรรมการที่ได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้เข้าเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นัน้ ๆ
- ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็ นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญแก่บริษัทฯให้ถูกต้องครบถ้วน
- หากเป็ นกรณีที่บริษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทารายการสาคัญอื่นใดนัน้
คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รบั มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย มีหน้าที่กากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกลไกกากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่
เกี่ ย วโยงกัน รายการได้มาจ าหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สาคัญซึ่งบริษัทฯกาหนด ทั้งนี ้ ให้พิจ ารณาการทารายการ
ดังกล่าวของบริษัทย่อยทานองเดียวกั บการทารายการในหลักเกณฑ์ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทฯต้องได้รบั มติจ ากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
13) พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ และหรือ ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการ /
ถือหุน้ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกาหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกากับดูแลบริษัทย่อยตามที่กาหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข
14) พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอาน าจ
หน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้
ทั้งนี ้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้า ที่ที่กาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็ น การมอบอานาจที่ ทาให้คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่อ งใด การ
มอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ บั มอบหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
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15) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรือ บุค คลอื่ น ใดในการปฏิบัติ การอย่ า งใดอย่า งหนึ่ งแทนแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไข
การมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อสมควร
ทั้งนี ้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุมัติรายการ
ธุรกิจปกติ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะก รรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
แล้ว โดยอยู่ ภายใต้ห ลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการตามที่กาหนดเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16) กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
17) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ ริห ารใช้ขอ้ มูลภายในบริษัท และบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้จากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ต าม
18) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
และการทาธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท า
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
19) แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ง
1) การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหา
กรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มี
ลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
2) กรรมการบริษัทมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั การ
แต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป) ทั้งนีก้ รรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้า
ดารงตาแหน่งใหม่อีกคราวได้
3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
บริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้เคียงที่สดุ กับหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งใน
ปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษั ทนั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และกรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4) นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณ สมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษั ทมหาชนจากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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• ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีคาสั่งให้ออก
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
6) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
คณะกรรมการบริหาร (Executive Boards)
รายชื่อคณะผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายสุรศักดิ์ ศิรวิ ิโรจนกุล
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม
นายวราพันธ์ อินต๊ะโมงค์
นายเอกชัย นวนนันต๊ะ

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอานวยการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการโครงการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานวิศวกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการโครงการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานวิศวกรรม

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
1) คณะกรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู ้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บ ริษัท
อย่างเต็มที่
2) คณะกรรมการบริหารต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้รบั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกาหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ านาจการบริห ารต่าง ๆ ของบริษั ท การกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนิน ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อ เสนอให้ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็ นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนิน งานของบริษั ท ตาม
นโยบายที่กาหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กาหนดอ านาจ หน้า ที่ ก ากับ ดูแล ประสานงาน และกาหนดอ านาจหน้า ที่ของคณะท างานพิเศษ หรือ คณะ
บริหารงานพร้อมทัง้ พิจารณาและอนุมตั ิขอ้ เสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทางานพิเศษ
2) อนุมตั ิขอ้ เสนอซึ่งเสนอโดยคณะทางานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
3) ศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับโครงการใหม่ๆ และมีอานาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
4) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล
นิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเข้าซือ้ หุ ้ น
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5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

แลกเปลี่ยนหุน้ กับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ โดยให้เป็ นไปตาม
ตารางอานาจอนุมตั ิที่บงั คับใช้อยู่ในขณะนัน้ ๆ
กาหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดาเนินการใด ๆ อันมีผล
ผูกพันบริษัท
ให้คาแนะนา คาปรึกษา และกาหนดแนวนโยบายและอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ และคณะทางานพิเศษ
มีอานาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กาหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บาเหน็จ แล ะผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายและสิ่งอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป รวมถึงผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า หรือคณะทางานพิเศษต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานเฉพาะเรื่อง
ดาเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอานาจแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ให้ดาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอานาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก
เพิกถอนอานาจนัน้ ๆ ได้
มีอานาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอานาจกาหนด
ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ เลีย้ ง สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษา
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอานาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กาหนดระเบียบข้อบังคับของการ
ประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผูร้ กั ษาการณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็ น
คราว ๆ ไป โดยผูร้ กั ษาการณ์มีอานาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมตั ิให้อานาจต่าง ๆ ในการดาเนินกิจการบริหารงานแก่ผบู้ ริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1)
2)
3)
4)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็ น ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้

วาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหาร
1) คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกาหนดว่ากรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย
2) กรรมการบริหารจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
3) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริหารแทน
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
1) ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัท
2) ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงาน
ต่าง ๆ
3) เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มืออานาจดาเนินการ
4) มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอานาจ
ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5) มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7) อนุมตั ิและแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8) ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการให้มาจากการเสนอชื่อ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็ น คณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะทาการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการผูจ้ ัดการ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
ผู้บริหาร 4 ลาดับแรก และผู้มีตาแหน่งเทียบเท่าลาดับที่ 4 ทุกราย
(รวมถึงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า)

ลาดับ

รายชื่อ

1.
2.

นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

3.
4.
5.

นายสุรศักดิ์ ศิรวิ ิโรจนกุล
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม

6.

นางพลับพลึง กิติจนั ทร์

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอานวยการ / รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานอานวยการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการโครงการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานวิศวกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน / รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.
นายประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.
รศ.ดร. นฤมล กิมภากรณ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายอนันต์ สิริ แสงทักษิ ณ จบ

การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางกาญจนา ชัยมังกร
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
1) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
2) ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ
3) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดาเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดังกล่าวได้
6) จัดทารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ ้น และผู้ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ
ได้ ทั้งนี ้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทาที่ตอ้ งรายงานมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิ นผลการ
ดาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่
กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูค้ ดั เลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั
การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป) และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้รบั การพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่
ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3) นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ครบกาหนดตามวาระ
• พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษัท
• ลาออก
• เสียชีวิต
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงั ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธาน
กรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการบริษัทจะนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
บุคคลที่ลาออก
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี/การเงิน และมีความรูต้ ่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุ
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
3) กรรมการตรวจสอบต้องมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
4) คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษั ท และมีคุณ สมบัติตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวัติ สิริภทั โรดม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู ้ ความสามารถ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคณะสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาชื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
3) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5) พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปี
ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป) และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
4) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ต้องเป็ นไปตามองค์ประกอบเข้าเป็ นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รบั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นิยามกรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ (Independent Director)
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษั ท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้งเป็ น กรรมการอิสระ ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็ น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาน าจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้า งต้น
รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนีก้ ารคานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท และไม่เป็ นผูท้ ี่ถือหุน้
ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งกับผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้าง
หุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10) กรรมการอิ สระแต่ละคนดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระต่อ เนื่อ งได้ไม่เกิน 9 ปี (กรณีครบกาหนดวาระดารงตาแหน่ งแล้ว 9 ปี แต่
คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็ นกรรมการต่อไปอีก ก็สามารถทาได้หากพิจารณาแล้วว่าท่าน
ดังกล่าวยังคงมีความเป็ นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ)
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วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ โดยบริษัท ได้จดั ให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ณ
ปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ หมด 11 ท่าน เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่ง มีจานวนเกิน
ร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้ คณะ โดยมีรายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคล ดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี ที่ได้รับ ปี ทีเ่ ลือก
การ
ครั้ง
แต่งตั้ง
ล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
ในปี 2562

การ
แต่งตั้ง
ครั้งถัดไป

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

2559

2561

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2564

2. นายประวัติ สิรภิ ทั โรดม

2559

2562

กรรมการอิสระ

ใช่

2565

3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

2559

2561

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2564

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์

2559

2561

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่

2564

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

2559

2562

กรรมการอิสระ

ใช่

2565

6. นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล

2559

2562

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

ใช่

2565

7. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

2559

2560

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

ไม่ใช่

2563

2559

2560

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

ไม่ใช่

2563

9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
10. นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล

2561

2561

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

ไม่ใช่

2564

2562

2562

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

ใช่

2565

11. นางสาวฐิ ดา จาเริญพฤกษ์

2562

2562

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

ใช่

2565

เลขานุการบริษัท
ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กาหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ ให้ นางกาญจนา
ชัยมังกร ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
3) จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงานนัน้ และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่มี
การจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู้ ือหุน้ โดย
1) การตัดสินใจต้องกระทาบนพืน้ ฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตดั สินใจนัน้
3) กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
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4) กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริษัทที่ล่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ิท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
6) ไม่เข้าทาข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้า
ของบริษัท ทัง้ ยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานในหน้าที่ของตน
กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านหนึ่ งท่านใด ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริษัทแทนในช่วงเวลาที่เลขานุ การ
บริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3) .ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
จัดให้มีผรู ้ บั ผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว

การประชุมของคณะกรรมการ
เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ บริษัทมีการกาหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้าเป็ นประจาทุกปี เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้แก่คณะกรรมการทราบ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน ทัง้ วาระเพื่ อ
ทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิ ดเผย ประธานกรรมการจะสอบถามความคิดเห็นจาก
กรรมการท่านอื่น และเป็ นผูป้ ระมวลความคิดเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมถูกจัดทาโดยเลขานุการบริษัท และหลังจากที่
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตเู้ อกสาร ชั้น 1 สานักงานใหญ่ที่เชียงใหม่ กรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี ้
บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมคณะกรรมการ ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึง
เป็ นองค์ประชุม และจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ชณะที่คณะกรรมการจะลงมติในห้องประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2562
การประชุมในปี 2562
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
2. นายประวัติ สิริภทั โรดม
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล
7. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
10. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล/1
11. นางสาวฐิดา จาเริญพฤกษ์/1

5/5

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บริหารความ
ตรวจสอบ และพิจารณาค่าตอบแทน บริหาร
เสี่ยง
1/1
-

ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2/2

5/5

4/4

1/1

-

-

2/2

5/5

4/4

-

-

-

2/2

4/5

3/4

-

-

-

2/2

4/5

-

1/1

-

-

1/2

5/5

-

-

-

-

2/2

5/5

-

-

18/18

3/3

2/2

5/5

-

-

18/18

3/3

2/2

5/5

-

-

16/18

3/3

2/2

4/5

-

-

15/18

3/3

2/2

4/5

-

-

-

-

2/2

หมายเหตุ : /1 – ได้รบั การอนุมัติแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษายน 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

62

รายงานประจาปี 2562

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นประจาทุกปี โดย ได้จัดทา
การประเมินใน 3 รูปแบบ คือ
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ
2) แบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อ ยแบบรายคณะ เพื่อ ใช้ประเมิน การทางานของคณะกรรมการชุดย่อ ยที่ไ ด้ร บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ และ
3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่อย่างเหมาะสมของกา รเป็ น
กรรมการของกรรมการรายบุคคล
เพื่อ ใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้า ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยว่าได้ดาเนินตาม
นโยบายการก ากับดูแ ลกิจ การที ่ไ ด้อ นุม ัติไ ว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบ ัติที ่ดี เพื่อ ปรับ ปรุง การปฏิบตั ิง านของคณะกรรมการบริษ ัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในรอบปี ที่ผ่านมา
กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี ้
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมัติและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี
3) กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งคืน เลขานุการบริษัทภายในสิน้ เดือนมกราคม
ของทุกปี
4) เลขานุการบริษัทนาผลสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท และคณ ะกรรมการ
ชุดย่อยนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานในปี ท่ี
ผ่านมา
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนือ้ หา ดังนี ้
หัวข้อประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
✓
✓
✓
2. บทบาท หน้า ที ่ และความรับ ผิด ชอบของ
✓
✓
✓
คณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
✓
✓
✓
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
✓
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ
✓
สรุ ปผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2562 มีดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (%)
หัวข้อประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
รวมคะแนน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทั้งคณะ
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
รายบุคคล
20.83%
35.00%
35.00%
18.18%
31.25%
35.00%
35.00%
34.09%
14.17%
26.25%
27.50%
45.45%
11.67%
7.92%
8.33%
94.17%
96.25%
97.50%
97.72%
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผูท้ าการประเมิน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ บริษัทได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน (นา้ หนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสดั ส่วนที่ต่างกัน) ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การประเมินผลจากดัชนีชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน (Corporate KPI)
ส่วนที่ 2 การประเมินด้านความเป็ นผูน้ า (Leadership Comprtency)
ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาไปพิจารณากาหนดอัตราการปรับขึน้ เงินเดือนของกรรมการผูจ้ ัดการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยในปี 2562 มีผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับดี
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แบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
2. นายประวัติ สิริภทั โรดม
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล
7. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
10. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
11. นางสาวฐิดา จาเริญพฤกษ์
รวม

วิศวกรรม

บัญชี/การเงิน/การตรวจสอบ

วุฒิการ
ศึกษา

ประสบ
การณ์

ประวัติ
อบรม

•

•

•

•

•

•

วุฒิการ
ศึกษา

•
•

วุฒิการ
ศึกษา

ประสบ
การณ์

ประวัติ
อบรม

วุฒิการ
ศึกษา

ประสบ
การณ์

ประวัติ
อบรม

วุฒิการ
ศึกษา

ประสบ
การณ์

การกากับดูแลกิจการ
ประวัติ
อบรม

วุฒิการ
ศึกษา

ประสบ
การณ์

•

ประวัติ
อบรม

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

ประวัติ
อบรม

IT/สารสนเทศ

•
•

•

ประสบ
การณ์

ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
กฎหมาย/นิติศาสตร์

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
7

•
7

•
7

1

2

•
4

•
5

3
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-

-

1

-

1

2

-

1

•
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (CRD) ของกรรมการและผู้บริหาร
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารสาหรับปี 2562
สัดส่วน
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้น
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
(%)
1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
200,000
0.040%
200,000
บุคคลตามมาตรา 258
2. นายประวัติ สิริภทั โรดม
200,000
0.040%
200,000
บุคคลตามมาตรา 258
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
200,000
0.040%
200,000
บุคคลตามมาตรา 258
4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
บุคคลตามมาตรา 258
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
100,000
0.020%
100,000
บุคคลตามมาตรา 258
6. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
161,350,000 32.270% 161,350,000
บุคคลตามมาตรา 258
37,450,000
7.490%
37,450,000
7. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
52,500,000 10.500%
50,000,000
บุคคลตามมาตรา 258
8. นายสุรพล ศรีวีระสกุล
17,500,000
3.500%
17,500,000
บุคคลตามมาตรา 258
9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
54,093
บุคคลตามมาตรา 258
10.นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
100,000
0.020%
154,093
บุคคลตามมาตรา 258
11.นางสาวฐิดา จาเริญพฤกษ์
2,031,100
0.041%
2,031,100
บุคคลตามมาตรา 258
12.นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม
135,000
0.027%
167,034
บุคคลตามมาตรา 258
13.นางพลับพลึง กิติจนั ทร์
70,000
0.014%
82,883
บุคคลตามมาตรา 258
14.นางนิตยา นิ่มอนุสสรณ์กุล
100,000
0.020%
113,173
บุคคลตามมาตรา 258
-

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.040%
0.040%
0.040%
0.020%
32.270%
7.490%
10.000%
3.500%
0.011%
0.031%
0.041%
0.033%
0.017%
0.023%
-

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
(หุ้น)
-2,500,000
/1
+54,093
/1
+54,093
+32,034/1
+12,883/1
+13,173/1
-

หมายเหตุ :/1 –จานวนหุน้ เพิ่มขึน้ มาจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP)
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
➢ ค่าเบีย้ ประชุม
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 กาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ โดยกาหนดการจ่าย
ค่าเบีย้ ประชุมตามตาแหน่ง ดังนี ้

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครั้ง

ตาแหน่ง
1. คณะกรรมการบริษัท /1
- ประธานกรรมการบริษทั
- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท

20,000 บาท
15,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท
15,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท
15,000 บาท

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: /1 - กรณีที่กรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ทัง้ นี ้ ในปี 2562 คณะกรรมการได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: บาท)

ลาดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

ปี 2562
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

ค่าตอบแทน
รวมทั้งปี

1

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

100,000

-

15,000

115,000

2
3

นายประวัติ สิรภิ ทั โรดม
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

75,000
75,000

60,000
80,000

15,000
-

150,000
155,000

4

รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์

60,000

45,000

-

105,000

5

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

60,000

-

20,000

80,000

6

นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล

75,000

-

-

75,000

7
8

นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

นายพัฒนา สุวรรณสายะ
นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล

-

-

-

-

11

นางสาวฐิดา จาเริญพฤกษ์

60,000

-

-

60,000

505,000

185,000

50,000

740,000

รวม

➢ ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านโดยขึน้ อยู่กับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
ทัง้ นีค้ ่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
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ข. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
➢ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน และโบนัส
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่าเบีย้ ประกันชีวิต
รวม

จานวน
(คน)
7
6
6
4

ปี 2562

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

จานวน
(คน)
7
6
6
4

บาท

% เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึน้ /ลดลง)

15,479,236
54,000
689,632
6,000
16,228,868

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
➢ ค่าตอบแทนอื่น ไม่มีรูปแบบอื่น นอกจากมีรถประจาตาแหน่งเท่านัน้
จานวนบุคลากรทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานจานวนทัง้ สิน้ 214 คน โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ ายงาน ดังนี ้

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
8
8
5
5
3
3
8
8
8
7
8
7
3
3
8
8
13
13
2
2
1
3
1
1
2
2
139
144
209
214

ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายบัญชีตรวจจ่าย
ฝ่ ายจัดซือ้ จัดจ้าง
ฝ่ ายเขียนแบบ/shop drawing
ฝ่ ายทรัพย์สิน
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ที่ปรึกษาบริษัท
ฝ่ ายโครงการก่อสร้าง
รวม
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ค่าตอบแทนบุคลากร
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทัง้ หมด ดังนี ้
ค่าตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท)
เงินเดือน ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าล่วงเวลาและโบนัส
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่าเบีย้ ประกันชีวิต
รวม

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

ปี 2562
76,660,074
1,872,633
1,659,568
26,250
80,218,525

➢ ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี
ทัง้ นี้ บริษัทได้จดั ทาได้ทาการประกาศกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ให้พนักงานทุกคนในบริษัทรับทราบโดยทั่วกัน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) : สาหรับงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2562 ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

ปี 2561
800,000
420,000
1,220,000

1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

ปี 2562
800,000
420,000
1,220,000

หมายเหตุ - ผูส้ อบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีตงั้ แต่ปี 2558

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : -ไม่ม-ี

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญใน 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ได้จดั ทาโครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทได้ดาเนินการจัดทาการอบรมความรูท้ ่วั ไป
และหลักสูตรพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชัน้ ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรเทคนิคการก่ออิฐมวลเบา (พนักงานทั่วไป)

วันที่ 10-14 มกราคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมจานวน 21 คน ณ ไซต์งานโรงเรียนนานาชาติเกรซ
เป็ น หลัก สูตรที่มุ่งเน้น ให้พนักงานได้มีความรู เ้ รื่องเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการก่ออิฐ มวลเบา และมีความเข้า ใจในการใช้ งาน
ตลอดจนการตรวจงานของผูร้ บั เหมา เพื่อที่จะได้ลดการสิน้ เปลือ้ งของทรัพยากรได้
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2.หลักสูตรระบบ ISO14000 (พนักงานทั่วไป)

วันที่ 22 มกราคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมจานวน 22 คน ณ บริษัทเชียงใหม่ริมดอย
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นให้บุคลกรขององค์กรเข้าใจในข้อกาหนด ISO14000 ซึ่งเป็ นระบบมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บุคลกรขององค์กร มีความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็ นหลักและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจของ
องค์กร

3.หลักสูตรระบบ ISO45001 (พนักงานทั่วไป)

เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นให้บุคลกรขององค์กรเข้าใจในข้อกาหนด ISO45001:2018 ซึ่งเป็ นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยองค์กรมุ่งเน้นที่ จะให้ความสาคัญกับการจัดทาระบบมาตรฐานเพื่อ ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ดา้ นความ
รับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม โดยจะแบ่งเป็ น 2 รุ่นดังนี ้
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 มีพนักงานเข้าอบรมจานวน 22 คน ณ บริษัทเชียงใหม่ริมดอย
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีพนักงานเข้าอบรมจานวน 20 คน ณ บริษัทเชียงใหม่ริมดอย

4.หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (พนักงานทั่วไป)
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นให้ความสาคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทางาน เพื่อให้ผอู้ บรมทราบถึงหลักการในการดาเนินงานความ
ปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมที่จาเป็ นในการสร้างความปลอดภัยในการทางาน และสามารถนาไปดาเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึน้ ในองค์กร
และเป็ น การปฏิ บัติให้ถูกต้อ งตามที่ กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัดการด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 ที่ได้กาหนดไว้อีกด้วย ซึ่งบริษัทได้จัดให้พนักงานในตาแหน่งช่างเทคนิคขึน้ ไปที่จะต้องเข้าอบรมใน
หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิคซึ่งได้มีการจัดอบรม
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 ผูผ้ ่านการอบรมจป.หัวหน้างาน จานวน 14 คน
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ผูผ้ ่านการอบรมจป.ระดับเทคนิค จานวน 10 คน
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ผูผ้ ่านการอบรมจป.หัวหน้างาน จานวน 2 คน
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5.การฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ (ผูบ้ ริหาร,หัวหน้า,พนักงานทั่วไป)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผเู ้ ข้าอบรมในครัง้ นีจ้ านวน 47 คน ณ บริษัทเชียงใหม่ริมดอย
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นให้ความสาคัญในเรื่องของความปลอดภัยในที่ทางาน โดยทางบริษัทได้จดั ให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อม
อพยพหนีไฟ ของสานักงานใหญ่ประจาปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็ นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.
2555 ซึ่งได้กาหนดให้นายจ้างจัดให้ลกู จ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ มาเป็ นผูบ้ รรยายทัง้ ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตั ิ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างในการป้องกันอัคคีภยั
และสามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง

6.หลักสูตร Internal Auditing Certificate Program (IACP) (ผู้อานวยการแผนก,พนักงานทั่วไป)
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมีการในการกากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ระบบการกากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็ นอิสระขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัด การความเสี่ยง ระบบการกากับดูแล
กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท โดยนากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise
Risk Management) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ รวมทั้งการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สดุ ทางองค์กรจึงได้สนับสนุนให้ฝ่ายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการอบรมดังนี ้
1.หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 1/62
ในวันที่ 04-06 กรกฎาคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมในครัง้ นีจ้ านวน 2 คน
2.หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขัน้ พืน้ ฐาน) COSO ERM 2017 รุ่นที่2/62
ในวันที่ 02 และ 04 สิงหาคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมในครัง้ นีจ้ านวน 2 คน
3.หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขัน้ Advance) COSO ERM 2017 รุ่นที2่ /62
ในวันที่ 08 สิงหาคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมในครัง้ นีจ้ านวน 2 คน
4. หลักสูตร Internal Auditing
ในวันที่ 05-06 ตุลาคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมในครัง้ นีจ้ านวน 2 คน
5.Audit Process วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน และเทคนิคการจัดทากระดาษทาการ
ในวันที่19-20 ตุลาคม 2562
6.การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ แต่ละระบบงาน
ตามแบบ COSO 2013 COSO-ERM และ Fraud Risk พร้อมกรณีศึกษาและการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ในวันที่ 02-03 พฤศจิกายน 2562
7.หลักสูตรการตรวจสอบทุจริตและวิธีการรายงานการตรวจสอบ
ในวันที่ 09-10 พฤศจิกายน 2562
8.หลักสูตร Auditing Operating System และ การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562
9.หลักสูตรบทบาทการให้คาปรึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

7. หลักสูตร การจัดทางบการเงินรวมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) (ผูอ้ านวยการแผนก,หัวหน้า,)
ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 มีผูเ้ ข้าอบรมจานวน 2 คน ณ โรงแรมจัสมินซิตี ้ สุขุมวิท 23 เพื่อให้ผูบ้ ริหาร ผูร้ บั ผิดชอบ ด้านบัญชี
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รบั ความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถ นาไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวมและสามารถนามาประยุกต์ใช้ภายใน
องค์กรได้

8. หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Strategy ขององค์กร (ผู้บริหาร,หัวหน้า,)
ได้ตระหนักถึงความหมายและความสาคัญ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิตามกรอบความคิดของความยั่งยืนของธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัท
ฯ จะได้เรียนรูว้ ิธีการดาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ที่มีการพั ฒนาเทคโนโลยี
นวั ต กรรม และองค์ค วามรู ้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง ด้า นการบริ ห ารจัด การ และกระบวนการท างาน เพื่ อ สร้า งความสามารถในการแข่ งขัน
(Competitiveness) การกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ที่ม่งุ เน้นการดาเนินงาน
อย่างโปร่งใสเป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน

9. หลักสูตร HR กับการออกแบบEmployee Experiences (หัวหน้า)
ในวันที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีผเู ้ ข้าอบรมจานวน 1 คน ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งทาให้การทางานขององค์กรติดขัด และต้องสูญเสีย
เวลาในการค้นหา และจะต้องพัฒนาพนักงานใหม่ ดังนั้นการสร้างความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์กร ( Employee Engagement) จึงเป็ น
ภารกิจที่สาคัญที่สุดของผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และหน่วยงาน HR ขององค์กร เพราะพนักงานที่มีความรักและผูกพันกับ องค์กร จะมีทัศนคติ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ดี เสริมประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นาน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างยั่งยื น
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผูบ้ ริหาร และการพัฒนาความรูเ้ ฉพาะทางตามสาย
งาน ดังนัน้ จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษดังต่อไปนี้

หลักสูตรอบรมและสัมมนาสาหรับผู้บริหาร
วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้ มี ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มการอบรมในหลั กสู ต ร DAP - Directors Accreditation Program รุ่ น DAP
162/2019 จานวน 3 ท่านดังนี ้
1.คุณสุรศักดิ์ ศิรวิ ิโรจนกุล
2.คุณพัฒนา สุวรรณสายะ
3.คุณฐิ ดา จาเริญพฤกษ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 รวม 10 สัปดาห์ (อบรมทุกวันพุธ) คุณธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ ได้เข้าร่วมการอบรมใน
หลักสูตร Chief Transformaion Office: CTO Course

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในตาแหน่งวิศวกร
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานในระดับทั่วไปได้เข้าอบรมในหลักสูตร VRD151 – Autodesk Revit for Architecture Family
วันที่ 11 เมษายน 2562 พนักงานในระดับทั่วไปได้เข้าอบรมในหลักสูตรมาตรฐานการเสริมเหล็ก
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พนักงานในระดับทั่วไป ได้เข้าอบรมในหลักสูตร งานสารวจอาคาร
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 พนักงานในระดับทั่วไปได้เข้าอบรมในหลักสูตรตรวจงาน QC การตรวจสอบแนว และ ตรวจสอบความพร้อม
ก่อนฉาบปูน
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16
การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้นโยบายการกากับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้อ
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความสาคัญใน
การนาไปปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการกากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผูบ้ ริหารพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็ น
ธรรม เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ ริญเติบโต
ต่อไปอย่างยั่งยืน
บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่สาหรับการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใหม่ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทจึงได้ทารายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยมีหมวดหมู่ ดังนี ้
หมวดที่ : 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ า งเท่า เทีย มกัน (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of
Shareholders)
สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
1. สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั
ข้อมูลที่สาคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสาคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ และการได้รบั ส่วนแบ่งในผลกาไร/เงินปั นผลอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทัง้ สิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษัท
3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามเจตนารมณ์
ของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนีบ้ ริษัทจะได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ วาระใดที่ผถู้ ือหุน้ มี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ นอกจากนี ้ ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึกประเด็น
คาถามคาตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รบั ทราบ
5. สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเรื่องสาคัญต่า ง ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกเหนือจากที่ได้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษั ท
บริหารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ก่อน การอนุมตั ิงบการเงินประจาปี การพิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่าย/งดจ่ายเงิน
ปั น ผล การเลื อ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบวาระ การกาหนดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุ ม โบนัส/บาเหน็จ และสิท ธิประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
6. ในการประชุ มผู้ถือหุ ้น ทุกครัง้ บริษั ท จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ ไม่มีส่ว นได้เสียกับบริษัท และ/หรือ ตัว แทนสถาบันทาหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุน้ นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็ นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
7. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
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8. บริษัทได้อานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทกาหนดสถานที่ที่
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย
สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. บริ ษั ท ได้จัด ท าหนัง สื อ นัด ประชุ ม พร้อ มรายละเอี ย ดในแต่ ล ะวาระ โดยแต่ ละวาระที่ เ สนอในหนัง สื อ นัด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือ
หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตัง้ กรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รบั การแต่งตั้งเป็ น
กรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกกรรมการที่ตอ้ งการได้อย่าง
แท้จริง
3. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบโดยในหนังสือนัดประชุม ได้
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี บริษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ความสามารถของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และ
ค่าบริการของผูส้ อบบัญชีที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
4. สิทธิในการได้รบั แจ้งขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บตั รลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจน
5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ว และแม่นยา บริษัทได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผูถ้ ือหุน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบมติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเปิ ด เผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวาระพร้อมทัง้ มติที่ประชุมและจานวนเสียง ที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนาส่งสาเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้ โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้ น
แสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
บริษัทส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ซึ่งได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าร่วมในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อพบปะและตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย
หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholder)
บริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้
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เสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย พนักงานของบริษัท เนื่องจากผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็ นกลไกสาคัญที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้างความสาเร็จ
ให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็ นการส่งเสริมผลการดาเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผู้ ถื อหุ้ น : นอกจากการตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่มีอย่า งเท่าเที ยมกันของผู้ถือหุน้ แล้ว บริษัทยังกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี ้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มั่นใจว่าบริษัทจะดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสร้างความเจริญเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ม่นั คงให้กับผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยการคัดสรรคุณภาพสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่นั ใจว่าลูกค้าจะได้รบั สินค้าและบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทยังได้มีการสารวจความพึง
พอใจของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้อ งเรียนให้กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่
ร้องเรียนเป็ นความลับ และหากข้อร้องเรียนดังกล่าวมีนยั สาคัญก็จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อหาแนวทางดาเนินการต่อไป
คู่ ค้า : บริษัทคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนิน ธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ บนพืน้ ฐานของความเป็ น ธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการ
คัดเลื อ กคู่ค้า มี ก ารกาหนดขั้น ตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อ ย่า งชัดเจน เป็ น ไปอย่า งยุติธรรม และโปร่งใส โดยคานึ งถึงชื่ อ เ สียง
มาตรฐาน และการกากับดูแลกิจ การที่ดี รวมทั้ง จัดทาสัญญาที่มีเงื่อ นไขทางการค้า ที่เป็ น ธรรมและไม่ขัดต่อ กฎหมาย นอกจากนี ้ บริษัทมี
นโยบายที่จะไม่รบั เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจากคู่คา้ และไม่สนับสนุ นคู่คา้ ที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุ จ ริต
คอร์รปั ชั่น หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คู่แข่ง : บริษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยคานึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้า และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ไม่กระทาการทุจริต ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่กระทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนีท้ ุกรายอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เจ้าหนีม้ ่ นั ใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชาระหนีอ้ ย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กาหนด กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การชาระหนี ้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี ้ บริษัทยังสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับบริษัท
ภาครัฐ : บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดาเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ
รวมทัง้ การให้ความสาคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สิน จะไม่ดาเนินการ หรือสนับสนุนการดาเนิ นการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นลิ ขสิ ท ธิ์
สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ข้อมูล ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท โดย
กาหนดนโยบายให้กรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินงานทางธุรกิจที่
โปร่ งใส เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษั ท จะไม่ท าธุรกิจ หรือดาเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่ กระทาการละเมิดต่อ
ทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท
พนั ก งาน : บริ ษั ท ยึดถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่ สาคัญของบริษัท เนื่ อ งจากเป็ นส่ว นหนึ่งในการน าพาบริษั ทสู่ความสาเร็จ บริษั ทให้
ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับชัน้ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน ไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ ฐาน อีกทัง้
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานที่เป็ นธรรม จัดทาสัญญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่ เป็ น ธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน อนุญาตให้ลางาน โอนย้ายตามความเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
พนักงานกับผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทั้ง สนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู ้ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมตามตาแหน่งงานทั้ง
ภายใน และภายนอกบริษัทตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อเป็ นการพัฒนาและเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้รบั การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
หมวดที่: 3 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้ง
ข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่งข้อมูลสาคัญที่บริษัทจะเปิ ดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็ น ไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รบั รองโดยทั่วไปและผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระซึ่งได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริษัท
จะเปิ ดเผยข้อ มูลกรรมการเพื่อ แสดงถึ งความโปร่ งใสในการดาเนิ น ธุร กิจ ได้แก่ เปิ ดเผยข้อ มูลการปฏิบัติห น้า ที่ ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา เปิ ดเผยนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแต่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
ผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ทัง้ นี ้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิ ดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
หมวดที่: 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ มีห น้าที่สาคัญในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใ จเกี่ยวกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้ รวมถึงประเมินผลการดาเนิน งานของกิจการเที ยบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ขอ้ มู ลและข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติที่หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่
เป็ นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน เป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขภายหน้า
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อ ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี ้ บริษั ท ได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุ ด เพื่อ ใช้กากับดูแล
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดารงตาแหน่ง
กรรมการ เพื่อให้บริษัท ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้กรรมการ
บริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการชองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษั ทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้า ใหม่ เพื่อ ให้กรรมการมีความรูค้ วามเข้า ใจในธุรกิจ ของบริษั ทและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ เลขานุการบริษัทเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทัง้ จากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สาหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผูบ้ ริหาร ลักษณะการดาเนินงาน
สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทัง้ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนิน งานของบริษั ท รวมทั้ง
รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี)
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ
โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนิน
กิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม่าเสมอ
แนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณา
กาหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการ เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
จะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูค้ วามสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าที่กับบริษั ทได้ และ
สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนยัง อุทิ ศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามความรับ ผิ ด ชอบอย่า งเต็ มที่ แ ละเพี ยงพอ รวมทั้ง ถือ ปฏิบัติ ในการเข้า ประชุ ม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผูบ้ ริหาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรูแ้ ละความสามารถ รวมทัง้ ประสบการณ์
และจริยธรรม
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หมวดที:่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการ
กากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหาร
จัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงานด้า นตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัท ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายที่สาคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนกากับมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้อ งกัน มิให้เกิดการทุ จ ริตหรือ ประพฤติมิช อบ เพื่อ ให้กิ จ การของบริษั ท สามารถดาเนิ น การไปได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึน้ ในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดจากปั จจัยภายใน หรือปั จจัยภายนอก
เนื่องจากเป็ นกลไกสาคัญที่นาพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและพันธกิจตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็ นไปตามเป้าหมาย กาหนดนโยบาย มาตรการ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านการเมืองและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป
หมวดที่: 6 การป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายห้ามมิให้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการดาเนินธุรกรรมสาคัญ ได้แก่
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิ ธีปฏิบัติ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้อกาหนดของหน่วยงานที่
กากับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที:่ 7 จริยะธรรมในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น นับเป็ นสิ่งสาคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิไว้ในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ ผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
หมวดที:่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รปั ชั่นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่าง ๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยกาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นของบริษัทโดยครอบคลุม ชัดเจน และสื่อสารใน
ทุกระดับองค์กรเพื่อให้เกิดการนาไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการส่งเสริมให้มีเกิดการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็ นธรรม หรือกลั่น
แกล้งด้วยประการใด
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้กาหนดนโยบายในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ ี่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท อาทิ ผลการดาเนินงาน
การตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสาคัญต่อธุรกิจ เป็ นต้น ดาเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิ ด เผยสู่
สาธารณะชนเรี ยบร้อยแล้ว และห้า มน าข้อมูลภายในที่ ไม่ควรเปิ ดเผยแพร่เพื่อเป็ นการสร้า งราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ และในช่วง 1 วันหลังจากงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแล้ว
รวมทั้งมีนโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจ้างของ
บริ ษั ท ใช้ข้อ มูลภายในของบริษั ทที่ มีห รืออาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือ ข้อ มูลที่ ยังมิไ ด้มีการเปิ ดเผยต่อ
ประชาชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ขอ้ มูลที่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ ยังไม่ได้นาส่ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สาคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่ น
ในทางที่มิชอบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คานึงว่ากระทาในนามตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สจุ ริต ทาธุรกิจเพื่อการแข่ งขัน
นอกจากนี ้ได้กาหนดให้กรรมการบริษั ท ผู้บริห าร รวมถึงผู้สอบบัญ ชีของบริษัท มีห น้า ที่ จัดท าและเปิ ดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มีการซื ้ อ
ขาย โอน หรือรับโอนทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
จัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อบริษัทฯ ส่งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีขอ้ มูลสาหรับใช้ประโยช น์
ภายในบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั รายงาน
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17
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ต่อ ความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อ ม และกลุ่มผู้มีส่ว นได้เสีย บริษั ท จึ งมีการจัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกาหนดนโยบายที่สาคัญในหลายด้าน ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ได้พฒ
ั นาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทกาหนดให้มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผูใ้ ดละเมิดหรือฝ่ าฝื นคู่มือจริยธรรมหรือ
นโยบายต่าง ๆ จะต้องได้รบั โทษทางวินัย และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระทาที่เชื่อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐดาเนินการขัน้ ต่อไป หากพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามพบเห็นการกระทา
ผิด ละเมิ ดหรื อ ฝ่ าฝื น คู่ มือ จริยธรรมหรือ นโยบายต่า ง ๆ ให้แจ้งข้อ ร้อ งเรียนไปยังประธานกรรมการบริษั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อ
คุม้ ครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับบุคคลนัน้

นโยบายภาพรวม
บริษัทได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และ
นโยบายสาคัญต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายสาคัญๆ ได้ดงั นี ้
• นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น สร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุน้
โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 18 เรื่องการควบคุมภายใน)
• นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึง
การการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทางบการเงินได้อย่างมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบ โดยจัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ม่นั ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
• นโยบายด้า นการบริห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท มี ก ารก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงทั่ว ทั้ง องค์กรอย่า งเป็ น ระบบ มี ก ารจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ มาทาหน้าที่ในการจัดทานโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงทั้งที่อาจจะเกิดจากปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง จัดทาแผนจัดการความเสี่ยง เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง เป็ นต้น สุดท้ายคือการติดตามผลและการสอบทานความ
เสี่ยงต่าง ๆ
• นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สารสนเทศจะต้องจัดทาขึน้ อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส
เปิ ดเผยอย่างสม่าเสมอทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนในข้อมูล รวมทัง้ จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษัท
• นโยบายด้านบัญชีและการเงิน รายงานทางบัญชีจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ มีความสมบูรณ์ตามความเป็ น จริง
ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
• นโยบายด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อน
การดาเนินการใด ๆ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รบั ผิดชอบว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
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• นโยบายด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ บริษัทมีการกาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกระดับใช้ระบบสารสนเทศอันประกอบด้วย วงจรเครือข่ายการ
สื่อสารข้อมูล ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในระบบปฏิบตั ิการและประมวลผลข้อมูลต้องถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ต่ อ พ่ ว ง แฟ้ ม ข้อ มูล และข้อ มูล ของบริษั ท ได้อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ใ ช้ง านเพื่ อ ประโยชน์ส่ ว นตัว ไม่ ใ ช้ง านที่ ขัดต่ อ กฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกหรือการ
โจรกรรมข้อมูล มีมาตรการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคง และติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
• นโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยกาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกระดับไม่ให้หรือรับ
หรือให้การสนับสนุนการทุจริตใด ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรือพรรคการเมือง เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัท ได้มีช่องทางการร้องเรียนการกระทาผิดและการทุจริตไว้บนหน้าเว็บไซต์
ของบริษัท

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทได้กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
1.1 บริ ษั ท มุ่งมั่น ประกอบธุร กิจ ด้ว ยความซื่ อ สัตย์ สุจ ริต และดาเนิ น งานธุร กิจ อย่า งมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ทั้งทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการดาเนินงานที่มี
มาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐาน
สามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.2 ด้านการปฏิบตั ิต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และ
หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รบั แจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
1.3 ด้านการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและไม่แสวงหาข้อมูล
ที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สจุ ริต
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่ น และมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโปร่งใส เป็ นธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ ยงต่อการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนการปลูกจิตสานึกสร้างค่านิยมที่ถู กต้อง ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็ นทางการ ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริต : บริษัทให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยกาหนดนโยบายให้บุคลากรทุก
ระดับไม่ให้หรือรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรือพรรคการเมือง เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมย์ต่ อต้านการทุจริต และเข้าร่วม
องค์กรเอกชนต่อต้านการทุจริตในปี 2563
นอกจากนั้น บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบัติดา้ นการต่อต้านการทุจริต โดยมีการประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อ
ยึดถือเป็ นแนวทางที่สาคัญในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอืน่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ดาเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนที่เอือ้ ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษทั
2.2 ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.3 ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพือ่ เป็ นช่องทางในการจ่าย
สินบน
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2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุ คคลใดที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการเมือง เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ในการดาเนินงานของธุรกิจหรือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิเรื่องการให้หรือรับของขวัญ การต้อนรับ และผลประโยชน์อื่น ๆ โดยสื่อสารให้ผบู้ ริหาร และ
พนักงานทุกท่านรับทราบ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบตั ิ
การติดตามและประเมินผล : บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ ิดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อ ต้า นการทุจ ริตคอร์รปั ชั่ น รวมทั้งทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุ จริตคอร์รปั ชั่ น เป็ นประจา และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดาเนินการตามนโยบาย มาตรการ และให้คาแนะนาต่าง ๆ
การเผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : ในปี 2562 บริษัทได้มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย โดย
การเผยแพร่และสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตไว้ในรายงานประจาปี และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นให้กับพนักงาน รวมถึงผูบ้ ริหารทุกคนในบริษัท
(3) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ฯ
ทุกคน ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
- ตระหนัก และเคารพประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่บริษัท เข้าไปประกอบธุรกิจ
- เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชือ้ ชาติ ศาสนาลัทธิ เพศ สถานภาพทางสังคม สั ญชาติ อายุ
ความทุพพลภาพ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุน การใช้แรงงานเด็ก และ การค้ามนุษย์
- สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น รวมทัง้ ดูแลและป้องกันมิให้เกิดการกระทา
ดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดผลที่ตอ้ งถูกดาเนินคดีทางกฎหมาย
(4) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า เป็ นต้น โดยมี
นโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
- สร้างความตระหนักให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น รวมถึง
บริษัท จะต้องกระทาการขออนุญาตบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านัน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้
งาน
- ห้ามมิให้บุคคลทุกฝ่ ายในบริษัทกระทาการใดๆ ก็ตามอันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดในเรื่อง
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เป็ นต้น
- บริษัท สนับสนุนไม่ให้ใช้งานใด ๆ ก็ตามอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัททุกคนสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทในลักษณะใหม่ๆ ไม่
ซา้ กับงานอันมีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบตั รของบุคคลอื่น
- บริษัท ตกลงว่าจะรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสียข องบริษั ท
ทัง้ หมด ยกเว้นกรณีที่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้า และ/หรือบุคคล
ผูม้ ีส่วนได้เสียล่วงรูไ้ ปถึงบุคคลภายนอก
- บริษัท กาหนดให้มีขอ้ บังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ตภายในบริษัท ให้สอดคล้องกั บพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยถือปฏิบตั ิตามเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
(5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง
สนับสนุนผลักดันการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

82

รายงานประจาปี 2562

และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความจริงใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล นอกจากนัน้ บริษัทได้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือเรื่อง
ร้องทุกข์จากพนักงาน ซึ่งได้มีการกาหนดขัน้ ตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์อย่างเป็ นธรรม
(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทได้กาหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทัง้ ในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกค้า ให้ความสาคัญกับการ
กาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้นโยบายการกาหนดราคาของบริษัท
(7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้กาหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพืน้ ที่โครงการก่อสร้างและสานักงาน รวมถึงให้ความสาคัญและรับผิดชอบ
ต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อ ชุ มชน
ใกล้เคียง เช่น ควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมคุณภาพและปริมาณนา้ เสียก่อนส่งออกไปภายนอก เป็ นต้น
(8) การร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริม
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสานักงานของบริษัท
(9) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทางานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี ้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนีบ้ ริษัทถือเป็ นนโยบายว่ าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและ
เผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวั ตกรรม
เหล่านีจ้ ะสื่อสารไปถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
(10) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุน และมุ่งเน้นการปลูกฝังจิดสานึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะ
ส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัยและนาไปปรับใช้ที่บา้ น รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพใน
ระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็ นแบบอย่างสืบไป นาไปสู่การคิดก่อนใช้ และการสร้างนิสยั แห่งความประหยั ด
ทั้งนี ้ บริษัทสื่อสารการสร้างจิตสานึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางไลน์ เว็บไซต์ และให้ความรูโ้ ดย
การจัดอบรม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็ นการลดพลังงานในการกาจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
นอกจากนี ้ บริษัทยังส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจัยและพัฒนากระบวนการทางานเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และ
การใช้หลักคิดที่ว่า “ผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูร้ บั ภาระค่า ใช้จ่าย” เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ใช้ทรัพยากรของบริษั ทฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบายการใช้รถยนต์ นโยบายการใช้ไฟฟ้า นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศ นโยบายการใช้อปุ กรณ์สานักงาน นโยบายการใช้
น ้า นโยบายการลดขยะและน ากลับมาใช้ใหม่ ตามมติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 21 กุมภาพัน ธ์ 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
นโยบายการใช้รถยนต์ของบริษัท
1.จัดให้มีการตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละครัง้ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทาให้สิน้ เปลืองนา้ มันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่
มาตรฐานกาหนด
2.สับเปลี่ยนยาง ตรวจตัง้ ศูนย์ลอ้ ตามกาหนด จะช่วยประหยัดนา้ มัน
3.ให้ดบั เครื่องยนต์ทุกครัง้ ที่ขนึ ้ ของ ลงของ หรือคอยคน เนื่องจากการติดเครื่องทิง้ ไว้ เปลืองนา้ มันและสร้างมลพิษ
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4.ไม่ออกรถกระชากดังเอี๊ยด เนื่องจาก การออกรถกระชาก 10 ครัง้ สูญเสียนา้ มัน 100 ซีซี นา้ มันจานวนนีร้ ถสามารถวิ่งได้ไกล 700 เมตร
5.ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่าง หรือที่เรียกว่าเบิล้ เครื่องยนต์ เนื่องด้วยการกระทาดังกล่าว 10 ครัง้ สูญเสียนา้ มันถึง 50 ซีซี ปริมาณนา้ มันนี้
สามารถทาให้รถวิ่งไปได้ถึง 350 เมตร
6.ตรวจตัง้ เครื่องยนต์ตามกาหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่าเสมอ เช่น ทาความสะอาดระบบไฟจุดระเบิด เปลี่ยนหัวคอนเดนเซอร์ ตั้งไฟแก่
อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดนา้ มันได้ถึง 10%
7.ไม่ตอ้ งอุ่นเครื่องรถยนต์ หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1-2 กม. แรกเครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองนา้ มันไปกับการอุ่นเครื่อง
8.ไม่บรรทุกนา้ หนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทางานตามนา้ หนักที่เพิ่มขึน้ หากบรรทุกหนักมาก จะทาให้ สิน้ เปลืองนา้ มันและอัคราการสึก
หรอสูง
9.พนักงานทุกคนควรใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกันทางผ่านหรือใกล้เคียงกัน ควรใช้รถคัน
เดียวกัน
10.พนักงานทุกคนควรเดินทางเท่าที่จาเป็ น เพื่อประหยัดนา้ มัน บางครัง้ เรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือทาง VDO Conference
สามารถทาได้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดนา้ มัน ประหยัดเวลา
11.ก่อนไปพบใคร พนักงานควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าบุคคลที่จะติดต่อ อยู่หรือไม่ ซึ่งจะทาให้ไม่เสียเวลา และนา้ มันไปโดยเปล่าประโยชน์
12.พนักงานควรสอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชดั หรือศึกษาแผนที่ก่อนออกเดินทาง จะช่วยทาให้ไม่เสียเวลา และไม่สนิ ้ เปลืองนา้ มันในการวน
หา
13.ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต หรือใช้บริการส่งเอกสาร แทนการเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดนา้ มัน
14.ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรกาหนดเส้นทาง และช่วงเวลาการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อประหยัดนา้ มัน
15.หมั่นศึกษาเส้นทางลัด โดยจะช่วยให้ไม่ตอ้ งเดินทางยาวนานไม่ตอ้ งเผชิญปัญหาจราจร ช่วยประหยัดทัง้ เวลาและประหยัดนา้ มัน
16.ขับรถด้วยความเร็วคงที่ และขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งนอกจากประหยัดพลังงานแล้ว ยังปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยความเร็วที่กฎหมายกาหนดไว้ คือ
- ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อชั่วโมง
- ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม.ต่อชั่วโมง
- มอเตอร์เวย์ ความเร็วไม่เกิน 120 กม.ต่อชั่วโมง
17. ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เนื่องจากการลากเกียร์ต่านานๆ จะทาให้เครื่องยนต์หมุนรอบสูงกินนา้ มันมาก และเครื่องยนต์รอ้ นจัดสึกหรอง่าย
18. เลือกใช้พลังงานทดแทน หากมีโอกาส
19. ผูด้ ูแลรถยนต์ของบริษัทฯ ให้ดาเนินการเปลี่ยนนา้ มันเครื่อง ไส้กรองนา้ มันเครื่อง ไส้กรองอากาศตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประห ยัด
นา้ มัน
20.ไม่ควรเร่งเครื่องปรับอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจาเป็ น ไม่เปิ ดแอร์แรงๆ จนรูส้ ึกหนาวเกินไป เพราะสิน้ เปลืองพลังงาน
21.ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกาหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบารุง และมีค่มู ือ ปฏิบตั ิงาน
นโยบายการใช้ไฟฟ้ าและแสงสว่างของบริษัท
1.ปิ ดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมด ความจาเป็ นต้องใช้งาน การปิ ดสวิตช์ไฟบ่อยๆ ไม่ทาให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่า งใด
2.เปิ ดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตัง้ กระเบือ้ งโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
3.กาหนดช่วงเวลาการเปิ ดปิ ดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน
4.จัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ เช่น ปรับเป็ นสวิตช์เปิ ดปิ ดแบบ แยกแถว แยกดวง เป็ นต้น
5.ติดสติ๊กเกอร์บอกตาแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิ ดปิ ดหลอดไฟเพื่อเปิ ดใช้งานได้อย่างถูกต้อง
6.ใช้อปุ กรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( หลอดนีออน)
แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา
7.ตรวจวัดความเข้มแสงปี ละ 2 ครัง้ บริเวณที่ใช้ปฏิบตั ิงาน ให้มีความเข้มเหมาะสมตามเกณฑ์ (ค่ามาตรฐานความสว่างของสานักงานอยู่ระหว่า ง
300-500 ลักซ์) หากมีความสว่างเกินความจาเป็ นหรือไม่จาเป็ นต้องใช้ไฟ แสงสว่างบริเวณนัน้ ควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิ่มหลอดไฟ
ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
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8.ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทาความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ เนื่องจาก ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทาให้แสงสว่างน้อยลงและอาจทา ให้ตอ้ งเปิ ด
ไฟหลายดวงเพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม
9.พนักงานทุกคนมีหน้าที่สารวจ และตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเป็ นสีนา้ ตาลหรือดา ควรแจ้ง
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันอัคคีภยั เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
10.ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกาหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบารุง และมีค่มู ือ ปฏิบตั ิงาน
นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศของบริษัท
1.ปิ ดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ตอ้ งการใช้งาน และเมื่อต้องการเปิ ดเครื่องใหม่อีกครัง้ ควรเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย 15 นาที
2.ปิ ดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิ ดก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยังคงมีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน
3.ตัง้ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิที่สงู ขึน้ ทุก 1 องศา จะประหยัดไฟเพิ่มขึน้ 10%
4.ก าหนดให้แยกสวิตช์ปิดเปิ ดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื่ อ งจากไม่เป็ น ต้อ งเปิ ดพัดลมระบายอากาศไว้
ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
5.เปิ ดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่รอ้ น แทนการเปิ ดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและเป็ นการถ่า ยเท
อากาศ
6.ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในห้องปรับอากาศ หากมีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบายอากาศต้องมีความเหมาะสม กับขนาดของห้อง
7.เปิ ดพัดลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ชั่วโมงและปิ ดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่เปิ ดตลอดเวลา
8.ใช้เทอร์โมสตัตที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมสตัตอิเล็กทรอนิกส์แบบตัวเลข
9.ติดเทอร์โมมิเตอร์ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอก อุณหภูมิและเป็ นแนวทางในการปรับเทอร์โมสตัตแบบธรรมดา
10.ไม่นาต้นไม้มาปลูกในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะต้นไม้จะคายไอนา้ ทาให้เครื่องปรับอากาศทางานมากขึน้
11.ย้า ยเครื่ องใช้ไ ฟฟ้าที่ ปล่อยความร้อ น เช่ น กาต้มน ้า ร้อ นไฟฟ้า เครื่อ งถ่า ยเอกสาร เป็ น ต้น ออกไว้น อกห้อ งปรับอากาศโดย เนื่ อ งจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปล่อยความร้อนออกสู่หอ้ งปรับอากาศทาให้สนิ ้ เปลืองไฟฟ้า นอกจากนีผ้ งหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้อง
เป็ น อันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผูป้ ฏิบตั ิงานบริเวณนัน้
12.ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่ให้มีวสั ดุปิดขวางทางลมที่ใช้ระบาย ความร้อนทัง้ ชุดคอยล์เย็นและชุดคอนเดนซิ่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
13.ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหลจากห้องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และหาก
พบสิ่งผิดปกติดาเนินการอุดรอยรั่วทันที
14.ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ ร้อยละ 5-7
15.ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกาหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบารุง และมีค่มู ือ ปฏิบตั ิงาน
นโยบายการใช้อุปกรณ์สานักงานของบริษัท
1.ปิ ดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตัง้ โปรแกรมพักหน้าจอ
2.ปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิ ดเครื่องทุกครัง้ หลัง เลิกการใช้งานพร้อมทัง้ ถอด
ปลั๊กออก
3.เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้กาลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอทางานและควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่
เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิว้ จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิว้ ถึงร้อยละ 25
4.การตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่อง พิมพ์ จะช่วยลดการสิน้ เปลือง พลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์
และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์
5.ติดตัง้ เครือข่ายเชื่อมโยงการทางานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ ร่วมกัน จะช่วยลดความสิน้ เปลืองทัง้ ด้านพลังงานและการซ่อมบารุง
6.ปิ ดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครัง้ หลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก
7.ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสานักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง
8.ปฏิบตั ิตามคาแนะนาการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
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9.ทุกฝ่ ายกาหนดแผนการตรวจเช็คและทาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์สานักงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัด
บอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรูโ้ ดยการจัดอบรม เป็ นต้น
11.ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกาหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบารุง และมีค่มู ือ ปฏิบตั ิงาน
นโยบายการลดการใช้น้าของบริษัท
1.ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องวางแผนตรวจสอบรอยรั่วของท่อประปา หรือรอยรั่วก๊อกนา้ หรือพนักงานท่านใดพบว่ามีท่อประปา หรือก๊อกนา้ รั่ว แจ้งฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องทราบ โดยฝ่ ายที่เกี่ยวข้องต้องรีบดาเนินการแก้ไขทันที
2.กาหนดให้ใช้ถังชักโครกที่ประหยัดนา้
3.ใช้อ่างล้างมือเท่าที่ตอ้ งการแล้วปิ ดนา้ ให้สนิท
4.กาหนดให้ใช้หวั นา้ ก๊อกชนิดประหยัดนา้ โดยก๊อกแบบคันโยกสามารถประหยัดนา้ ได้มากกว่าก๊อกแบบมือหมุน
นโยบายการลดขยะ และการนากลับมาใช้ใหม่
1.ใช้กระดาษทัง้ สองหน้า อย่าใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้
2.กาหนดให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสาเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ
3.ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึน้ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถ
ตัดพับบนโทรสารได้ง่าย
4.ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร
5.สาหรับข้อมูลบางอย่างที่สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องพิมพ์ออกมา
6.ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยากต่อการทาลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือ
นาไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) หรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
7.สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็ นวัสดุที่สามารถนามาผ่านกระบวนการนามาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบาง
ประเภท
8.หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วนา้ กระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความตั้งใจและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและ แบ่งปั นโอกาสทาง
การศึกษาแก่สงั คม เนื่องจากแนวคิดที่ว่าการเติบโตที่ย่งั ยืนของบริษัทเกิดจากบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ และสังคมที่เข้มแข็ง โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมเสริมบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท ผ่านกิจกรรมการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสาขาต่าง ๆ จากหลากหลายสถาบันใน
ทุกปี เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู ้ ทักษะ จากการเรียนรูป้ ระสบการณ์การทางานในองค์กร และการปฏิบตั ิงานจริง
ระดับการศึกษาที่รับนักศึกษาฝึ กงาน
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รวม
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13
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15
6
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18
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ว มประชุ มครบทั้ง
3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร 5 ด้าน
ประกอบไปด้วย
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว
ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่
ยอมรับโดยทั่วไปของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การมี ร ะบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือ หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริห าร หรือ บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เป็ นหลัก นอกจากนี ้ บริษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัด ระวังในการทาธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมใน
อนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญเรื่องการกากับให้องค์กรเป็น
บริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึน้ ด้วย

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงิน
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทได้รายงานข้อ สังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชี จากการตรวจสอบงบการเงินรายปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคุ ม ภายในด้า นบัญ ชี ข องบริ ษั ท โดยได้ร ายงานประเด็ น ดัง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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19
รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทสาหรับปี 2560 – 2562 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี มีดงั นี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บจก.ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(CEC)

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

2. กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย – ซีอาร์ซี
เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (CRC-CEC)

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

• นิติบุคคลที่มีผถู้ ือหุน้ ทุกรายของบริษัทถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยส่วนที่เหลือร้อยละ
32.10 แบ่งเป็ น 1.นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล ถือหุน้ ของบริษัทร้อยละ 20.00 และ 2.นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ ถือหุน้ ของ
บริษัทร้อยละ 10.00 โดยผูถ้ ือหุน้ ทัง้ 2 ท่านเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
และ 3.นายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุน้ ของบริษัทร้อยละ 2.10 โดยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่ง
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท (เดิมเป็ นบริษัทย่อยแต่ภายหลังมีการจัดโครงสร้างให้เป็ นบริษัทของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เพื่อให้มีความชัดเจน)
• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
• กิจการร่วมค้าระหว่าง เชียงใหม่ริมดอย (ตัง้ แต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2557) ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ CEC ร่วมค้าใน
สัดส่วนร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่วมค้า
• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
• กรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษทั ฯ สัดส่วนร้อยละ 32.27 ของทุนจดทะเบียน
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทฯ
• กรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษทั ฯ สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอานวยการของบริษัทฯ
• ผูถ้ ือหุน้ บริษัท สัดส่วนร้อยละ 7.49 ของทุนจดทะเบียน
• กรรมการ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 3.50 ของทุนจดทะเบียน

3. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์

-

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

-

5. นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
6. นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล

-

7. นายกนก ศรีกนก
8. กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย – อาร์.เค.
เจ. (CRC-R.K.J.)

ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บาบัดนา้ เสีย

• ผูถ้ ือหุน้ บริษัท สัดส่วนร้อยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียน
• กิจการร่วมค้าระหว่าง เชียงใหม่ริมดอย ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ RKJ (นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท) ในสัดส่วนร้อยละ40 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่วมค้า
• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
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รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 – 2562 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี มีดงั นี ้
กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ลักษณะรายการ
ความขัดแย้ง
1. กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ รายได้ค่าบริหารจัดการ
ริมดอย –ซีอาร์ซี เอ็นไว -กิจการร่วมค้า CRCCEC ว่าจ้าง CRD ในการ
รอนเมนทอล เคียว
บริหารจัดการในกิจการ
(CRC-CEC)
ร่วมค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

3.34

3.43

3.52

ลูกหนีอ้ ื่น
กิจการร่วมค้า CRCCEC ค้างชาระค่าบริหาร
การจัดการ

0.30

0.31

0.32

เงินปันผลรับ
CRD ถือหุน้ ในกิจการ
ร่วมค้า CRC-CEC ที่
สัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ อ้ ย
ละ 5.00

1.25

0.98

1.58
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ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
กิจการร่วมค้า CRC-CEC มีการทาสัญญาว่าจ้างให้ CRD ดาเนินงานในส่วนของการ
บริหารจัดการ โดยคิดอัตราค่าบริหารที่รอ้ ยละ 3 ของยอดรายได้ที่ได้รบั จากการทางาน
ของกิจการร่วมค้า CRC-CEC ในแต่ละเดือน และมีรายการลูกหนีอ้ ื่นจากกิจการร่วมค้า
CRC-CEC อันเนื่องมาจากรายได้ค่าบริหารจัดการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษั ท และค่า บริการที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล โดยบริษั ท ได้กาหนดอัตราค่า
บริหารไม่นอ้ ยกว่าต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของทีมบุคคล
การและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินการดังกล่าว
กิจ การร่วมค้า CRC-CEC มีการจ่ า ยเงินปั น ผลจากผลการดาเนิน งานปี 2560 มีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวน 25.00 ล้านบาท ส่งผลให้ CRD ที่ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อ ยละ 5 ได้ร ับเงิน ปั น ผลเท่ า กั บ 1.25 ล้า นบาท และปี 2561 มีการจ่ า ยเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาล จานวน 19.50 ล้านบาท ส่งผลให้ CRD ที่ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 5 ได้รบั
เงินปันผลเท่ากับ 0.98 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหุน้ และตามเงื่อนไขที่ตกลง

รายงานประจาปี 2562

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รายได้ค่าเช่ารับ
CRD ให้กิจการร่วมค้า
CRC-CEC เช่าสานักงาน
และเช่าช่วงที่ดินเพื่อใช้
ในการประกอบกิจการ
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กิจการร่วมค้า CRCCEC ชาระค่าเช่าอาคาร
สานักงานตามเงื่อนไขที่
ได้รบั จาก CRD

ค่าเช่าจ่าย
CRD มีค่าเช่ารถบรรทุก
ดั๊ม 6 ล้อ โดยเช่าจาก
CRC – CEC เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้าง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

2.00

2.00

2.03

4.00

2.40

0.80

-

0.16

-
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ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
CRD ให้กิจ การร่วมค้า CRC-CEC เช่ า อาคารสานักงานและเช่าช่ วงที่ดิน เพื่อ ใช้เป็ น
สถานที่ประกอบกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยในช่วงระยะเวลา 3 ปี (นับตัง้ แต่ 1 ก.ค. 2558
ถึง 30 มิ.ย. 2561) โดยกาหนดอัตราค่าเช่าอาคารสานักงาน 8.00 ล้านบาท ระยะเวลา
5 ปี (CRD บันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าทั้งจานวนแล้ว และทยอยบันทึกรับรู ้เป็ น
รายได้ตามระยะเวลา) ทยอยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าเช่าปี ละ 1.60 ล้านบาท และสัญญาเช่า
ช่ ว งที่ ดิน ซึ่ งที่ ดิน ดังกล่าว CRD ได้ท าสัญ ญาเช่ากับบุคคลภายนอกที่อัตราเดือนละ
30,000 บาท (ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2556 ถึง 21 ม.ค. 2559) และที่ อัตราเดือ นละ 33,000
บาท (ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2562) โดย CRD กาหนดอัตราค่าเช่าช่วงกับ
กิจการร่วมค้า CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน โดยในปี 2560 มีค่าเช่าสานักงานเท่ า กับ
1.60 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินเท่ากับ 0.40 ล้านบาท และปี 2561 มีค่าเช่าสานักงาน
เท่ากับ 1.60 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินเท่ากับ 0.40 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และการกาหนดอัตราค่า
เช่ า ช่ ว งที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีอัตราใกล้เคียงกับรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
จัดทาโดย บริษัท ซิมส์ พร๊อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด ประเมินโดย นายวรศักดิ์ โชติ
แฉล้มสกุลชัย ผูป้ ระเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 035) ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็น ชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
CRD เช่ า รถบรรทุ ก 6 ล้อ จากกิ จ การร่ ว มค้า CRC – CEC เพื่ อ ใช้ใ นงานก่ อ สร้า ง
โครงการระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสียปากเกร็ด นับตั้งแต่ 28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561
ในอัตราวันละ 600 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาปี 2562

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทต้องการใช้รถบรรทุกดั๊ม 6 ล้อ เพียงชั่วคราวในงานก่อสร้าง ซึ่ง
อัตราการเช่าเป็ นราคาตลาดที่เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

2. บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว
จากัด (CEC)

รายการขายสินทรัพย์

17.67

-

23.17

กาไรจากการจาหน่าย
สินทรัพย์

4.03

-

-

ลูกหนีจ้ ากการจาหน่าย
ทรัพย์สิน

14.71

2.50

-

91

ในปี 2560 CRD จาหน่ายทรัพย์สินให้ CEC ในส่วนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนน
รวมจานวน 39 รายการ โดยให้ผ่อนชาระ 18 งวด และเครื่องใช้สานักงานเพื่อใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย ทาให้มีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทัง้ นี ้ CRD มีรายการลูกหนีจ้ ากการจาหน่ายทรัพย์สินให้ CEC
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก CRD จะไม่
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก และ CEC จาเป็ นต้องใช้ทรัพย์สินดังกล่าว และ
ราคาขายเป็ นราคายุติธรรมซึ่งได้มีการเปรียบเทียบจากข้อมูลที่มีบุคคลภายนอกเสนอ
ราคาขอซือ้ สินทรัพย์ดงั กล่าว
ในปี 2562 CRD ขายที่ ดิน ว่า งเปล่า ที่ ไ ม่ไ ด้ใช้ประโยชน์ เพื่อ แปลงสิน ทรัพย์ให้เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จานวน 1 แปลง ให้กับ CEC โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ที่ตงั้ หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึง้ – บ้านป่ า
ข่อยใต้ (ชม.5138) ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อัตราเดียวกับ
รายงานประเมิน มูล ค่า ทรัพย์สิ น ที่ จัดท าโดย บริษั ท แอดวานซ์ แอดไพรซัล จ ากัด
ประเด็นโดย นายวิเศษ นุ้ยตูม ผูป้ ระเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 180) ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

รายงานประจาปี 2562

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ
การขายที่ดิน จานวน 3 แปลง โดยให้ขายในราคาไม่ต่ากว่าราคาที่ตั้งไว้เป็ นเกณฑ์ โดย
ให้คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้

ดอกเบีย้ จ่าย

-

-

0.69

เงินกูย้ ืมระยะสัน้
ยอดยกมา
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ

-

-

30.00
13.00
7.00

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

-

-

0.04

ซือ้ ทรัพย์สิน
CRD ซือ้ ทรัพย์สินจาก
CEC ในปี 2561

-

0.88

-
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CRD กู้ยืมเงินจาก CEC เมื่อ 13 มิ.ย.2562 จานวน 20 ล้านบาท และ 4 พ.ย.2562
จานวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนระยะสั้น มีอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 -5.70 ต่อ
ปี เป็ นอัตราเดียวกับที่ CRD ได้รบั จากสถาบันการเงิน ในการออกตั๋วแลกเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นเนื่องจากเป็ นการกูย้ ืมระยะ
สั้น เพื่อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น หมุน เวี ยนในกิจ การ และอัตราดอกเบีย้ มีความสมเหตุ ส มผล
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ที่สถาบันการเงินคิดกับบริษัท
ในปี 2561 CRD ซื อ้ ทรัพย์สินจาก CEC รายการรถกระบะจานวน 3 คัน ไว้ใช้ในการ
รับเหมาก่อสร้าง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก CRD ต้องการ
รถบรรทุกสาหรับงานก่อสร้าง ซึ่งสาเหตุที่ไม่ซือ้ รถใหม่เนื่องจาก การนารถบรรทุกใหม่ไป
ใช้งานอาจเกินการชารุดเสียหายได้ง่าย การใช้รถมือสองที่มีสภาพดี ในราคาที่เหมาะสม
จะตอบโจทย์การดาเนิ น งานมากกว่า ทั้งนี ้ จากการเข้า ท ารายการบริษั ท ได้มี ก าร
เปรียบเทียบราคาซือ้ ขายให้เป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ว

รายงานประจาปี 2562

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าจ่าย
CRD มีการเช่ารถบรรทุก
นา้ 6 ล้อ จาก CEC เพื่อ
ใช้ในงานก่อสร้าง

3.นายธีรพัฒน์
จิรพิพฒ
ั น์

การคา้ ประกันวงเงิน

การคา้ ประกันตั๋วแลกเงิน
กูย้ ืมเงิน
ยอดยกมา
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ
ดอกเบีย้ จ่าย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

-

0.06

-

CRD เช่ารถบรรทุกนา้ 6 ล้อ จาก CEC เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โครงการงานกลุ่มอาคาร
อานวยการ มรภ.เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็ นระยะเวลา 90 วัน (นับตั้งแต่ 17 ม.ค. 2561
ถึง 16 เม.ย. 2561) ในอัตราวันละ 800 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทต้องการใช้รถบรรทุกดั๊ม 6 ล้อ เพียงชั่วคราวในงานก่อสร้าง ซึ่ง
อัตราการเช่าเป็ นราคาตลาดที่เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

1,420.66

8.69

2.40

นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท โดยไม่คิดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคา้ ประกันดังกล่าว

-

-

-

นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ คา้ ประกันตั๋วแลกเงินจานวน 40 ล้านบาทให้แก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคา้ ประกันโดยหุน้ CRD จานวน 67.3 ล้านหุน้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน

-

-

CRD กู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ เพื่อนาไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของ
CRD ระยะสั้น และได้ชาระคืนทัง้ หมดเรียบร้อยแล้วภายในเดือนก.ย. 2560 ทั้งนี ้ CRD
มีการจ่ายดอกเบีย้ จากการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10.25 ต่อปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นเนื่องจากเป็ นการกูย้ ืมระยะ
สั้น เพื่อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น หมุน เวี ยนในกิจ การ และอัตราดอกเบีย้ มีความสมเหตุ ส มผล
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ที่สถาบันการเงินคิดกับบริษัท

0.00
1.00
(1.00)
0.00
0.0026
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ความขัดแย้ง
4. นายเฉลิมศักดิ์
นิมาพันธ์

ลักษณะรายการ
การคา้ ประกันวงเงิน

การคา้ ประกันตั๋วแลกเงิน

กูย้ ืมเงิน
ยอดยกมา
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ
ดอกเบีย้ จ่าย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

1,410.66

8.69

2.40

-

-

-

-

-

0.00
1.00
(1.00)
0.00
0.0024

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
นายเฉลิ มศักดิ์ นิ มาพัน ธ์ ค้า ประกั นวงเงิ นสิ นเชื่อ จากสถาบัน การเงิ นให้แก่ CRD ใน
ฐานะกรรมการบริษัท โดยไม่คิดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคา้ ประกันดังกล่าว
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ คา้ ประกันตั๋วแลกเงินจานวน 40 ล้านบาทให้แก่ CRD ใน
ฐานะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ค้า ประกั น โดยหุ ้น CRD จ านวน 20.9 ล้า นหุ ้น โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน
CRD กูย้ ืมเงินระยะสัน้ จากนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เพื่อนาไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของ
CRD ระยะสั้น และได้ชาระคืนทัง้ หมดเรียบร้อยแล้วภายในเดือนก.ย. 2560 ทั้งนี ้ CRD
มีการจ่ายดอกเบีย้ จากการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10.25 ต่อปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นเนื่องจากเป็ นการกูย้ ืมระยะ
สั้น เพื่อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น หมุน เวี ยนในกิจ การ และอัตราดอกเบีย้ มีความสมเหตุ ส มผล
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ที่สถาบันการเงินคิดกับบริษัท

5.นายกนก ศรีกนก

การคา้ ประกันตั๋วแลกเงิน

-

-

-

นายกนก ศรีกนก คา้ คา้ ประกันตั๋วแลกเงินจานวน 40 ล้านบาทให้แก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ค้า ประกั น โดยหุ ้น CRD จ านวน 6.2 ล้า นหุ ้น โดยโดยไม่ คิ ด
ค่าตอบแทน

6.นายสุรพล ศรีวีระสกุล

การคา้ ประกันตั๋วแลกเงิน

-

-

-

นายสุรพล ศรีวีระสกุล คา้ ประกันตั๋วแลกเงินจานวน 40 ล้านบาทให้แก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ค้า ประกั น โดยหุ ้น CRD จ านวน 7.3 ล้า นหุ ้น โดยโดยไม่ คิ ด
ค่าตอบแทน
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่อาจมี
ลักษณะรายการ
ความขัดแย้ง
7. กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ การคา้ ประกันวงเงิน
ริมดอย –อาร์.เค.เจ. (CRCR.K.J.)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2560
35.38

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
28.98

-
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ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
บริษัทมีภาระผูกพันที่ เป็ น ข้อผูกมัดจากการคา้ ประกัน เงินกู้ยืม และวงเงินหนังสือ ค้า
ประกันที่ออกโดยธนาคารให้แก่กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์.เค.เจ.
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา
และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน ภาระผูกพันเป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนของ CRD ในกิจการร่วมค้า
และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคา้ ประกันดังกล่าว

รายงานประจาปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณารายการระหว่างกันของ
บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต สาหรับงวดบัญชี ปี 2562 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็ น ไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ไปจากบริษัท

นโยบายหรือ แนวโน้มการเข้าทารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือ จาหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ของบริษัทใน
อนาคต
มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริหารของบริษัทสามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ
และจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูต้ รวจสอบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่า งกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่า ง ๆ ให้
เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึน้ กับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี ้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือ
ผู ้สอบบัญ ชี ของบริษั ท เป็ น ผู้ให้ความเห็ น เกี่ยวกั บการท ารายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว เพื่อ ให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ น้ ในอนาคตนั้น กรรมการของบริษัท จะต้อ งปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ ไ ด้กาหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัท และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และตามมาตรฐานบัญชีที่
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กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่การดาเนิน ธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บัน บริษั ทมีร ายการระหว่างกันกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งในอนาคตบริษัท อาจมีร ายการระหว่างกัน กับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยพิจารณาดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด
ได้แก่ การเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขก่อนการดาเนินการว่าจ้าง และธุรกรรมนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท ากั บคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ว ยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิท ธิพลในการที่ ตนมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนาเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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20
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
: นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผูส้ อบ : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บัญชี
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน สดสาหรับปี สิน้ สุดวัน
เดียวกันของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูส้ อบบัญชี
: นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผูส้ อบ : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บัญชี
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน สดสาหรับปี สิน้ สุดวัน
เดียวกันของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
: งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูส้ อบบัญชี
: นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผูส้ อบ : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บัญชี
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวัน
เดียวกันของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

ทัง้ นี ้ ในช่วงปี 2560 – 2562 บริษัทมีเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ดังนี ้
ลักษณะธุรกิจ/
สถานะปั จจุบัน

จัดตั้งใน
ประเทศ

กิจการร่วมค้า บจก.อาร์.เค.
เชียงใหม่ริม
เจเอ็นจิ
ดอย-อาร์.เค.เจ เนียริ่ง

ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและ
บาบัดนา้ เสีย /
ดาเนินกิจการ

ไทย

บันทึก
ข้อตกลงเลิก
กิจการ
-

กิจการร่วมค้า
เชียงใหม่ริม
ดอย-ซีอาร์ซี
เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว

บริหารจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย /
ดาเนินกิจการ

ไทย

-

ชื่อกิจการ
ร่วมค้า

ผู้ร่วมค้า

บจก.ซีอาร์ซี
เอ็นไวรอน
เมนทอล
เคียว
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สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
60%

การบันทึกบัญชี

รับรูส้ ่วนแบ่งในทรัพย์สิน
ห นี ้ สิ น ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
(จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ ค่า ใช้จ่ า ยแต่ละรายการ
พฤศจิกายน ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
2558)
ร่ว มกัน ตามส่ว นของตน
(Joint Operation)
5%
รับรูส้ ่วนแบ่งในกาไรตาม
สัดส่วนของตน
(จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
ธันวาคม 2557)

รายงานประจาปี 2562

ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น-สุทธิ
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้างและรายได้ค่า
ก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน
61.25
6.01%
34.50
3.80%
19.51
2.04%
30.00
2.94%
0.11
0.01%
0.11
0.01%
285.18
27.99%
196.73
21.69%
364.95
38.14%
352.48
34.60%
344.53
37.99%
243.35
25.43%
46.41
4.56%
58.09
6.41%
47.40
4.95%
775.32
76.10%
633.96
69.91%
675.32
70.57%
55.03
5.40%
77.32
8.53%
64.21
6.71%
1.26
0.12%
1.74
0.19%
1.52
0.16%
150.99
14.82%
159.39
17.58%
155.17
16.21%
2.18
0.21%
1.50
0.17%
2.16
0.23%
23.73
2.33%
27.39
3.02%
49.60
5.18%
6.40
0.63%
5.34
0.59%
8.91
0.93%
3.88
0.38%
0.21
0.02%
0.11
0.01%
243.47
23.90%
272.89
30.09%
281.67
29.43%
1,018.79 100.00%
906.85 100.00%
956.98 100.00%
75.50
7.41%
84.22
9.29%
173.97
18.18%
295.61
6.46

29.02%
0.63%

205.90
2.30

22.70%
0.25%

39.58
168.36
7.00
0.55

4.14%
17.59%
0.73%
0.06%

85.05

8.35%

49.50

5.46%

37.49

3.92%

44.61
0.34
9.54
517.11
2.86
13.79
6.61
2.40
25.66
542.77
250.00

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

50.92
0.16
11.35
404.35
0.55
14.61
0.86
0.80
16.82
421.17
250.00

5.62%
0.02%
1.25%
44.59%
0.06%
1.61%
0.09%
0.09%
1.85%
46.44%
27.57%

61.48
1.46
489.90
18.80
0.26
19.06
508.96
250.00

6.42%
0.15%
51.19%
1.96%
0.03%
1.99%
53.18%
26.12%
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งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริการ
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน
129.98
12.76%
129.98
14.33%
129.98
13.58%
14.00
1.37%
16.00
1.76%
16.00
1.67%
82.04
8.05%
89.70
9.89%
52.05
5.44%
476.02
46.72%
485.68
53.56%
448.03
46.82%
1,018.79 100.00%
906.85 100.00%
956.98 100.00%
งบการเงินที่แสดงเงิน งบการเงินทีแ่ สดงเงิน งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบับตรวจสอบ) เสีย (ฉบับตรวจสอบ) เสีย (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน
1,343.62 98.30%
1,251.00 100.00%
1,348.00 100.00%
23.18 1.70%
1,366.80 100.00%
1,251.00 100.00%
1,348.00 100.00%
1,231.36 90.09%
1,156.21 92.42%
1,340.69 99.46%
21.49 1.57%
1,252.85 91.66%
1,156.21 92.42%
1,340.69 99.46%
113.95 8.34%
94.79 7.58%
7.31 0.54%
13.68 1.00%
15.00 1.20%
40.71 3.02%
127.62 9.34%
109.79 8.78%
48.02 3.56%
66.01 4.83%
67.07 5.36%
66.63 4.94%
1.24 0.09%
1.45 0.12%
1.35 0.10%
6.71 0.49%
4.56 0.36%
8.44 0.63%
56.14 4.11%
39.61 3.17%
(25.70) -1.91%
(12.24) -0.90%
(9.59) -0.77%
3.46 0.26%
43.91 3.21%
30.02 2.40%
(22.24) -1.65%

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2562
ล้านบาท

56.15

39.61

(25.70)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิได้มา
จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้านบาท

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

15.12
0.68
2.28
(1.21)
(1.28)
(1.45)
10.52
1.54
4.56
78.90
7.94
(11.68)
(89.72)
(35.55)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2562
ล้านบาท
(3.45)
17.39
0.97
0.49
(18.08)
(0.70)
(1.35)
2.29
3.68
8.44
(168.37)
101.19
10.69
0.10
(37.72)
(12.00)

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

6.31
(14.47)
(1.60)
(0.23)
(25.65)
10.91
(4.47)

10.55
(12.78)
(0.80)
(33.04)
10.18
(148.02)

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

(22.29)
(29.89)
0.99
(24.05)
15.24
-

13.11
0.001
0.70
(18.39)
26.87
(1.62)

กลับรายการหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
ขาดทุน(กาไร) จากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
ขาดทุน(กาไร) จากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบีย้ รับ
กาไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ประมาณการหนีส้ ินเพิ่มขึน้
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับ
ล่วงหน้า
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
ประมาณการหนีส้ ิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึน้ )
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดจ่ายซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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งบกระแสเงินสด

เงินส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า
เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
รับชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผล

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้านบาท
1.25
(55.46)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้านบาท
0.98
0.76

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2562
ล้านบาท
1.57
22.24

(6.78)
(42.34)

(4.54)
8.71

(7.31)
89.75

(5.44)
204.98
-

(6.46)
(20.75)

38.65
7.00
(2.31)
(15.00)

150.42

(23.04)

110.78

46.94
14.31
61.26

(26.75)
61.26
34.51

(15.00)
34.51
19.51

เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา
เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ตรวจสอบแล้ว
2560
2561

อัตราส่วนทางการเงิน

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.50

1.57

1.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.41

1.42

1.28

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.12)

(0.02)

(0.35)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

เท่า

5.63

6.88

8.76

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

วัน

64

52

41

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า

เท่า

9.84

9.68

12.37

ระยะเวลาชาระหนีเ้ จ้าหนีก้ ารค้า

วัน

37

37

29

วงจรเงินสด

วัน

27

15

12

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

ล้าน
บาท

(54.72)

(9.03)

(156.46)
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ตรวจสอบแล้ว
2560
2561

อัตราส่วนทางการเงิน

2562

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรากาไรขัน้ ต้น

%

8.34%

7.58%

0.54%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

4.60%

3.53%

(1.28%)

อัตรากาไรอื่น

%

0.99%

1.18%

2.93%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

(87.05%)

(0.44%)

906.37%

อัตรากาไรสุทธิ

%

3.18%

2.37%

(1.60%)

อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้

%

12.49%

6.24%

(4.76%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

5.27%

3.12%

(2.39%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

39.58%

29.18%

(2.44%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1.66

1.32

1.49

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

1.14

0.87

1.14

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

(5.33)

1.12

(17.94)

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash
basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า

(2.32)

(0.18)

-4.38

%

50.10%/1

54.47%/1

11.85%/2

หมายเหตุ : /1 – อัตราการจ่ายเงินปั นผล สาหรับปี 2560 และ 2561 คานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้วยกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงิน
สารองตามกฎหมาย
/2 – อัตราการจ่ายเงินปันผล สาหรับปี 2562 คานวณจากเงินปั นผลจ่าย (คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563) หารด้วยกาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่จดั สรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบเฉพาะกิจการ)
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

สรุปภาพรวมในปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แจ่มใสนัก ซึ่งถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ ค่าเงิน
บาทที่แข็งตัวและสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โคโรน่า(COVID-19) ประกอบกับปั จจัย ภายในประเทศ ทาให้ทุกอุตสาหกรรม
ต่างได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าว ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างนัน้ ถึงแม้จะมีแรงหนุนจากโครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานของภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน แต่ก็มีการแข่งขันที่ค่อนนข้างรุนแรงจากคู่แข่งขันรายใหม่ทงั้
จากภายในและต่างประเทศ ทาให้มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ ้นอย่างมาก ทาให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องปรับตัวกันอย่าง
มากในปี ที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาในปี 2562 บริษัทประมูลงานได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้อันเนื่องมาจากการแข่งขันด้าน
ราคาที่รุนแรง จึงส่งผลให้ยอดรายได้บริษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมายรายได้ที่กาหนดไว้
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง เท่ากับ 1,348.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 97.00 ล้านบาท เนื่องจากการ
รับรูร้ ายได้จากโครงการใหม่ที่รบั มา ในช่วงปลายปี 2561 มาจากโครงการต่อเนื่อง 580.17 ล้านบาท และรายได้โครงการใหม่
767.83 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน 22.24 ล้านบาทคิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ 1.60%
บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 - 2562 ได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ/1
รายได้รวม
รายได้อื่น/2
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
รวมรายได้

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ล้านบาท
สัดส่วน
1,343.62 97.24%

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ล้านบาท
สัดส่วน
1,251.00 98.70%

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2562
ล้านบาท
สัดส่วน
1,348.00 96.97%

23.18

1.68%

-

0.00%

-

0.00%

1,366.80
13.68
1.24
1,381.72

98.92%
0.99%
0.09%
100.00%

1,251.00
15.00
1.45
1,267.45

98.70%
1.18%
0.12%
100.00%

1,348.00
40.70
1.35
1,390.05

96.97%
2.93%
0.10%
100.00%

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : /1 รายได้จากการให้บริการ หมายถึง รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งดาเนินการในนามบริษัท
/2 รายได้อื่น หมายถึง กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าเช่า กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
และรายได้ดอกเบีย้ รับ

บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และการให้บริการในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,366.80 ล้าน
บาท 1,251.00 ล้านบาท และ 1,348.00 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้แยกตามลักษณะการ
รับรูร้ ายได้ ดังนี้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทรับรูร้ ายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวิธีอตั ราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จ อัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทา
เสร็จคานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้
ในการก่อสร้างตามสัญญา ในกรณีที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทัง้ สิน้ ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตาม
104

รายงานประจาปี 2562

สัญญา บริษัทจะรับรูป้ ระมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุน สาหรับรายได้ที่รบั รูแ้ ล้ว แต่ยังไม่ถึง
กาหนดเรียกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ นมูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่เรียกเก็บ และรายได้ที่ถึงกาหนดรับชาระตามสัญญาแล้ว แต่
ยังไม่เกิดต้นทุนงานก่อ สร้างจริงจะแสดงไว้เป็ นรายได้ค่าก่อ สร้างรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ บริษัท
กาหนดให้มีการทบทวนประมาณการต้นทุนงานก่อ สร้างให้สอดคล้อ งกับต้นทุนจริ งทุกไตรมาส หรือ เมื่อ มีปัจ จัยใดที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อต้นทุนงานนัน้ ๆ อย่างมีนยั สาคัญ
ตารางสรุปโครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะโครงการ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากโครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รายได้จากโครงการใหม่
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
รายได้ที่ไม่ได้รบั รูต้ ามสัญญา/1
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)

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

งบการเงินที่แสดงเงิน
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)

ปี 2561
จานวน
ล้านบาท
โครงการ
817.18
14
539.83
9
277.35
5
432.47
19
47.78
4
384.69
15
1.35
1,251.00
33

ปี 2562
จานวน
ล้านบาท
โครงการ
580.17
20
66.57
9
513.60
11
767.50
17
235.55
6
531.95
11
0.33
1,348.00
37

หมายเหตุ : /1 - รายได้ที่ไม่ได้รบั รูต้ ามสัญญา ประกอบด้วยรายได้ค่าออกแบบ,งานปรับปรุงพืน้ จุดรวมพล,รายได้ค่าทดสอบเสาเข็ม, งานปรับปรุ ง
งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี เป็ นต้น

รายได้ของบริษัทจะขึน้ อยู่กับประเภทและปริมาณที่บริษัทจัดหามาได้ในแต่ละช่วงเวลา บริษัทมีนโยบายที่จะรับงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณารับงานที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและผูว้ ่าจ้างที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ
หรือมีฐานะการเงินที่ดี
หากพิจารณาจานวนโครงการ และรายได้ที่รบั รูใ้ นงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการ
รับเหมาก่อ สร้าง เท่ากับ 1,366.80 ล้านบาท 1,251.00 ล้านบาท และ 1,348.00 ล้านบาท ตามลาดับ แบ่งเป็ นรายได้จ าก
โครงการต่อเนื่องมาจากปี ก่อนหน้า เท่ากับ 1,052.17 ล้านบาท 817.18 ล้านบาทและเท่ากับ 580.17 ล้านบาท และรายได้จาก
โครงการใหม่ที่เริ่มโครงการในปี นนั้ เท่ากับ 287.35 ล้านบาท 432.47 ล้านบาท และ 767.83 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2562 จานวนโครงการตามสัญญาทัง้ หมด 37 โครงการ มากกว่าปี 2561 จานวน 4 โครงการ บริษัทรับรูร้ ายได้
เพิ่มขึน้ 97.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7. 75 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างปี ก่อนหน้าเนื่องจากในปลายปี 2561 มี
จานวนโครงการใหม่ที่เพิ่มขึน้ และส่วนใหญ่ทยอยมารับรูเ้ ป็ นรายได้ในปี 2562 โดยรายได้ในปี 2562 มาจากโครงการต่อเนื่อง
580.17ล้านบาท และรายได้โครงการใหม่ 767.83 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจานวนงานที่ยงั ไม่ส่งมอบจานวน 17 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานส่วนที่เหลือ ตาม
สัญญา (Backlog) เท่ากับ 883.62 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรูร้ ายได้จนถึงปี 2564
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รายได้ที่ไม่ได้รบั รูต้ ามสัญญา
ในงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้ที่ไม่ได้รบั รูต้ ามสัญญาเท่ากับ 4.10 ล้านบาท 1.35 ล้านบาท
และ 0.33 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับปี 2562 รายได้ดงั กล่าวเกิดจากงานปรับปรุง งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี
รายได้จากการให้บริการ
บริษัทรับรูร้ ายได้จากการให้บริการ เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการให้บริการ คือ รายได้จากการรับ
จัดเก็บขยะมูลฝอยตามสัญญาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรายได้จากจากการจัดเก็บ และกาจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีฝังกลบตามสัญญาในเขตเทศบาลนครลาปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลาปาง บริษัทมีรายได้จากการ
ให้บริการในงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 23.18 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการดาเนินงานร้อยละ 1.70 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ตามลาดับ ทัง้ นี้ ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้เข้า
ร่วมประมูลงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครลาปาง และชนะการประมูลดังกล่าว สัญญางานมีอายุ 5 ปี งบประมาณ
มูลค่างานตามสัญญาประมาณ 114.96 ล้านบาท บริษัทจะเริ่มทยอยรับรูร้ ายได้ตงั้ แต่เดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
รายได้อื่น
ในงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 13.68 ล้านบาท 15.00 ล้านบาท และ 40.70 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้จากการให้เช่าสานักงาน รายได้ดอกเบีย้ รับ
รายได้จากการให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร และกาไรจากการขายทรัพย์สิน
ต้นทุนและกำไรขั้นต้น
ต้นทุน
ในงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีตน้ ทุนจากการดาเนินงานเท่ากับ 1,252.85 ล้านบาท 1,156.21
ล้านบาท และ 1,340.69 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวมจากการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 91.66 ร้อยละ 92.42 และ
ร้อยละ 99.46 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรายละเอียดของต้นทุนตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงิน งบการเงินทีแ่ สดงเงิน งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ต้นทุนการดาเนินงาน และ อัตราต้นทุน
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
ต่อรายได้แยกตามประเภท
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
1,231.36 91.64%
1,156.21 92.42%
1,340.69 99.46%
ต้นทุนจากการให้บริการ
21.49 92.71%
- 0.00%
- 0.00%
รวมต้นทุนรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ
1,252.85
1,156.21
1,340.69

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุสนิ ้ เปลืองที่ใช้ไปในงานก่อสร้าง และค่าจ้าง
ผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์เข้ามาดาเนินการตัง้ แต่งานก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานติดตัง้ ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบสื่อสาร งานติดตั้งระบบประปาและระบบสุ ขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิง ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เป็ นต้น โดยบริษัทมีวิศวกรของบริษัทที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้าควบคุม
การทางานอย่างใกล้ชิด ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุสิน้ เปลืองเท่ากับ 453.55 ล้านบาท 498.01
ล้านบาท และ 578.47 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 44.68 ร้อยละ 37.06 และร้อย
ละ 42.91 ตามลาดับ และค่าจ้างผูร้ บั เหมาเท่ากับ 379.02 ล้านบาท 642.15 ล้านบาท และ 563.74 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วนต่อ
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รายได้จ ากการรับเหมาก่อ สร้างร้อ ยละ 37.34 ร้อ ยละ 47.79 และร้อ ยละ 41.82 ตามลาดับ รวมเป็ นต้นทุนในการรับเหมา
ก่อสร้างในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,231.36 ล้านบาท 1,156.21 ล้านบาท และ 1,340.69 ล้านบาทคิดเป็ นอัตรา
ต้นทุนต่อรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 91.64 ร้อยละ 92.42 และร้อยละ 99.46 ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้
อัตราส่วนต้นทุนในการรับเหมาก่อ สร้างในปี 2562 เพิ่มขึน้ เนื่องมาจาก งานก่อสร้างบางโครงการมีความล่าช้าและลูกค้า
เจ้าของโครงการขยายเวลาออกไป จึงทาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าโสหุย้ ต่าง ๆ
บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณต้นทุนก่อสร้างตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทัง้ ในช่วงปี 2561 – 2562 งาน
โครงการใหม่ที่ได้รบั มามีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่าลงเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริการ
ปี 2562 ไม่มตี น้ ทุนจากการให้บริการ เนื่องจากไม่มีงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดาเนินการในนามบริษัทในช่วงปี
ดังกล่าว (ยกเว้นโครงการที่ดาเนินงานโดยกิจการร่วมค้า CRC-CEC) แต่ในปี 2563 เป็ นต้นไปจะมีรายได้และต้นทุนจากการ
ให้บริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครลาปาง อายุสญ
ั ญา 5 ปี งบประมาณซึ่งจะสิน้ สุดปี 2567
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น และ อัตรากาไรขั้นต้น
ต่อรายได้แยกตามประเภทรายได้
กาไรขัน้ ต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการ
กาไรขั้นต้นรวม
อัตรากาไรขั้นต้น (%)

งบการเงินที่แสดงเงิน
งบการเงินทีแ่ สดงเงิน
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
(ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
สัดส่วน
ล้านบาท
สัดส่วน
ล้านบาท
สัดส่วน
112.26
8.36%
94.79
7.58%
7.32
0.54%
1.69
7.29%
0.00%
0.00%
113.95
94.79
7.32
8.34%
7.58%
0.54%

บริษัทมีกาไรขั้นต้นในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 113.95 ล้านบาท 94.79 ล้านบาท และ 7.32 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นต่อรายได้รวมจากการดาเนินงาน เท่ากับร้อยละ 8.34 ร้อยละ 7.58 และร้อยละ 0.54 ตามลาดับ ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็ นกาไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 112.26 ล้านบาท 94.79 ล้านบาท และ 7.32 ล้านบาท และกาไร
ขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 1.69 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาทตามลาดับ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี
2560 ถึงปี 2562 พบว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการรับเหมาก่อสร้างอยู่เฉลี่ยร้อยละ ละ 0.54 ถึงร้อยละ 8.36 ของรายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้าง โดยแนวโน้มอัตรากาไรขัน้ ต้นที่ลดลงต่อเนื่องเกิดจากสาเหตุหลักคือ งานโครงการใหม่ที่ได้รบั มามีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นที่ต่าลงเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปี 2562 บริษัทมีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 7.32 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นต่อรายได้รวมจากการดาเนินงานเท่ากับ
ร้อยละ 0.54 ซึ่งการลดลงของกาไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุท่ีกาไรลดลงเกิดเนื่องมาจากงาน
ก่อ สร้างบางโครงการมีความล่าช้า และลูกค้าเจ้าของโครงการมี การขยายเวลาออกไป จึงทาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึน้
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับพนักงานและค่าโสหุย้ ต่างๆ บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณต้นทุนก่อสร้างตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทั้งในปี ช่วงปี 2561 - 2562 งานโครงการใหม่ที่ได้รบั มามีอัตรากาไรขั้นต้นที่ต่าลงเนื่อ งจาก
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน ค่าซ่อมแซมและบารุงเครื่องใช้สานักงาน ยานพาหนะ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับงวดบัญชีปี
2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 66.01 ล้านบาท 67.07 ล้านบาท และ 66.64 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวมจาก
การดาเนินงาน เท่ากับร้อยละ 4.83 ร้อยละ 5.36 และร้อยละ 4.94 ตามลาดับ สาหรับค่าใช้จ่ายที่มีมลู ค่าสูงสุดคือเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน รองลงมาคือค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
บริษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สาหรับงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1.24 ล้าน
บาท 1.45 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวมจากการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.12 และ
ร้อยละ 0.10 เป็ นส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้า CRC-CEC ซึ่งให้บริการรับจัดเก็บขยะมูลฝอย
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 6.71 ล้านบาท 4.56 ล้านบาท
และ 8.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ รายได้ร วมจากการดาเนินงานเท่า กับร้อ ยละ 0.49 ร้อ ยละ 0.36 และร้อ ยละ 0.63
ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายทางการเงินทัง้ หมดเป็ นดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็ นวงเงิน
เพื่อการพาณิชย์ เช่น เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้นิติบุคคล สาหรับงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 12.24 ล้านบาท และ
9.59 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายภาษีเป็ นไปในทางเดียวกันกับการลดลงของการทากาไร ส่วนในปี 2562 บริษัทมี
รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 3.46 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน แต่ฝ่ายบริหารคาดว่า
จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนดังกล่าวได้ จึงได้ตั้งรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึน้
พร้อมกับรายการรายได้ภาษี ทัง้ นี้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไปเท่ากับร้อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษี
กำไรและอัตรำกำไรสุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่สาหรับงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และกาไรสุทธิปี 2562 เท่ากับ
43.91 ล้านบาท 30.02 ล้านบาทและ (22.24) ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิรอ้ ยละ 3.18 ร้อยละ 2.37 และร้อยละ
(1.60) ของรายได้รวม ตามลาดับ สาหรับงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักเกิด
จากกาไรขัน้ ต้นที่ลดลงตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,018.79 ล้านบาท 906.85
ล้านบาท และ 956.98 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวม มีดงั นี้
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สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 775.32 ล้านบาท 633.96 ล้าน
บาท และ 675.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 76.10 ร้อยละ 69.91 และร้อยละ 70.57 ตามลาดับ
มีรายละเอียดที่สาคัญในแต่ละรายการดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี
2561 และปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 61.25 ล้านบาท 34.50 ล้านบาท และ 19.51 ล้านบาท
สาเหตุที่เงินสดลดลงจากสิน้ ปี 2561 เนื่องจากใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ และมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562
ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีอ้ ื่น
ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การรับเงินค่าจ้างจะเป็ นไปตามงวดงานที่ระบุในสัญญา บริษัทจะได้รบั ค่าจ้าง
ในแต่ละงวด บริษัทจะต้องทาการส่งมอบงวดงานให้เจ้าของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน เมื่อเจ้าของโครงการรับมอบ
งานแล้ว บริษัทจึงจะสามารถส่งใบแจ้งหนีไ้ ปยังเจ้าของโครงการเพื่อขอรับเงินค่างวดงาน โดยปกติบริษัทจะกาหนดให้เจ้าของ
โครงการต้องชาระค่าจ้างในแต่ละงวดภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน นับจากวันที่เจ้าของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับงานที่ว่าจ้าง
ในแต่ละงวด
บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 285.18 ล้านบาท
196.73 ล้านบาท และ 364.95 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
รายการลูกหนี้การค้า (หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

31 ธ.ค.2560
191.76
5.55
186.21
98.97
285.18

31 ธ.ค.2561
71.82
5.55
66.27
130.46
196.73

31 ธ.ค.2562
180.37
2.11
178.26
186.69
364.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ ารค้าสุทธิเท่ากับ 186.21 ล้านบาท 66.27 ล้าน
บาท และ 178.26 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น -สุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 65.30 ร้อยละ 33.69 และร้อย
ละ 48.85 ตามลาดับ ในปี 2562 ลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ ลูกหนีก้ ารค้าจึงเพิ่มขึน้ ตาม
และอีกเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากงานเอกชนส่วนใหญ่มีระยะเวลาสัญญาการก่อสร้างเร็วกว่างานภาครัฐจึงทาให้มลู ค่าในการส่ง
มอบงานแต่ละครัง้ มีมูลค่าสูง แม้ว่าบริษัทจะกาหนดให้ชาระค่าจ้างภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แต่ตามความเป็ นจริงบริษัทมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (ไม่รวมมูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บ) ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 64 วัน 52 วัน
และ 41 วันตามลาดับ โดยระยะเวลาเก็บหนีใ้ นปี 2562 ลดลงเนื่องจากลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่เป็ นงานเอกชนซึ่งสามารถเรียก
ช าระหนี้ได้เร็ว สาหรับรายการลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญ ญา เงินมัดจ าค่าสินค้า เงินจ่าย
ล่วงหน้าผูร้ บั เหมา ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และลูกหนีก้ รมสรรพากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ ารค้าสุทธิเท่ากับ 178.26 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่น-สุทธิ เท่ากับร้อยละ 48.85 มูลค่าลูกหนีก้ ารค้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2561 เนื่องจากการติดตามเรียกเก็บหนี้
ตามกาหนดเงื่อนไข และมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (ไม่รวมมูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บ) เท่ากับ 41 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกาหนดช าระเท่ า กับ
159.59 ล้านบาท 53.49 ล้านบาท และ 98.46 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ ารค้าทั่วไปก่อนหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เท่ า กั บ ร้อ ยละ 83.22 ร้อ ยละ 74.48 และร้อ ยละ 54.59 ตามล าดั บ และมี ลู ก หนี้ก ารค้ า ที่ เ กิ น ก าหนดช าระเท่ า กั บ
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32.17 ล้านบาท 18.33 ล้านบาท และ 81.91 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ ารค้าทั่วไปก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เท่ากับร้อยละ 16.78 ร้อยละ 25.52 และร้อยละ 45.41 ตามลาดับ ลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเกือบร้อยละ 59 เป็ นลูกหนี้
การค้าที่เกินกาหนดชาระ 0 – 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทกาหนดนโยบายการพิ จารณาตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจากอายุหนี้คง
ค้างเกินกาหนด และข้อบ่งชีท้ ี่จะมีการพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนีแ้ ยกตามอายุหนีค้ งค้างดังนี้
31 ธ.ค. 2560
ลูกหนี้การค้าทั่วไป
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
มากกว่า 7 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

/1

รวม
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้าทั้งสิน้
ลูกหนี้การค้า ก่อนค่าเผื่อฯ
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

159.59
20.71
0.28
11.18
191.76
(5.55)
186.21

53.49
1.59
4.26
1.02
11.46
71.82
(5.55)
66.27

98.47
48.65
22.51
8.63
2.11/2
180.37
(2.11)
178.26

186.21
191.76
98.97
285.18

66.27
71.82
130.46
196.73

178.26
180.37
186.69
364.95

หมายเหตุ : /1 - นโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 100 สาหรับลูกหนีท้ ี่มีอายุเกินกาหนดตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป หรือมีขอ้ บ่งชีว้ ่าจะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ หรือลูกหนีท้ ี่บริษทั ได้ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดี ร่วมกับการพิจารณาฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี ้
/2 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีลกู หนีก้ ารค้าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี มีเพียง 2 ราย

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการมูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเท่ากับ 352.48
ล้านบาท 344.53 ล้านบาท และ 243.35 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 101.18 ล้านบาท โดยมูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจะ
แสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั ตามวิธีอั ตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ ซึ่งคานวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานให้บริการที่เกิด
ขึน้ กับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการรับเหมาก่อ สร้าง โดยบริษัทยังไม่ได้อ อกใบแจ้งหนี้เพื่อ เรียกเก็บ
เนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดเรียกชาระตามที่ระบุไว้ในสัญญาโครงการ
วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนามาใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ส่งั ซือ้ ตามแผนงานที่กาหนด และ
นามาจัดเก็บไว้หน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการนามาใช้งาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562
เท่ากับ 46.41 ล้านบาท 58.09 ล้านบาท และ 47.40 ล้านบาทตามลาดับ ลดลงจากปี ก่อน 10.69 ล้านบาท ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่รอ
การติดตัง้ สาหรับงานก่อสร้างโครงการของลูกค้า
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 243.47 ล้านบาท
272.89 ล้านบาท และ 281.67 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 23.90 ร้อยละ 30.09 และ
ร้อยละ 29.43 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังนี้
เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท มี เ งิ น ฝากประจ าที่ ติ ด ภาระค ้า ประกั น เท่ า กั บ
55.03 ล้านบาท 77.32 ล้านบาท และ 64.21 ล้านบาท ซึ่งยอดเงินฝากประจานีใ้ ช้จานาเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
หนังสือคา้ ประกันตามสัญญาโครงการ และคา้ ประกันวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ กับสถาบันการเงิน แม้ว่าบริษัทจะรับงานโครงการ
เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ แต่บริษัทก็สามารถส่งมอบงาน และไถ่ถอนการวางประกันเงินฝากได้หลายโครงการ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกันลดลง จากการไถ่ถอนคืนเนื่องจากหมดภาระตามสัญญา
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า มูลค่า เท่ากับ 1.26 ล้านบาท
1.74 ล้านบาท และ 1.52 ล้านบาท ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน เกิดจากผลของการรับรูม้ ูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้านัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-CEC
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 150.99 ล้านบาท
159.39 ล้านบาท และ 155.17 ล้านบาท ในปี 2560 ปี 2561และปี 2562 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมใน เครื่องมือ/เครื่องจักร
เครื่องใช้สานักงาน รวมเพิ่มขึน้ 24.08 ล้านบาท 24.04 ล้านบาท และ 18.37 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ
โดยในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนซือ้ เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องใช้สานักงาน และยานพาหนะ เพิ่มขึน้ จานวน 18.37
ล้านบาท และได้จาหน่ายเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องใช้สานักงาน และยานพาหนะ จานวนรวม 26.87 ล้านบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 542.77 ล้านบาท 421.17 ล้านบาท
และ 508.96 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 53.28 ร้อยละ 46.44 และร้อยละ 53.18 ตามลาดับ โดยมี
รายการหนีส้ ินเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียนเท่ากับ 517.11 ล้านบาท 404.35 ล้าน
บาท และ 489.90 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 50.76 ร้อยละ 44.59 และร้อยละ 51.19 ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ
ปี 2562 เท่ากับ 75.50 ล้านบาท เท่ากับ 84.22 ล้านบาท และ 173.97 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึน้ ของรายการเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เกิดจากการเบิก ใช้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึน้ เพื่อใช้ในการสั่งซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ว่าจ้างผูร้ บั เหมา และเป็ นเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้
และวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินภายในประเทศเท่ากับ 701.3 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
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เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีรายการเจ้าหนีก้ ารค้าเท่ากับ 124.55 ล้านบาท 114.33 ล้าน
บาท และ 102.52 ล้านบาท ตามลาดับ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เจ้าหนี้การค้าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง และเจ้าหนีผ้ รู้ บั เหมา เป็ นต้น หากพิจารณาระยะเวลาการชาระหนีแ้ ก่เจ้าหนีก้ ารค้าจะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาการ
ชาระหนีแ้ ก่เจ้าหนีก้ ารค้าเฉลี่ย ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 37 วัน 37 วัน และ 29 วัน ตามลาดับ และรายการเจ้าหนี้
อื่นเท่ากับ 171.06 ล้านบาท 91.57 ล้านบาท และ 65.84 ล้านบาท ตามลาดับ รายการเจ้าหนีอ้ ื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีประมาณการหนี้สินระยะสั้นเท่ากับ 9.54 ล้านบาท
11.35 ล้านบาท และ 1.46 ล้านบาท ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้ เกิดจากการรับประกันโครงการหลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย
แก่เจ้าของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะรับประกันในช่วง 1-2 ปี นอกเหนือจากนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการรับประกันที่ตกลงไว้
ในสัญญารับเหมาก่อสร้างกับเจ้าของโครงการ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 25.66 ล้านบาท 16.82 ล้านบาท
และ 19.06 ล้า นบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นต่ อ สิ น ทรัพ ย์ร วมเท่า กับร้อ ยละ 2.52 ร้อ ยละ 1.85 และร้อ ยละ 2.00 ตามล าดับ มี
รายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังนี้
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับ 9.32 ล้านบาท
2.85 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริษัทใช้ในการลงทุนซือ้ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง และยานพาหนะสาหรับ
งานก่อ สร้าง หนี้สินตามสัญ ญาเช่าทางการเงินดังกล่าวจะถูกทยอยผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ ตามเงื่อ นไขของสัญญา ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี เท่ากับ
6.46 ล้านบาท 2.30 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ า กั บ 476.02 ล้ า นบาท
485.68 ล้านบาท และ 448.03 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 46.72 ร้อยละ 53.56 และร้อยละ 46.82
ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังนี้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 448.03 ล้านบาท ลดลง 37.65 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 7.75 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จานวน 22.24 ล้านบาท และ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอีก จานวน 0.41 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจานวน 15.00 ล้านบาท
กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 82.04 ล้านบาท
89.70 ล้านบาท และ 52.05 ล้านบาท ตามลาดับ สิน้ ปี 2560 บริษัทมีกาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่จดั สรรเพิ่มขึน้ จานวน 44.00 ล้าน
บาท มีการจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 2.50 ล้านบาท สิน้ ปี 2561 มีกาไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึน้
จานวน 30.40 ล้านบาท มีการจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจานวน 2.00 ล้านบาท สาหรับสิน้ ปี 2562 มีกาไรสะสมส่วน
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ที่ยังไม่จัดสรรลดลงจานวน 22.65 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 จานวน 6.00 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งจะต้องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เสียก่อน
อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
บริ ษั ท มี อัต ราหนี้สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ า กับ 1.14 เท่ า
0.87 เท่า และ 1.14 เท่า ตามลาดับ สิน้ ปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือ หุน้ ลดลงเนื่องจากบริษัทมี หนี้สิน
เพิ่มขึน้ จานวน 22.52 ล้านบาท แต่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ ในจานวนที่มากกว่า ซึ่งมาจากผลกาไรสุทธิจานวน 42.49 ล้าน
บาท ถึงแม้บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลไปจานวน 127.50 ล้านบาท แต่ผถู้ ือหุน้ ก็นาเงินที่ได้รบั จากการปันผลกลับมาชาระเงิน
เพิ่มทุนจานวน 110.00 ล้านบาท สิน้ ปี 2561 อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเนื่องจากบริษัททยอยชาระคืนเจ้าหนี้
การค้าและค่าใช้จ่ายค้าง ส่งผลให้หนี้สินลดลง 112.76 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือ หุน้ ที่เพิ่มขึน้ เนื่ องมาจากผลกาไรสุทธิ
จานวน 30.02 ล้านบาท สาหรับปี 2562 อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัท มีหนีส้ ินเพิ่มขึน้ จ านวน
87.78 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ลดลง เนื่องมาจากผลขาดทุนสุทธิ และมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562
สภำพคล่อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นเท่ า กั บ 775.32 ล้ า นบาท
633.96 ล้า นบาท และ 675.32 ล้า นบาท ในขณะที่ มี ห นี้สิ น หมุน เวี ย นเท่ า กับ 517.11 ล้า นบาท 404.35 ล้า นบาท และ
489.90 ล้านบาท ตามลาดับ บริษัทจึงมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.50 เท่า 1.57 เท่า และ 1.38 เท่า ตามลาดับ การลดลง
ของอัตราส่วนสภาพคล่อง สิน้ ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2561 เกิดจากการที่สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ ในอัตราที่นอ้ ย
กว่าหนีส้ ินหมุนเวียน กล่าวคือ บริษัทมีเงินสดลดลง 14.99 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น เพิ่มขึน้ จานวน 168.22 ล้าน
บาท และวัสดุคงเหลือ ลดลงจ านวน 10.69 ล้านบาท ในขณะที่มีมูลค่างานที่เสร็จ แต่ยังไม่เรียกเก็บลดลง 101.19 ล้านบาท
ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึน้ 41.35 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีการเพิ่มขึน้ จ านวน 85.55 ล้านบาท
โดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ ของ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และเจ้าหนี้เ งิน
ประกันผลงาน ทั้งนี้ หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าบริษัทมีวงจรเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี
2561 และปี 2562 เท่ากับ 27 วัน 15 วัน และ 12 วัน ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้านานกว่า
ระยะเวลาการชาระหนีเ้ จ้าหนีก้ ารค้า แต่แนวโน้มระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจากการที่สัดส่วนลูกค้าโครงการ
เอกชนสูงกว่าภาครัฐ ซึ่งจะมีเครดิตเทอมการค้าที่เร็วกว่า
กระแสเงินสด
สาหรับงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ
(48.01) ล้านบาท (4.47) ล้านบาท และ (148.02) ล้านบาท ตามลาดับ โดยที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานสาหรับ
งวดปี 2562 เกิดจากการขาดทุนสุทธิในงวด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิเพิ่มขึน้ เจ้าหนีก้ ารค้าลดลง และจ่ายภาษีเงินได้
สาหรับงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจ กรรมการลงทุนเท่ากับ
(55.46) ล้านบาท 0.76 ล้านบาท บาท และ 22.25 ล้านบาท ตามลาดับ โดยที่กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสาหรับ
งวด ปี 2562 เกิดจากการไถ่ ถอนเงินที่ฝากจากบัญชีเงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน มีการจาหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
มากกว่า การลงทุนซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่บางส่วนเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ในงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 150.42
ล้านบาท (23.04) ล้านบาท และ 110.78 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนีใ้ นปี 2562 บริษัท มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการ
จัดหาเงินจาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปใน
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กิจกรรมการจัดหาเงินสาหรับงวดปี 2562 จากการนาเงินสดไปผ่อนชาระหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน และจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ และจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 15.00 ล้านบาท
ปั จจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ
1. แนวโน้มการท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศ
แถบตะวันตก ทั้งที่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ๆ การแข็งค่าของเงิ นบาทในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
และปั ญหาโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเมืองท่องเที่ยวหลัก
และเมืองท่องเที่ยวรองในทุกภูมิภาค ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใน
ปัจจุบนั และการยกเลิกโครงการลงทุนใหม่ ย่อมกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเช่นกัน

2.

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจ า (Recurring Income) จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยบริษัทเข้าร่วมประมูลและชนะการประมูลงานบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขต
เทศบาลนครลาปาง ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ มูลค่างานรวมทั้งสิน้ 114.96 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยรับรูร้ ายได้ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 2.5 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ) รวมทัง้ มีแผนที่จะเข้าร่วม
ประมูลงานบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทัง้ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในจังหวัด
อื่นๆ ในการเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าวในอนาคต
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21
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เ สีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ
กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ด้วย
เช่นกัน
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน ข้างต้นนี แ้ สดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิ น สด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีค วามเป็ นอิสระจากบริษัท ตามข้อ กาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดงั ต่อไปนี้
กำรรับรู้รำยได้โครงกำรก่อสร้ำง
บริษัทรับรูร้ ายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างซึ่งถือเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิน้ ตลอดช่วงระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานก่อสร้าง โดยมีการวัดความสาเร็จของการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิน้ สมบูรณ์ดว้ ยวิธีปัจจัยนาเข้า
ซึ่งเป็ นการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานก่อสร้างที่อา้ งอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึน้ ของงานที่
ทาเสร็จจนถึงปัจจุบนั กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทัง้ สิน้ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากการรับรูร้ ายได้
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ของสัญ ญาก่อ สร้างขึน้ อยู่กับดุลยพินิจและสมมติฐ านที่สาคัญของผู้บริหารในการประมาณระดับความก้าวหน้าของการ
ให้บริการงานก่อสร้าง
วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ผบู้ ริหารใช้สาหรับการรับรูร้ ายได้จากสัญญาก่อสร้าง วิธีการดังกล่าว
ประกอบด้วย
• ทาความเข้าใจและประเมินวิธีการประมาณการต้นทุนของผูบ
้ ริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
ที่จะได้รบั ผลการดาเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสัญญาที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ทดสอบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาประมาณการต้นทุนการก่อสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนการก่อสร้างตาม
สัญญาที่ประมาณไว้และการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการก่อสร้าง และทดสอบการจัดทาประมาณการโดยการสอบถาม
วิศวกรผูร้ บั ผิดชอบโครงการในรายละเอียดและสุ่มตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
• ทดสอบการปฏิ บัติ ต ามระบบการควบคุม ภายในของวงจรรายได้แ ละลูก หนี ้ และวงจรรายจ่ า ยและเจ้า หนี ้ส าหรับ การ
ก่อสร้าง
• ตรวจเอกสารการรับงานจากลูกค้า รายงานการประชุมระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตรวจสอบข้อความสาคัญในสัญญา เพื่ อ
ประเมินว่ามีขอ้ ความที่อาจส่งผลต่อประมาณการหรือไม่ อาทิเช่น ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า การแบ่งปันต้นทุน
ส่วนเพิ่มหรือส่วนที่ประหยัดได้ ความเสียหาย และค่าตอบแทนหากทาเสร็จก่อนหรือหลังกาหนด
• เปรียบเทียบอัตรากาไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปั จจุบันเพื่อ วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของประมาณการ
ต้นทุนโครงการ
• เยี่ยมชมโครงการที่สาคัญ สอบถามความคืบหน้าของโครงการจากวิศวกรผูค
้ วบคุมงานเพื่อเปรียบเทียบและประเมินความ
สมเหตุสมผลของความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดระดับความก้าวหน้าของงานตามวิธี ปัจ จั ย
นาเข้า
• ตรวจสอบต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างที่เกิดขึน
้ จริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคานวณระดับความก้าวหน้า
ของงานจากต้นทุนก่อ สร้างที่เกิดขึน้ จริง วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นระดับความก้าวหน้าของงานที่ประมาณโดยวิศวกร
โครงการกับระดับความก้าวหน้าของงานที่เกิดจากต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึน้ จริง
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อ มูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายง านของผูส้ อบ
บัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชื่อ มั่น ใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่
มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผมู้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
ต่อไป
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลต่องบกำรเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินการต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อ มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อ มั่นในระดับ สูงแต่ ไม่ไ ด้เป็ น การ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้อ มูลที่ขัดต่อ ข้อ เท็จ จริงอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาดและถือ ว่ามีสาระสาคัญ เมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้ ว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริหารจัดทา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
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ข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทัง้ หลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่ สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือ ข้อ บังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ สาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้า
พิ จ ารณาว่ า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทาดัง กล่ า วสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์

หมาย
เหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

19,513,938

34,505,225

19,513,938

34,505,225

เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจา

7

109,770

108,731

109,770

108,731

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

8

364,947,176

196,726,946

364,947,176

196,726,946

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ

9

243,348,378

344,534,610

243,348,378

344,534,610

47,397,364

58,087,004

47,397,364

58,087,004

675,316,626

633,962,516

675,316,626

633,962,516

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน

10

64,210,531

77,321,974

64,210,531

77,321,974

เงินลงทุนในการร่วมค้า

11

1,521,908

1,743,433

100,000

100,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

155,165,015

159,387,050

155,165,015

159,387,050

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14

2,155,587

1,498,821

2,155,587

1,498,821

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

24

8,908,378

5,342,618

8,908,378

5,342,618

49,597,713

27,389,711

49,597,713

27,389,711

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

108,983

205,731

108,983

205,731

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

281,668,115

272,889,338

280,246,207

271,245,905

รวมสินทรัพย์

956,984,741

906,851,854

955,562,833

905,208,421

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

15

173,966,363

84,215,347

173,966,363

84,215,347

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้

16

39,584,746

-

39,584,746

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

17

168,359,263

205,895,305

168,359,263

205,895,305

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.2

7,000,000

-

7,000,000

-

18

550,690

2,305,761

550,690

2,305,761

9

37,492,517

49,496,584

37,492,517

49,496,584

61,479,516

50,924,768

61,479,516

50,924,768

-

164,536

-

164,536

1,463,772

11,345,992

1,463,772

11,345,992

489,896,867

404,348,293

489,896,867

404,348,293

เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้าง
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้

19

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน

18

-

550,690

-

550,690

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

18,801,265

14,615,163

18,801,265

14,615,163

ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว

19

256,878

861,465

256,878

861,465

-

800,000

-

800,000

19,058,143

16,827,318

19,058,143

16,827,318

508,955,010

421,175,611

508,955,010

421,175,611

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

129,979,341

129,979,341

129,979,341

129,979,341

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

52,050,390

89,696,902

50,628,482

88,053,469

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

448,029,731

485,676,243

446,607,823

484,032,810

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

956,984,741

906,851,854

955,562,833

905,208,421

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตามกฎหมาย

21
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รายงานประจาปี 2562
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมาย
เหตุ
รายได้
รายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้าง

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

1,348,002,706

1,251,000,705

1,348,002,706

1,251,000,705

40,704,494

14,999,010

42,279,494

15,974,010

รวมรายได้

1,388,707,200

1,265,999,715

1,390,282,200

1,266,974,715

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรับเหมา
ก่อสร้าง

1,340,687,455

1,156,205,824

1,340,687,455

1,156,205,824

66,635,782

67,071,168

66,635,782

67,071,168

8,442,015

4,563,346

8,442,015

4,563,346

1,415,765,252

1,227,840,338

1,415,765,252

1,227,840,338

(27,058,052)

38,159,377

(25,483,052)

39,134,377

1,353,475

1,452,551

-

(25,704,577)

39,611,928

(25,483,052)

39,134,377

3,464,221

(9,594,347)

3,464,221

(9,594,347)

(22,240,356)

30,017,581

(22,018,831)

29,540,030

รายได้อื่น

23

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในการร่วม
ค้าและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี
เงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
การร่วมค้า
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้
(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

11

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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รายงานประจาปี 2562
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมาย
เหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
20
(507,695)

477,463

(507,695)

477,463

101,539

(95,493)

101,539

(95,493)

(406,156)

381,970

(406,156)

381,970

(22,646,512)

30,399,551

(22,424,987)

29,922,000

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

(0.04)

0.06

(0.04)

0.06

จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (หุน้ )

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี

24

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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รายงานประจาปี 2562

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21
22

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ว
250,000,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
129,979,341
-

-

-

-

-

250,000,000

129,979,341

124

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
14,000,000
2,000,000
-

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

82,044,956
(2,000,000)
(20,747,605)

476,024,297
(20,747,605)

30,017,581
381,970

30,017,581
381,970

-

30,399,551

30,399,551

16,000,000

89,696,902

485,676,243

-

รายงานประจาปี 2562

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

250,000,000

เงินปันผลจ่าย

129,979,341

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
16,000,000

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

89,696,902

485,676,243

-

-

-

(15,000,000)

(15,000,000)

-

-

(22,240,356)

(22,240,356)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(406,156)

(406,156)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(22,646,512)

(22,646,512)

52,050,390

448,029,731

ขาดทุนสาหรับปี

22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

250,000,000

129,979,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2562

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21
22

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ว
250,000,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
129,979,341
-

250,000,000

129,979,341

126

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
80,879,074
14,000,000

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
474,858,415

(2,000,000)
(20,747,605)
29,540,030

(20,747,605)
29,540,030

-

381,970
29,922,000

381,970
29,922,000

16,000,000

88,053,469

484,032,810

2,000,000
-

รายงานประจาปี 2562

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนที่ออกและชาระ
แล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

250,000,000

เงินปันผลจ่าย

129,979,341

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุน
สารองตาม
ที่ยงั ไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
16,000,000

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

88,053,469

484,032,810

-

-

-

(15,000,000)

(15,000,000)

-

-

(22,018,831)

(22,018,831)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(406,156)

(406,156)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(22,424,987)

(22,424,987)

50,628,482

446,607,823

ขาดทุนสาหรับปี

22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

250,000,000

129,979,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(25,704,577)

39,611,928

(25,483,052)

39,134,377

รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กลับรายการหนีส้ งสัยจะสูญ

(3,446,192)

-

(3,446,192)

-

ค่าเสื่อมราคา

17,395,763

15,119,125

17,395,763

15,119,125

968,034

679,501

968,034

679,501

(18,078,260)

(1,207,713)

(18,078,260)

(1,207,713)

486,018

2,278,040

486,018

2,278,040

(698,138)

(1,274,256)

(698,138)

(1,274,256)

(1,353,475)

(1,452,551)

-

-

ประมาณการหนีส้ ินเพิ่มขึน้

2,288,225

10,521,032

2,288,225

10,521,032

ผลประโยชน์พนักงาน

3,678,407

1,536,621

3,678,407

1,536,621

-

-

(1,575,000)

(975,000)

8,442,015

4,563,346

8,442,015

4,563,346

(16,022,180)

70,375,073

(16,022,180)

70,375,073

ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดินและ
อุปกรณ์
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายตัดจาหน่าย
ดอกเบีย้ รับ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินปั นผลรับจากกิจการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

(168,371,164)

78,898,023

(168,371,164)

78,898,023

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ

101,186,232

7,940,650

101,186,232

7,940,650

10,689,640

(11,680,656)

10,689,640

(11,680,656)

96,748

-

96,748

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

(37,716,619)

(89,717,048)

(37,716,619)

(89,717,048)

เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้าง

(12,004,067)

(35,551,336)

(12,004,067)

(35,551,336)

10,554,748

6,315,272

10,554,748

6,315,272

วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
ประมาณการหนีส้ ิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

(12,775,032)

(14,471,480)

(12,775,032)

(14,471,480)

(800,000)

(1,600,000)

(800,000)

(1,600,000)

-

(232,300)

-

(232,300)

(125,161,694)

10,276,198

(125,161,694)

10,276,198

(33,043,594)

(25,653,626)

(33,043,594)

(25,653,626)

10,185,038

10,909,362

10,185,038

10,909,362

(148,020,250)

(4,468,064)

(148,020,250)

(4,468,066)

13,111,443

(22,289,186)

13,111,443

(22,289,186)

เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึน้ )ลดลง

(1,039)

29,891,269

(1,039)

29,891,269

เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ

698,138

991,445

698,138

991,445

(18,387,046)

(24,047,348)

(18,387,046)

(24,047,348)

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์

26,875,659

15,241,571

26,875,659

15,241,571

เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,624,800)

-

(1,624,800)

-

1,575,000

975,000

1,575,000

975,000

22,247,355

762,751

22,247,355

762,751

(7,313,404)

(4,546,166)

(7,313,404)

(4,546,166)

89,751,016

8,714,553

89,751,016

8,714,553

38,649,757

-

38,649,757

-

7,000,000

-

7,000,000

-

(2,305,761)

(6,464,611)

(2,305,761)

(6,464,611)

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เกษียณอายุ
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกันเพิ่มขึน้

เงินสดจ่ายซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินปั นผลรับจากกิจการร่วมค้า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(15,000,000)

(20,747,605)

(15,000,000)

(20,747,605)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

110,781,608

(23,043,829)

110,781,608

(23,043,829)

(14,991,287)

(26,749,144)

(14,991,287)

(26,749,144)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

34,505,225

61,254,369

34,505,225

61,254,369

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

19,513,938

34,505,225

19,513,938

34,505,225

(13,045)

(12,065)

(13,045)

(12,065)

3,597,126

13,519,333

3,597,126

13,519,333

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
เจ้าหนีซ้ ือ้ ทรัพย์สินลดลง
ลูกหนีจ้ ากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการรับเหมาก่อ สร้าง
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้แก่ ตระกูลจิรพิพัฒน์ บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รบั หุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560
2. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนีส้ ินรวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ที่อาจเกิดขึน้ ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่
เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ ายบริหารได้จัดทาตัวเลขประมาณการขึน้ จากความเข้า ใจใน
เหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทาไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สดุ แล้ว
บริษัทแสดงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แ สดงเป็ นหลัก
บาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
งบการเงินได้จัดทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 บริษัทมีการร่วมการงานประเภทการดาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผูร้ ่วมดาเนินงานอื่น (Other
joint operators) บริษัทรับรูส้ ่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนีส้ ิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาเนินงานร่วมกันตาม
ส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อกิจการ
กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์.เค.เจ.

ลักษณะธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ
ไทย

ส่วนได้เสียในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ร้อยละ 60

เพื่ อ ความสะดวกของผู้ใ ช้ง บการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุน ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจึ ง ได้มี ก ารแปล
งบการเงินภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มีเนือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ินไี้ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับ
บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
เ รื่ อ ง สั ญ ญ า ส า ห รั บ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กาหนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนสาหรับการรับรูร้ ายได้ที่เกิดขึน้ จากสัญญาที่ทา
กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอน
มาตรฐานฉบับนีไ้ ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษัท
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกรำคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขนึ ้ เพื่อให้มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีท้ ี่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนีส้ ินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่องมือ ทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ ีผลบังคับใช้จะทา
ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
ปั จจุบันฝ่ ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 เรื่อ ง สัญ ญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กาหนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ ินทรัพย์และหนีส้ ินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 17
บริษัทคาดว่าจะนามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิ บัติโดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการนามาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั ิใช้ครัง้ แรกโดยการปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทคาดว่าการนามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์และหนีส้ ินของบริษัทมีจานวนเพิ่มขึน้ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1.3 ล้านบาท
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจาที่ติดภาระคา้ ประกัน”
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้การค้า แสดงมูลค่ า ตามจ านวนมูลค่ า สุท ธิ ที่ จ ะได้รับ บริษัทบันทึกค่ าเผื่อ หนี้ส งสัยจะสูญ ส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้
4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ
คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
4.4 สัญญาก่อสร้าง
สัญญาก่อสร้างคือสัญญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซึ่งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
หรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรือเชื่อมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขนั้ สุดท้าย
บริษัทรับรู ร้ ายได้ตามสัญญาก่อสร้างตลอดระยะเวลาการปฏิ บัติงาน เฉพาะเมื่อบริษัทสามารถวัดความก้าวหน้าของการ
ปฏิ บัติงานก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิน้ ให้สมบูรณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของการ
ปฏิบตั ิงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างสมเหตุผล แต่บริษัทคาดว่าจะได้รบั คืนต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัติงานตามภาระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ บริษัทรับรูร้ ายได้ตามสัญญาก่อสร้างเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึน้ จนกว่าบริษัทจะสามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ตอ้ งปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม
ระดับความก้าวหน้าของงาน คานวณโดยใช้วิธีปัจจัยนาเข้าซึ่งอ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึน้ ของงานที่ทา
เสร็จจนถึงปัจจุบนั กับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทัง้ สิน้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนการก่อสร้างทัง้ หมดเกินกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทัง้ หมด บริษัทจะรับรูข้ าดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในการวัดความก้าวหน้า บริษัทไม่รวมการวัดความก้าวหน้าจากสินค้าหรือบริการใดก็ตามที่บริษัทไม่ได้โอนอานาจการควบคุมให้
ลูกค้า ในทางตรงกันข้าม บริษัทรวมการวัดความก้าวหน้าสินค้าหรือบริการใดก็ตามที่บริษัทส่งมอบอานาจการควบคุมให้ลกู ค้า
เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็จสิน้
สัญญาก่อสร้างของบริษัทโดยปกติมีลักษณะเป็ นสัญญาที่มีราคาคงที่ ทัง้ นี้ บริษัทจะได้รบั ชาระจากลูกค้าตามกาหนดเงินงวดที่
เรียกเก็บที่กาหนดไว้ในแต่ละสัญญา ดังนัน้ บริษัทรับรูล้ กู หนีก้ ารค้า หากบริษัทมีสิทธิได้รบั ชาระตามจานวนเงินงวดที่เรียกเก็บใน
ข้อกาหนดของสัญญาดังกล่าว
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สินทรัพย์ตามสัญญาหมายถึงสิทธิที่บริษัทจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการซึ่งบริษัทได้โอนให้กบั
ลูกค้าแล้วซึ่งเกิดจากต้นทุนที่เกิดขึน้ และกาไรที่รบั รู ้ (หักด้วยรายการขาดทุนที่รบั รู แ้ ล้ว) ที่สูงกว่าจานวนเงินงวดที่เรียกเก็บ โดย
แสดงไว้เป็ นรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
หนีส้ ินตามสัญญาหมายถึงภาระผูกพันของบริษัทในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทน (หรือ
จานวนเงินที่มีสิทธิเรียกเก็บ) จากลูกค้าแล้ว โดยจะรับรูเ้ มื่อบริษัทได้รบั ชาระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบั สิ่งตอบ
แทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่บริษัทรับรูร้ ายได้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีหนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วยรายได้ค่ า
ก่อสร้างรับล่วงหน้าซึ่งเกิดจากจานวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่มากกว่าต้นทุนที่ เกิดขึน้ และกาไรที่รบั รู ้ (หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู ้
แล้ว) และเงินรับล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้างซึ่งเป็ นจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน ทัง้ นี้ เงินรับล่วงหน้า
จะทยอยนาไปสุทธิจานวนเงินที่ลกู ค้าจะต้องชาระตามจานวนเงินงวดในสัญญาที่ถึงกาหนดชาระ
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชี เงิน
ลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย
4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รบั รูเ้ มื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทุนเดิม หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
จานวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
5
ยานพาหนะ
5-10
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ บริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีและ
รับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์เหล่านัน้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจานวนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ าหน่ าย
สินทรัพย์นนั้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
การซ่อมแซมและบารุงรักษา จะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึน้ ต้นทุนของการปรับปรุ งให้
ดีขึน้ อย่างสาคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่จะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้น เมื่อได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีอยู่ในปั จจุบัน การปรับปรุ งหลั กจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดขึน้ จากราคาตามบัญชีและได้รวมอยู่ในการคานวณกาไรจากการ
ดาเนินงาน
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกั ษณะเจาะจงที่ซอื ้ มาบันทึกเป็ นสินทรัพย์เมื่อต้นทุนใน
การได้มาและการดาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงที่นามาใช้งานได้ตามประสงค์ ตัดจาหน่ายวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ 3-5 ปี
4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
บริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รบั คืนหรือ เมื่อมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมิน จะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน บริษัทได้รบั รูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู ใ้ นงวดก่อนๆ โดย
บันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่
ลดลง
4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว – กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ำ
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่า ยจะปั นส่วนระหว่างหนีส้ ินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบีย้ คงที่ต่อหนีส้ ินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีส้ ินระยะยาว
ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ ห้เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
4.10 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริษัทรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่าย
สมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่า เงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
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บริษัทคานวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทคานวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.11 กำรรับรู้รำยได้และต้นทุน
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อ สร้ ำ ง
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ ซึ่งมีการตกลงร่วมกันกับลูกค้าก่อนที่จะมีการปฏิบัติงาน ลูกค้าเป็ นผูค้ วบคุม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนัน้ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรูต้ ลอดช่วงระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยมีการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยวิธีปัจจัยนาเข้า (หมายเหตุ 4.4) ซึ่งเป็ นการวัด
ระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานก่อสร้างที่อา้ งอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึน้ ของงานที่ทาเสร็จ
จนถึงปัจจุบนั กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทัง้ สิน้ ซึ่งเป็ นวิธีที่บริษัทพิจารณาว่าสามารถแสดงภาพผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทในการส่งมอบอานาจควบคุมสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลกู ค้าได้อย่างสมเหตุผล
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
ดอกเบีย้ รับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.12 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษี เงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ิน ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทรับรูห้ นีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รบั รูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้นนั้
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บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทจะบันทึกภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษี ที่เกิดขึน้ เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักในระหว่าง
ปี
4.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจา ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีอ้ ื่น รายได้ที่ยงั ไม่เรียกชาระ ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน หนีส้ ินทางการเงินที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืม ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่า
การเงิน และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่
เกี่ยวข้อ ง บริษัทไม่ได้ใช้เครื่อ งมือ ทางการเงินอื่ น เพื่อ ลดความเสี่ย งจากการผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
4.15 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนีส้ ินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่ าจะส่งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รบั
คืนบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อ เมื่อ การได้รับคืนคาดว่าจะได้รบั อย่างแน่นอนเมื่อ ได้จ่ายช าระประมาณการ
หนีส้ ินไปแล้ว
4.16 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
บริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึน้ จริง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ ินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนีป้ ระกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบันของลูกหนี้เป็ น
เกณฑ์ในการพิจ ารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลูกหนีแ้ ละสถานภาพของลูกหนีไ้ ว้เป็ น
เกณฑ์ในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ ี่มีอายุหนีค้ า้ งชาระ
กำรร่วมกำรงำน
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการกาหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทที่
เกิดจากการร่วมการงานนั้น ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าจานวน 1
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แห่งที่เป็ นการร่วมการงานประเภทการดาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ร่วมดาเนินงานอื่ น
(Other joint operators) ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ผู้ป ระมาณการอายุการให้ป ระโยชน์แ ละมูล ค่ า คงเหลื อ ส าหรับ อาคารและอุป กรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยส่วนใหญ่อ ้างอิงจากข้อ มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจ ารณาการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ในการระบุภาระที่ต้อ งปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือ บริการให้กับลูกค้า ฝ่ ายบริหารจ าเป็ นต้อ งใช้ดุลยพินิจ ในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็ นภาระที่
แยกจากกันหรือ ไม่ กล่ าวคือ บริษัทจะบันทึกสินค้าหรือ บริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อ เมื่อ สินค้าหรือ บริการ
ดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รบั ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนัน้
การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรูร้ ายได้
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู ร้ ายได้ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบัตินนั้ เสร็จสิน้ ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ทัง้ นี้ บริษัทจะรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกค้าได้รบั และใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของบริษัทในขณะที่บริษัทปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบตั ิงานของบริษัทก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลกู ค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดงั กล่าว หรือ
- การปฏิบตั ิงานของบริษัทไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่บริษัทสามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และบริษัทมีสิทธิในการรับชาระ
สาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็จสิน้ ถึงปัจจุบนั
ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะรับรูร้ ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ินนั้ ได้เสร็จสิน้ ลงเมื่อใด
ในการคานวณรายได้ที่รบั รูต้ ลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ในการวัดระดับความก้าวหน้าของงาน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทตามภาระที่ตอ้ งปฏิบัติให้เสร็จ สิน้ ซึ่งอ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เกิดขึน้ ของงานที่ทาเสร็จจนถึงปัจจุบนั กับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทัง้ สิน้
ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง
บริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนามาคานวณจานวนและ
มูลค่าวัสดุก่อ สร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยค่าก่อสร้าง ค่าใช้ จ่ายทางตรงและทางอ้อมที่
เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ปันส่วนอย่างมีระบบ ที่ตอ้ งใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อ สร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทจะทาการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่ าง
สม่าเสมอ และทุกคราวที่มีการเปลี่ยนขอบเขตการให้บริการ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุน
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
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สำรองเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากโครงการก่อ สร้างแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
สัญญำเช่ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนีฝ้ ่ ายบริหารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรูจ้ านวนสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ
นัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทมีหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้ สินดังกล่าว ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
4.17 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่า จะ
เป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทาหน้าที่ถือหุน้ บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็ นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบ้ ุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือ
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริษัท ผูบ้ ริหารสาคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคานึงถึงเนือ้ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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5. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ร่วมค้าโดยบริษัทร้อยละ 5 และกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริษัท
นโยบายการกาหนดราคา

รำคำธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน :
ค่าเช่ารับ

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 3 ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่มของยอดเงินที่ได้รบั จากการทางาน

รายได้ค่าบริหารจัดการ
ซือ้ สินทรัพย์

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

เงินกูย้ ืม

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 ต่อปี

ขายที่ดิน

ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ

ค่าเช่าจ่าย

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

5.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ลูกหนี้อื่น
กิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ซือ้ สินทรัพย์
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
กิจการร่วมค้า
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319,574
319,574

309,723
2,510,889
2,820,612

-

880,374

800,000

1,600,000
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กิจการร่วมค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึน้ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

800,000

30,000,000
(23,000,000)
7,000,000

-

42,644

-

5.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
รายได้ค่าบริหารจัดการ
กิจการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ

3,518,329

3,432,892

3,518,329

3,432,892

กิจการร่ วมค้า
ขายที่ดิน

-

-

1,575,000

975,000

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่ ารับ

23,166,000

-

23,166,000

-

กิจการร่ วมค้า
ค่าเช่ าจ่าย
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,032,300

1,996,000

2,032,300

1,996,000

-

155,400
59,200
214,600

-

155,400
59,200
214,600

686,123

-

686,123

-

รวม
ดอกเบีย้ จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริหารสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2562

2561

17,454,193
1,117,714

16,220,725
912,636

18,571,907

17,133,361

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน

168,432
18,246,213
337,708
761,585
19,513,938

รวม

163,282
8,705,855
5,388,473
20,247,615
34,505,225

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.10 - 0.60 ต่อปี (2561 : ร้อยละ 0.25 - 0.85 ต่อปี )
7. เงินลงทุนชั่วครำว – เงินฝำกประจำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนชั่วคราวเป็ นเงินฝากประจา 6 เดือนและ 12 เดือน จานวน 0.1 ล้านบาท (ปี 2561 : 0.1
ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.65 - 0.75 ต่อปี (ปี 2561: ร้อยละ 0.90 - 1.55 ต่อปี )
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8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ

180,367,076
(2,106,371)
178,260,705

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

ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญา

98,230,732

57,262,487

เงินมัดจาค่าสินค้า

31,109,013

27,889,380

482,269

506,174

5,006,823

3,474,097

49,123,842

35,420,539

ลูกหนีอ้ ื่นๆ

319,574
2,414,218

2,820,612
3,081,820

รวม

364,947,176

196,726,946

เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมาช่วง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซอื ้ รอใบกากับภาษี
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)

ลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนีท้ ี่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
98,464,648
53,493,172

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

48,650,793
22,514,640
8,630,624
2,106,371

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

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

180,367,076
(2,106,371)

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

ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ

178,260,705

66,271,837

รวมลูกหนีก้ ารค้า

ลูกหนีก้ ารค้าจานวน 80.4 ล้านบาท (2561 : จานวน 52.8 ล้านบาท) ได้โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานก่อสร้างโครงการเพื่อ
คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 15
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9. รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ / เงินรับล่วงหน้ำจำกผู้ว่ำจ้ำง
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชาระ
มูลค่างานตามสัญญา
การรับรูร้ ายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ

3,983,714,324

3,164,494,833

3,104,536,686
(2,861,188,308)
243,348,378

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

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา

98,230,732

57,262,487

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง

37,492,517

49,496,584

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ

10. เงินฝำกประจำที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็ นบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งได้นาไปวางไว้กบั ธนาคารเพื่อคา้ ประกันการออกหนังสือคา้ ประกันธนาคาร
สาหรับการใช้ไฟฟ้า การประมูลงาน การออกหนังสือคา้ ประกันอื่นจากธนาคาร การเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตของบริษัท และคา้
ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15)
11. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในการร่วมค้านีเ้ ป็ นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บาท

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
1,521,908

1,743,433

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
เงินปันผลรับสาหรับปี
ตามวิธีราคาทุน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
100,000

100,000 1,575,000

975,000

กิจการ่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ดาเนินธุรกิจให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยบริษัทเชียงใหม่
ริมดอย จากัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 5
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ส่วนแบ่งกำไร
ในระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย
- ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียดังนี้
บาท
2562
2561
กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว

1,353,475

1,452,551

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว มีดงั นี้
บาท
กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ

22,615,844
28,126,919
50,742,763
16,592,304
3,712,304
20,304,608
30,438,155
5
1,521,908

26,930,254
39,465,872
66,396,126
23,166,172
8,361,289
31,527,461
34,868,665
5
1,743,433

บาท
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
งบกาไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

117,279,998
90,210,508
27,069,490
27,069,490
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12. กำรร่วมกำรงำนประเภทกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทาสัญญากิจการร่วมค้าในนาม กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์.เค.เจ. โดยบริษัท
เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 60 และบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ลงทุนร้อยละ 40 ซึ่งเป็ นการร่วมการ
งานประเภทการดาเนินงานร่วมกัน กิจการร่วมค้าประมูลงานก่อสร้างได้ในเดือน เมษายน 2559
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทและส่วนของการร่วมการงานประเภทการดาเนินงานร่วมกัน คือ กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริม
ดอย - อาร์.เค.เจ. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ซึ่งแสดงรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สรุปรายการฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
กาไรสะสมยังไม่จดั สรร

เฉพาะบริษัท

การร่วม
การงาน

674,989,873
279,377,261
489,772,108
19,058,143
49,557,542

326,753
868,946
124,759
1,070,940

เฉพาะบริษัท

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
-

675,316,626
280,246,207
489,896,867
19,058,143
50,628,482

บาท
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
การร่วมการ ตัดรายการ งบการเงินเฉพาะ
งาน
ระหว่างกัน
กิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
633,962,516
271,245,905
404,348,293
16,827,318
88,053,469

2561
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สรุปรายการกาไรขาดทุน
1,390,608,110 5,178,378 (5,504,288) 1,390,282,200 1,266,974,715
รายได้รวม
(1,410,342,711) (5,586,829)
164,288 (1,415,765,252) (1,227,840,338)
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้
(19,734,601) (408,451) (5,340,000)
(25,483,052)
39,134,377
(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
3,464,221
3,464,221
(9,594,347)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
(16,270,380) (408,451) (5,340,000)
(22,018,831)
29,540,030
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
(406,156)
(406,156)
381,970
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(16,676,536) (408,451) (5,340,000)
(22,424,987)
29,922,000
สาหรับปี
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13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บาท
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

94,919,923
94,919,923

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

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

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

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

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

รายการระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกมา
บวก ซือ้ สินทรัพย์
หัก จาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกไป

94,919,923
94,919,923

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

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

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

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

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

94,919,923
-

4,806,169
(1,244,105)

106,235,106
(55,826,128)

11,181,683
(6,024,999)

9,522,007
(4,182,606)

226,664,888
(67,277,838)

94,919,923

3,562,064

50,408,978

5,156,684

5,339,401

159,387,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

148

รายงานประจาปี 2562

บาท
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกมา
บวก ซือ้ สินทรัพย์
หัก จาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิยกไป

94,919,923
(4,368,321)
90,551,602

3,562,064
(240,144)
3,321,920

50,408,978
13,781,907
(792,892)
(13,870,976)
49,527,017

5,156,684
2,901,533
(39,060)
(2,126,752)
5,892,405

5,339,401
1,690,561
(1,157,891)
5,872,071

159,387,050
18,374,001
(5,200,273)
(17,395,763)
155,165,015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

90,551,602
90,551,602

4,806,169
(1,484,249)
3,321,920

118,156,062
(68,629,045)
49,527,017

13,969,626
(8,077,221)
5,892,405

11,212,568
(5,340,497)
5,872,071

238,696,027
(83,531,012)
155,165,015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมมีจานวน 46.5 ล้านบาท (2561 : 35.5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงินประมาณ 2.0 ล้านบาท (2561 : 15.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 91.5 ล้านบาท (2561 : 95.7 ล้านบาท) ได้ถู กจดจานองไว้เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ (หมายเหตุ 15)
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14.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มูลค่าตามบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
บาท
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีสนิ ้ ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี

2561

3,484,529
(1,985,708)
1,498,821

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

1,498,821
1,624,800
(968,034)
2,155,587

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

5,109,329

3,484,529

(2,953,742)
2,155,587

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

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) ต่อปี
ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
MOR,MOR-0.65
MOR
9,115,415
6,023,938

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
MOR-2.12, MOR-1
,MOR-1.62,MLR1.5,MLR,MRR
รวม

MLR-1.25
MOR-2.12, MOR1,MLR-1,MLR

-

16,191,409

164,850,948
173,966,363

62,000,000
84,215,347

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ และวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็ น
จานวนเงิน 701.3 ล้านบาท (2561 : 644.7 ล้านบาท) คา้ ประกันโดยเงินฝากประจาตามหมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 13 และบางส่วนคา้ ประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานก่อสร้างโครงการ
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16. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
หัก ส่วนลดรอตัดบัญชี
สุทธิ

40,000,000
(415,254)

-

39,584,746

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีต๋วั แลกเงินระยะสัน้ จานวน 20 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.70 ต่อปี และมีอายุ 270 วัน
นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินซึ่งมีกาหนดชาระคืนภายในเดือนมีนาคม 2563 และตั๋วแลกเงินระยะสัน้ จานวน 20 ล้านบาท มีอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินซึ่งมีกาหนดชาระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท
เสนอขายตั๋วแลกเงินดังกล่าวให้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันซึ่งคา้ ประกันโดยหุน้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) ของกรรมการ
บางท่าน
17. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
102,522,314
114,328,068
3,115,974
2,444,831
10,705,423
2,639,285
48,545,602
82,731,843
2,652,595
2,120,879
800,000
1,600,000
17,355
30,399

เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ รมสรรพากร
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
เจ้าหนีอ้ ื่น

168,359,263

รวม
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18. เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ภาษีซอื ้ ยังไม่ถึงกาหนด
หัก ดอกเบีย้ จ่ายรอตัดบัญชี

รวม
หัก ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
จากส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

599,574
(39,225)
(9,659)

3,126,984
(204,569)
(65,964)

550,690
(550,690)

2,856,451
(2,305,761)

-

550,690

บริษัทได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าซือ้ เครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการดาเนินงานของกิจการโดยมี
กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 4 ปี
19. ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันโครงกำร
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นดังนี้
บาท
2562
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
12,207,457
16,157,905
เพิ่มขึน้ ในระหว่างปี
2,288,225
10,521,032
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึน้ จริงในระหว่างปี
(12,775,032)
(14,471,480)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1,720,650
12,207,457
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
รวม

1,463,772
256,878
1,720,650

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

บริษัทรับรูป้ ระมาณการหนีส้ ินสาหรับการเรียกร้องจากการรับประกันโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากรับเหมาก่อ สร้าง
โครงการ โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมในอดีต บริษัทคาดว่ารายจ่ายเหล่านีส้ ่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในรอบปี บัญชี
ถัดไปและรายจ่ายทัง้ หมดจะเกิดขึน้ ภายในห้าปี นบั จากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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20. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จานวนเงินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
บาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน
ส่วนที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
14,615,163
13,788,305
509,521
2,972,259
196,627

1,084,488
452,133

507,695
-

(477,463)
(232,300)

18,801,265

14,615,163

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
1,758,619
273,814
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,919,788
1,262,807
3,678,407
1,536,621
รวม
บริษัทคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ขา้ งหน้า เป็ นจานวนประมาณ 0.9 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัท 19 ปี
(2561 : 13 ปี )
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

ปี 2562
ร้อยละ 2.56 ต่อปี
ร้อยละ 7.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 2.39 28.65
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก
เกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
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ร้อยละ 2.92 ต่อปี
ร้อยละ 7.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 3.82 22.92
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก
เกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ น ไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนด
ไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 50 เบซิสพอยท์)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 100 เบซิสพอยท์)
อัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 2)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 40)

เพิ่มขึน้
(820,845)
(1,571,624)
1,711,021
3,719,635
(1,342,183)
(2,424,105)

2561
ลดลง
899,077
1,885,686
(1,463,002)
(2,718,524)
1,713,014
3,966,150

เพิ่มขึน้
(449,484)
(861,622)
934,573
2,025,555
(858,586)
(1,556,849)

ลดลง
490,985
1,028,175
(803,018)
(1,494,998)
1,085,203
2,499,988

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ ม่ได้คานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่
ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
ได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ ไปให้มีสิทธิได้รบั
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้น
ไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริ ษั ท มี ห นี้สิ น ส ารองผลประโยชน์ร ะยะยาว ของพนัก งานเพิ่ ม ขึ ้น 3.0 ล้า นบาท บริ ษั ท บัน ทึ ก ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกาไรหรือขาดทุนของปี ปัจจุบนั
21. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั น
ผลได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทสารองตามกฎหมายจานวน 2.0 ล้านบาท
20) เงินปั นผลจ่ำย
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย

ปันผลจ่ายต่อหุน้

เงินปั นผลประจาปี สาหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

15,000,000

0.0300

เงินปั นผลประจาปี สาหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

20,747,605

0.0415
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เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.0300 บาท จานวน 500 ล้านหุน้
เป็ นจานวนเงิน 15.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0415 บาท จานวน 500 ล้านหุน้
เป็ นจานวนเงิน 20.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 เมษายน 2561
23. รายได้อ่นื
รายได้อื่นสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
รายได้จากคดีความฟ้องร้องลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์และตัดจาหน่าย
รายได้ค่าบริหารโครงการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่นๆ

10,106,256
18,100,406
3,518,329
2,032,300
698,138
6,249,065
40,704,494

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

- 10,106,256
1,207,713 18,100,406
3,432,892 3,518,329
1,996,000 2,032,300
1,274,254
698,138
- 1,575,000
7,088,151 6,249,065
14,999,010 42,279,494

1,207,713
3,432,892
1,996,000
1,274,254
975,000
7,088,151
15,974,010

รวม
รายได้จากคดีความฟ้องร้องลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
ในเดือนเมษายน 2562 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้ลูกหนี้การค้ารายหนึ่งชาระค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ รวมเป็ นเงินจ านวน
19.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกลดยอดลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีป้ ระกันผลงานคงค้างจานวนรวม 13.8 ล้านบาท และ
บันทึกการกลับรายการ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและรับรูผ้ ลต่างจากการรับชาระหนีส้ ทุ ธิจากค่าใช้จ่ายรวมเป็ นจานวน 10.1
ล้านบาท เป็ นรายได้จากคดีความฟ้องร้องลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
24. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้สาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(3,464,221)

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

9,594,347

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สรุปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร(ขาดทุน)
(101,539)

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

95,493

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับอัตราภาษี ที่ใช้
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย

กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(25,704,577)

39,611,928

(25,483,052)

39,134,377

20%
(5,140,915)

20%
7,922,385

20%
(5,096,610)

20%
7,826,875

368,021
-

1,100,935
(97,046)
-

368,021
(315,000)

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

5,043,589
(270,695)

(290,510)

5,043,589
-

-

-

8,635,764

-

8,635,764

(3,464,221)

958,583

(3,464,221)

958,583

(3,464,221)

9,594,347

(3,464,221)

9,594,347

ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ที่ไม่สามารถนามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึน้
รายได้ที่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนีส้ ินจากการรับประกันโครงการ
ประมาณการต้นทุนโครงการ
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ

421,274
4,998
344,130
953,652
4,964,450
3,760,253

1,110,512
22,256
2,441,491
2,923,033

10,448,757

6,497,292

1,540,379

1,154,674

8,908,378

5,342,618

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญมีดงั นี้
บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,224,851,550
1,052,101,201
89,087,261
81,523,901
17,395,763
15,119,125
2,543,443
3,059,175

วัสดุก่อสร้างและวัสดุสนิ ้ เปลืองใช้ไปและค่างานผูร้ บั เหมา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา
26. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน

บริษัทดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และดาเนินธุรกิจ ใน
เขต ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจาก
การดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ ที่ใช้ในการวัดกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์ใ นงบ
การเงิน ดังนัน้ รายได้ กาไรจากการดาเนินงาน และสินทรัพย์ทงั้ หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วน
งานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
รายได้ทั้งหมดจากการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี สิน้ สุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2562 มาจากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 4 ราย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 56 ของยอดรวมรายได้ (ปี 2561 : จานวน 3 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 46 ของยอดรวมรายได้)
27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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บริษัทและพนักงานของบริษัทได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-6 ของเงินเดือน
กองทุนสารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ
พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2562 บริษัทรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน 1.6 ล้านบาท (ปี 2561 : จานวนเงิน 1.5 ล้านบาท)
28. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งโครงการ EJIP เป็ น
โครงการลงทุนซือ้ หุน้ ของบริษัทสะสมเป็ นรายงวดโดยพนักงานของบริษัท ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่บริษัทให้แก่
พนักงาน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มตัง้ แต่ เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจานวนเงิน 0.9 ล้านบาท
29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
บริษัทได้ทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพืน้ ที่ในอาคารสานักงาน ที่ดิน และสัญญาบริการ อายุของ
สัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน
ดังกล่าว ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.5
1.0

0.4
1.2

29.2 หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีหนังสือคา้ ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบตั ิตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ประกันการก่อสร้าง การประมูลงานก่อสร้าง
การยื่นซองประกวดราคาและการชาระหนี้
146.8
245.3
ประกันการชาระคืนเงินรับล่วงหน้าและ
เงินประกันผลงาน
233.8
286.0
ประกันอื่น ๆ
3.1
2.7
383.7
29.3 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดจากการคา้ ประกันเงินกู้ยืม
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534.0

รายงานประจาปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดจากหนังสือคา้ ประกันที่ออก โดยธนาคารของกิจการ
ร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - อาร์.เค.เจ. จานวน 7.3 ล้านบาท (2561 : 29.0 ล้านบาท)
30. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง
กาไรหรือการค้า
30.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ งหรือ ความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญ กับความยุ่งยากใน
การระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม
30.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ เจ้าหนีต้ ามสัญญาการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้ คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบัน บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
30.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีค้ ่าก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาก่อสร้างส่วนใหญ่
ของบริษัทจะทากับหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าที่มีความสามารถในการชาระหนี้ ดังนัน้ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความ
เสียหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อกับลูกหนีเ้ หล่านี้ นอกเหนือจากส่วนที่ได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว
30.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน อันได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝาก
ประจาลูกหนีก้ ารค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชาระ ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานและลูกหนีอ้ ื่น เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วแลกเงิน เงิน
กูย้ ืม เจ้าหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีอ้ ื่น เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้
ซึ่งความสามารถในการดารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนเป็ น 1.14 : 1 (2561:
0.87 : 1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนเป็ น 1.14 : 1 (2561: 0.87 : 1)
32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 มีมติดงั นี้
- อนุมัติจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ จานวน 500,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.012 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 6.0 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกาไรสะสม
ทัง้ นี้ มติดงั กล่าวจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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