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วิสัยทัศน ์

เป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน 

 

 

พันธกิจ 

มีการบริหารงานที่ดีตามมาตรฐานสากล 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม 

 

 

คุณค่า (Values) 

พันธมิตรทางกลยุทธด้์านก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ 
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01 
สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการ 

ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง 
จากกระแสการเปล่ียนแปลงมหภาคของโลกอย่างรวดเร็วมาก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจใน
หลายดา้น กระแสของการด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่ งยืน
กลายมาเป็นประเด็นส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  

เรารับรูก้ระแสและเรียนรูศ้าสตรแ์ห่งการสรา้งธุรกิจ
อย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เราตระหนกัถึงความส าคญัของการ
วางแผน การบริหารจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึน้เพ่ือให้
การด าเนินงานสอดคลอ้งไปกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
เพ่ือส่งมอบคุณค่าขององคก์รไปยังผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คณุ
ค่าที่ส าคญัของเรานัน้คือ ลกูคา้ คู่คา้ และพนกังานของบริษัท ที่
เปรียบเสมือนดั่งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่จะขบัเคล่ือนบริษัทให้
เติบโตไปดว้ยกนัในอนาคตภายใตมิ้ติการพฒันาดา้น เศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ใ น ปี  2563 ใ น สภ า ว ะถดถอยขอ ง เ ศ รษฐ กิ จ
ระดับประเทศ และระดับโลก เราจะยังคงด าเนินกิจกรรมด้าน
ความยั่งยืนในหลายกิจกรรมที่จะส่งผลใหเ้กิดความมั่นคงใหก้ับ
บริษัททั้งในระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น
การพัฒนาด้านความรู ้และความสามารถของบุคลากรของ
องคก์รในทุกภาคส่วน เพราะเรามองเห็นว่าทรพัยากรที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะท าให้บริษัทเกิดการเติบโตได้อย่างมั่ นคงนั้นคือ
ทรัพยากรคน ซึ่งบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถจะเป็น
องคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จของด าเนินธุรกิจ 

ทั้งนี ้บริษัทยังเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานอย่างยิ่ง เราใหค้วามส าคญัในการลดการเกิดอบุตัิเหตุใน
การท างาน การลดการเกิดขยะจากการด าเนินงาน นัน้หมายถึง
การลดความสูญเสีย ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และน าไปสู่
ผลลัพธ์คือการลดต้นทุนในการด าเนินงานซึ่ งจะท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทดีขึน้ในทนัที 

นอกจากนี้ในปี 2562 นี ้เอง บริษัท ได้ท าการขอการ
รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภัยในการท างาน ISO 45001 นอกเหนือจาก
มาตรฐานดา้นคุณภาพ 9001-2015 เพ่ือใหบ้ริษัทมีแนวทางใน
การด าเนินงานใหเ้กิดความกา้วหนา้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท ์
ประธานกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน ์ จิรพิพัฒน ์
กรรมการผู้จัดการ 
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02 
คณะกรรมการบริษัท 

ประวัติคณะกรรมการบริษัท 
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ์
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

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

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

ประสบการณก์ารท างาน 
 

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

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัพะเยา 
กรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131/2016 
3 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5/5 ครัง้ (100%) 
1/1 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

0.04% (200,000 หุน้)  

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายประวัติ สิริภัทโรดม 
อายุ 69 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ                              

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2545 - 2553 
 

รองกรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
รองผูว้่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 111/2008 
3 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

4/4 ครัง้ (100%) 
5/5 ครัง้ (100%) 
1/1 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31ธันวาคม 2562 

0.04% (200,000 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายอนันต ์สิริแสงทักษิณ 
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ                              

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท  Eastern New Mexico Univ. USA 
ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2562 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. วิลล่า คณุาลยั 
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. ยูบิส (เอเชีย) 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
บมจ.ไอร่าแคปปิตอล 
ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร ์ 
กรรมการบริษัท 
บมจ.อาเซียนโปแตชชยัภูมิ (ไม่ไดเ้ป็นบริษัทจดทะเบียน) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016 
3 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

4 บริษัท 
1 บริษัท 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

4/4 ครัง้ (100%) 
5/5 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

0.04% (200,000 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายพงษอิ์นทร ์รักอริยะธรรม 
อายุ 67 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาศาสตร ์ 
(ภูมิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร ์(ภูมิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(การประยุกตใ์ชข้อ้มลูดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัปอลซาบาติเยร ์ประเทศฝรั่งเศส 

ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2554 – 2561 
ปี 2517 – 2554 
 
ปี 2519 – 2554 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
อธิการบดี มหาวิทยาลยัเนชั่น 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาภูมิศาสตรค์ณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
หนึ่งในคณะท างาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 141/2017   
3 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

4/5 ครัง้ (80%) 
1/1 ครัง้ (100%) 
1/2 ครัง้ (50%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

0.02% (100,000 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2562  

9 
 

 

นางนฤมล กิมภากรณ ์
อายุ 49 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาโท สาขาการจดัการ University of Wollongong, Australia 

• ปริญญาเอก สาขาการจดัการ, Adamson University, Philippines 

• ปริญญาเอก สาขา International Business,  Asian Institute of Technology, Bangkok 
ประสบการณก์ารท างาน 
 
 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2557 – 2559 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
อาจารยภ์าควิชาการตลาด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผูอ้  านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการวิจยัส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 141/2017   
3 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

4/5 ครัง้ (80%) 
3/4 ครัง้ (75%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

(-ไม่มี- หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&sa=X&ved=0ahUKEwjDtpvDvczgAhXLLY8KHV-mBhoQ7xYIKSgA
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นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั 
ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – 2559 
 

กรรมการบริษัท  
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
ที่ปรกึษา 
บมจ.ธนาคารทิสโก ้สาขาเชียงใหม ่
ผูอ้  านวยการ 
บมจ.ธนาคารทิสโก ้สาขาเชียงใหม ่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016 
3 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5/5 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

3.50% (17,500,000 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน ์
อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

กรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท วิศวกรรมแหล่งน า้ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2533 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2527 – 2534 
 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
วิศวกรโยธาและวิศวกรแหล่งน า้ 
บจก.ทีม คอนซลัติง้ เอ็นจิเนียร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014 
29 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5/5 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

32.27% (161,350,000 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน ในต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายเฉลิมศักดิ ์นิมาพันธ ์
อายุ 63 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2540 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ  
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014 
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2016 
22 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5/5 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

10.00% (50,000,000 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน ในต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอ านวยการ 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายพัฒนา สุวรรณสายะ 
อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณก์ารท างาน 

 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2554 – 2560 

กรรมการ  
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
ท างานที่ปรกึษาและออกแบบอิสระ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019 
2 ปี 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5/5 ครัง้ (100%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

0.01% (54,093 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน ในต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรม 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 
อายุ 64 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 
 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณก์ารท างาน ปี 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2559 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162/2019 
- ปี (8 เดือน) 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

4/5 ครัง้ (80%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

0.03% (154,093 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน ในต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิงานโครงการ 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้้ยืมเงิน) 
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นางสาวฐิดา จ าเรญิพฤกษ ์ 
อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• MIS (Management Information System) Program,                                                                
City College of New York University 

ประสบการณก์ารท างาน 
 

ปี 2562 – ปัจจุบนั 
ปี 2533 – ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
วิศวกร/กรรมการผูจ้ดัการ บจก.เอส เอส เค เอน็จิเนียริ่งคอนซลัแตนท ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162/2019 
- ปี (8 เดือน) 

การด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
อ่ืน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

4/5 ครัง้ (80%) 
2/2 ครัง้ (100%) 

สัดส่วนหุ้นท่ีถือ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

0.41% (2,031,100 หุน้) 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เป็น 
3. ไม่มี 
 

กรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การ
ซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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03 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

  1. นายอนนัต ์ สิริแสงทกัษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายประวตั ิ สิริภทัโรดม กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางนฤมล กิมภากรณ ์ กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ดงักล่าวเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มีประสบการณเ์ฉพาะดา้น มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีความอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัประชุมรวม 4 ครัง้ กับผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยไม่มีผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ร่วมประชุม ซึ่ง
ผลการประชุมไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ทัง้นี ้สามารถสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้ 

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ ้นและสาธารณชน โดยมีการหารือกับผู้สอบบัญชี และได้น า
ความเห็นของผูส้อบบญัชีในประเด็นส าคญัมาปรบัปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี และเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินอย่างเพียงพอต่อผูถ้ือหุน้และสาธารณชน รวมทัง้ ไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัในส่วนของเรื่องส าคญัจากการสอบบัญชี 
หรือ KEY Audit Matters ตามความเห็นของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

2. สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้ง เสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ควบคมุดแูลทรพัยสิ์นอย่างเพียงพอ  
4. พิจารณาใหค้ าแนะน า และใหค้วามเห็นชอบแผนตรวจสอบประจ าปีที่เสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูเ้ชี่ยวชาญการ

ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน (Outsource) 
5. สอบทานผลการปฏิบตัิงานและขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูเ้ชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

(Outsource) 
6. ทบทวนการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในการท าหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา และใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี พรอ้ม

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   
7. พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไดมี้การจัดท างบการเงินของบริษัทซึ่งสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

ตามมาตรฐานบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป และไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินอย่างเพียงพอ โดย
ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกตอ้งอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบใหเ้สนอชื่อผูส้ อบ
บญัชีรบัอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,300,000 
บาทต่อปี 

 

         
            นายอนนัต ์ สิริแสงทกัษิณ 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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04 
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

  1. นายพงษ์อินทร ์ รกัอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  2. นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  3. นายประวตั ิ สิริภทัโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดจ้ดัประชุมรวม 1 ครัง้ ซึ่งผลการประชุมไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครัง้ ทัง้นี ้สามารถสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้

1. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลือกบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นหรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ 

2. พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
แต่งตัง้ 

3. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
5. พิจารณาการปรบัอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ัดการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมตัิฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 

 

        

            นายพงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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05 
ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
 

  2560 2561 2562 

งบแสดงฐานะการเงินรวม    
สินทรพัย ์ 1,018,793,412 906,851,854 956,984,741 

หนีสิ้น 542,769,115 421,175,611 508,955,010 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 476,024,297 485,676,243 448,029,731 

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ ่ 476,024,297 485,676,243 448,029,731 

    
งบก าไรขาดทุนรวม    
รายไดจ้ากการขาย 1,366,796,924 1,251,000,705 1,348,002,706 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 1,318,862,135 1,223,276,992 1,407,323,237 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 62,860,972 44,175,274 (17,262,562) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 18,242,265 15,798,626 18,363,797 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรบัปี 43,913,798 30,017,581 (22,240,356) 

    
อัตราส่วนทางการเงิน    
จ านวนหุน้ที่ออก (ลา้นหุน้) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.95 0.97 0.90 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.11 0.06 (0.04) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.041  0.030  0.012/1  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 50.09%/2 54.47%/2 11.85%/3 

อตัราก าไรส าหรบัปีต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 3.21% 2.40% -1.65% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (%) 12.49% 6.24% -4.76% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 5.27% 3.12% -2.39% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 1.14 0.87 1.14 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อหุน้ต่อก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (เท่า) 18.00 12.79 7.28 

     หมายเหตุ  /1 - คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2562 ในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น 
/2 – อัตราการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2560 และ 2561 ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินส ารอง

ตามกฎหมาย 
 /3 – อัตราการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2562 ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบ

เฉพาะกิจการ) 
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06 
การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 

“CRD”) จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเท่ากับ 0.50 ลา้นบาท โดยนายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และกลุ่ม
เพื่อนวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่  เพื่อประกอบ
ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง โดยเริ่มตน้จากการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้ง
บา้นจัดสรรใหก้ับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพัยใ์นจังหวัดเชียงใหม่ 
ก่อนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรบัเหมาก่อสรา้งอาคารส่ิงปลูกสรา้ง
ประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชนในเวลา
ต่อมา  

บริษัทมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน 
ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50100 
บริษัทมีรูปแบบการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. รับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ัวไป ไดแ้ก่ การ

ให้บ ริ ก า ร รับ เหมาก่ อส ร้า ง ง านวิ ศ วก ร รม โยธา  ง า น

สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลกูคา้

ก าหนด ซึ่งด าเนินธุรกิจในนามบริษัท ทั้งนี ้ ในส่วนของงาน

ระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical:  M&E) 

อาทิ ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร ระบบประปา และระบบ

สุขาภิบาล เป็นต้น บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้ร ับเหมาที่ มี

ประสบการณใ์นแต่ละระบบงานเขา้มารบัจ้างท างาน ซึ่งจะอยู่

ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ

บริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่าง

ใกล้ชิด ทั้งนี ้บริษัทยังคงเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของ

โครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) 

2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่ การ
ใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งและติดตั้งระบบรวบรวมและบ าบัด
น ้าเสีย ระบบประปา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub 
Station) งานปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิล้ใตด้ิน 
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็กและระบบงาน
ชลประทาน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่งน ้า
โครงการไฟฟ้าพลังน ้า งานติดตั้งและทดสอบเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานน า้พรอ้มอปุกรณ ์ตามแบบที่ลูกคา้ก าหนด โดย
บริษัทรบัผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา ส าหรบังานระบบ
อื่น อาทิ ระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใชก้ารว่าจา้งผูร้บัเหมาที่

มีประสบการณใ์นแต่ละระบบงานเขา้มารบัจา้งท างาน ซึ่งจะอยู่
ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่าง
ใกลช้ิด ซึ่งบริษัทสามารถเขา้รบังานไดโ้ดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบต่อลูกคา้เจ้าของโครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลัก 
(Main Contractor) หรือเข้ารับงานในนามกิจการร่วมค้า 
(“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคา้เจา้ของ
โครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนามกิจการคา้ร่วม 
(“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อลูกค้า
เจ้าของโครงการตามส่วนงานที่ท า โดย Joint Venture หรือ 
Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตาม
ความเหมาะสม 

ปัจจุบันบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอก เพื่อเขา้
รบังานและใหบ้ริการ จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์ .  เค. เจ. 

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

บริษัทกับบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“R.K.J.”) ซึ่ง 

R.K.J. ไมมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ถือหุ ้น กรรมการ และ

ผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. 

ลงทุนรอ้ยละ 40 เพื่อการรบัสัญญางานก่อสรา้งระบบรวบรวม

และบ าบัดน า้เสีย ใหก้ับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และสิน้สดุสญัญาโครงการในปี 2562 

กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRC-CEC”) ซึ่งเป็นการ

จัดตั้งขึน้ระหว่างบริษัทกับบริษัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จ ากัด (“CEC”) ซึ่ง CEC เป็นบริษัทที่มีกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่

ของบริษัทถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน 

โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 5 และ CEC ลงทุนรอ้ยละ 95 เพื่อการ

เขา้ประมลูงานจดัเก็บขยะมลูฝอยภายในเขตเทศบาลเชียงใหม่

จ านวน 4 แขวง และสิน้สดุสญัญาในปี 2563 
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07 
โครงสร้างกลุม่บริษัท และความสัมพนัธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัทไดป้รบัปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาองคก์รใหเ้ขา้สู่ระบบสากล ตั้งแต่การปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร การพัฒนากระบวนการท างาน กา รพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
ตลอดจนการพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึ่งเป็นการรบัรองระบบประสิทธิภาพการท างานของบริษัท ซึ่ง
มาตรฐานนีเ้ป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัที่จะช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกิจ และการสรา้งความพึงพอใจแก่คู่คา้ของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่ งยืนในอนาคต 

นายกานต ์อภิญญาวชัรกุล 

กิจการรว่มคา้ CRC-RKJ 

บจก.อาร.์เค.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง 

กิจการรว่มคา้ CRC-CEC 

นายทวีศกัด์ิ นิมาพนัธ์ 

กลุ่มจิรพิพฒัน ์ 

10.50% 14.98% 

3.50% 

40.00% 60.00% 5.00% 
95.00% 

20.00% 10.00% 

15.00% 

นายวิเชียร ศรีมนุินทรน์ิมิต นายกนก ศรีกนก นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ์ นายสรุพล ศรีวีระสกุล 

10.00% 

3.50% 39.76% 

37.65% 

บจก.CEC 

5.02% 

นายพิชย สวุรรณสายะ 

2.10% 
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08 
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท 

ปี รายละเอียด 
2533 • ก่อตัง้บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (“CRC”) ดว้ยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ลา้นบาท  
2535 • เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 

2537 • เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 
• เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 

2538 • เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30.00 ลา้น เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 
2542 • เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 50.00 ลา้น เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 
2550 • เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 65.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 
2552 • บริษัทและหา้งหุน้ส่วนจ ากัดศิลป์โยธา (“ศิลป์โยธา”) ไดจ้ดัตัง้กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์โยธา (“กิจการร่วมคา้ 

CRC-ศิลป์โยธา”)  โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 50 และศิลป์โยธาลงทุนรอ้ยละ 50 เพ่ือการเขา้ประมูลงานก่อสรา้งโรงบ าบัด
น า้ใตด้ินจากบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ บริเวณทางขึน้ทุ่งบวัตอง เหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 
มลูค่าโครงการ 76.50 ลา้นบาท แลว้เสร็จเมื่อปี 2554 

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

2554 • บริษัท และบริษัท เอ็ม.อาร.์วี.วิศวกรรม จ ากัด (“MRV”) ไดจ้ดัตัง้กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อาร.์วี (“กิจการร่วม
คา้ CRC-MRV“) โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 50 และ MRV ลงทุนรอ้ยละ 50 เพื่อการเขา้ประมูลงานก่อสรา้งพรอ้มติดตั้ง
สวิตซเ์กียรร์ะบบ 115 kV (เพ่ิมเติม) สถานีไฟฟ้าบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ตามโครงการพฒันาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า ระยะที่ 8 มลูค่าโครงการ 11.79 ลา้นบาท แลว้เสร็จเมื่อปี 2556 

2557 • บริษัทเปล่ียนรอบการจัดท าบัญชีจากรอบบัญชีมิถุนายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็น มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นตน้ไป 

• บริษัทไดร้่วมจัดตั้งบริษัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากัด (“CEC”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท มีส านักงาน
ตัง้อยู่เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โดยบริษัทเขา้ถือหุน้คิดเป็น
รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุน้โดยบุคคลเกี่ยวขอ้งของ
กรรมการท่านหนึ่ง เพื่อเขา้ประมลูงานใหบ้ริการจดัเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ ทัง้นี ้เพื่อแยกธุรกิจใหบ้ริการ
เกี่ยวกับขยะมลูฝอยออกจาก CRC ใหช้ดัเจน 

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 
34.188 บาท จ านวน 650,000 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22.22 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ และบริษัทไดจ้่ายเงินจ านวนดงักล่าว
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคม 2557 

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 
69.231 บาท จ านวน 650,000 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 45.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ และบริษัทไดจ้่ายเงินจ านวนดงักล่าว
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในเดือนธันวาคม 2557 

• บริษัทและ CEC จดัตัง้กิจการร่วมคา้ภายใตช้ื่อกิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย-ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRC-
CEC”) โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 5 และ CEC ลงทุนรอ้ยละ 95 เพื่อการเขา้ประมูล และใหบ้ริการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค ์แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 568.50 ลา้นบาท ซึ่ง
สญัญาจะสิน้สดุในเดือนมิถุนายน 2563 
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ปี รายละเอียด 
2558 • เพื่อขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ใหช้ัดเจน เพื่อใหบ้ริษัท

สามารถมุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการส่วนงานรบัเหมาก่อสรา้งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทไดอ้ย่าง
เต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมความพรอ้มในการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ จึงขายเงินลงทุนใน CEC ทั้ง
จ านวนใหก้ับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท และจดัประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ CRC-CEC ใหม่ เป็นเงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ 

• จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการและคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-ศิลป์โยธา และกิจการร่วมค้า CRC-MRV 
ภายหลงัส่งมอบงานแลว้เสร็จ 

• จดทะเบียนยกเลิกส านกังานสาขา 1 เนื่องจากขายสิทธิการเช่า และอาคารทัง้หมดใหก้ับ CEC 
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ ้นละ         

15 บาท จ านวน 650,000 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9.75 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ และบริษัทไดจ้่ายเงินจ านวนดงักล่าวเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2558 

• ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 46.15 
บาท จ านวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิน้ประมาณ 30.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจ านวน
ดงักล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในเดือนกันยายน 2559 

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

• บริษัท และบริษัท อาร.์เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“R.K.J.”) ไดจ้ดัตัง้กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย – อาร.์ เค. เจ. (“CRC-
R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนรอ้ยละ 40 เพื่อการเขา้ประมูลงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและ
บ าบดัน า้เสีย ใหก้ับเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มลูค่าโครงการรวม 364.77 ลา้นบาท โครงการจะแลว้เสร็จใน
ปี 2561 

• บริษัทขยายพืน้ที่ส  านกังานใหญ่โดยการซือ้อาคารเพ่ิมเติม และจดทะเบียนแกไ้ขที่ตั้งส านักงานใหญ่ เป็นเลขที่ 164/34-
36 ถนนชา้งคลาน ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

• ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 6 กันยายน 2559 มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 150 บาท 
จ านวน 650,000 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 97.50 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ และบริษัทไดท้ยอยจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าว
จนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

• เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 175.00 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ 
2560 • แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชน 

• เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้จาก 100 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 150.00 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO)  
• เปล่ียน Logo และ ชื่อย่อบริษัท จาก CRC เป็น CRD 
• เขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 5 ตลุาคม 2560 ใชช้ื่อย่อหลกัทรพัย ์“CRD” 

2561 • บริษัทขยายการรบังานโครงการก่อสรา้งโรงแรมและรีสอรท์ไปยงัภาคใต ้(เกาะสมยุ) 
• บริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมขอ้มลูเพ่ือขอการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001  
• บริษัทมีผลงานก่อสรา้งโครงการเพ่ือส่งเสริมดา้นนวัตกรรม เช่น โครงการเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

แบบครบวงจร ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ศนูยต์น้แบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทน (CBG) 
2562 • บริษัทไดด้ าเนินการปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยวิธีการสรา้ง platform ขึน้มาใหม่ ในการจดัท ารายงานต่างๆ

ใหเ้ป็นแบบ digital data เพ่ือลดเวลาและขัน้ตอนในการท างานที่ซ  า้ซอ้นลง 
• บริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมขอ้มลูเพ่ือขอการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 

• รกัษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ 
ด้วยการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในเวลาที่
ก าหนด 

• พฒันาระบบการบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

• พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
ผูร้บัเหมา และแรงงานใหไ้ดม้าตรฐาน 

• ใส่ใจลกูคา้ ดว้ยการส่งมอบบริการที่ดี และรวดเร็ว 

 
เป้าหมายธุรกิจระยะยาว 

 เป้าหมายธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นงานรับเหมา
ก่อสรา้งโครงการทั้งภาครฐัและเอกชน ประเภทงานอาคารและ
งานสาธารณูปโภค บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการรบังานและ
ขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ โดยเน้นพื้นที่ที่มีการ
ก่อสรา้งอย่างต่อเนื่องและคู่แข่งขนัไม่มากนกั เช่น เกาะสมุยและ
จงัหวดัภูเก็ต เป็นตน้ 

งานด้านการก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค บริษัทจะ
ขยายขอบเขตและความหลากหลายของงานใหม้ากขึน้ เช่น งาน
ก่อสร้างโครงจัดการขยะแบบครบวงจร , การจัดหาและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก , งานสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงูรวมทัง้งานสถานีไฟฟ้าย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานโครงการก่อสรา้งภาคเอกชนโดยเฉพาะงานอาคาร 
บริษัทตอ้งการขึน้เป็นบริษัทชัน้น าดา้นการก่อสรา้งที่มีการจดัการ
คณุภาพงานก่อสรา้งที่ดี ในราคาที่เหมาะสม บริษัทมีเป้าหมายที่
จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดงานก่อสรา้งภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือ 

 การขยายงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ 
CLMV ในระยะยาวบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศ  
ต่าง ๆ เหล่านี ้แต่ก่อนการตดัสินใจลงทุน บริษัทจ าเป็นตอ้งศึกษา
ข้อมูล  ทุก ๆ ด้านอย่างถ่องแทแ้ละรอบคอบ โดยในระยะสั้นนี ้
บริษัทมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ  เหล่านี ้เพื่อศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและหาพันธมิตรทางการค้าที่เหมาะสมก่อนการ
พิจารณาลงทุนในโอกาสต่อไป 

บริษัทขอยืนยันปรชัญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
คือ การยึดถือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ในระยะยาวเป็นส าคัญ 
เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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09 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งอาคารส่ิงปลูกสรา้งทั่วไปประเภทต่าง ๆ  
และการรบัเหมาก่อสรา้งงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกคา้ก าหนด โดยบริษัทใหบ้ริการตั้งแต่การ วางแผนงาน ควบคุมดูแล
กระบวนการท างาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยบริษัทจะว่าจ้างผูร้บัเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละดา้นเขา้มารบัจ้างท างาน เช่น งาน
โครงสรา้งอาคาร งานสถาปัตยกรรม เป็นตน้ ในส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) บริษัทจะใชก้าร
ว่าจ้างผูร้บัเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเขา้มารบัจ้างท างาน ซึ่งจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และ
ทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์อย่างใกลช้ิด เพ่ือใหง้านการก่อสรา้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญา 
และสามารถส่งมอบงานไดภ้ายในก าหนดตามสญัญาในแต่ละงวดจนกระทั่งสามารถส่งมอบงานรบัเหมาก่อสรา้งใหก้ับเจา้ของโครงการ
ไดภ้ายในก าหนดของสญัญา รวมทัง้ด าเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เป็นขอ้ผูกพนัตามสญัญาใหเ้รียบรอ้ย ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อ
ลกูคา้เจา้ของโครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) นอกจากนี ้บริษัทไดร้บัมติจากที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 
เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน 2562 อนุมตัิใหก้ลบัมาท าธุรกิจใหบ้ริการเกี่ยวกับขยะมลูฝอย และในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดร้บัสญัญาจา้ง
ใหบ้ริการจดัเก็บขยะมลูฝอย ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นระยะเวลา 5 ปีงบปประมาณ (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2567) ซึ่งจะ
เริ่มรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2563 ส าหรบัปี 2562 บริษัทไม่มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดังกล่าว ยกเวน้ส่วนแบ่งปันก าไรจาก
กิจการร่วมคา้ CRC-CEC 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม เท่ากับ 1,366.80 ลา้นบาท 1,251.00 ลา้นบาท และ 
1,348.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากับ 1,343.62 ลา้นบาท 1,251.00 ลา้นบาท และ   1,348.00 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมเท่ากับรอ้ยละ 98.30 ลา้นบาท 100.00 และรอ้ยละ 100.00 ตามล าดบั โดยบริษัทมี
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากับ 23.18 ลา้นบาท ในปี 2560 แต่ส าหรบัปี 2561-2562 ไม่มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเนื่องจากสญัญา
ใหบ้ริการจดัเก็บขยะสิน้สดุตัง้แต่เดือน กันยายน 2560  

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได ้

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งวดปี 2560 งวดปี 2561 งวดปี 2562 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,343.62  97.24% 1,251.00  98.70% 1,348.00  96.97% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ/1 23.18  1.68%         -  0.00%         -  0.00% 

รายได้รวม 1,366.80  98.92% 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 

รายไดอ้ื่น/2 13.68  0.99% 15.00  1.18% 40.70  2.93% 

ส่วนแบ่งเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้ 1.24  0.09% 1.45  0.12% 1.35  0.10% 
รวมรายได ้ 1,381.72 100.00% 1,267.45 100.00% 1,390.05 100.00% 

ที่มา : ขอ้มลูจากบริษัท 
หมายเหตุ : /1 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ หมายถึง รายไดจ้ากการใหบ้ริการเกี่ยวกับขยะมลูฝอยซึ่งด าเนินการในนามบริษัท 

 /2 รายไดอ้ื่น หมายถึง ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ รายไดค้่าเช่า และรายไดด้อกเบีย้รบั 
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ลักษณะงานบริการ 

1. การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การรบัเหมาก่อสรา้งอาคารส่ิงปลกูสรา้งทั่วไป และ 
(2) การรบัเหมาก่อสรา้งงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกคา้ก าหนด ซึ่งลูกคา้ของบริษัทมีทัง้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
โดยบริษัทจะว่าจา้งผูร้บัเหมาที่มีประสบการณใ์นแต่ละดา้นเขา้มารบัจา้งท างาน เช่น งานโครงสรา้งอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร ์งานระบบโทรศพัทแ์ละการส่ือสาร งานแต่ละลกัษณะที่มีการว่าจา้งผูร้บัเหมามาช่วยท างาน จะ
อยู่ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เขา้ควบคุมการ
ท างานอย่างใกลช้ิดกับเจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการเพื่อก าหนดแผนงานก่อสรา้งใหส้ามารถส่งมอบงานที่มีคณุภาพ
ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหมาได ้ทั้งนีบ้ริษัทยังคงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลูกคา้เจ้าของโครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลัก 
(Main Contractor) 

ส าหรบัรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งที่บริษัทด าเนินการอยู่ สามารถแยกประเภทรายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งใน
ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ไดด้งันี ้

ตารางการรับรู้รายได้แยกตามประเภท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง       

• กลุ่มอาคาร/สิ่งปลกูสรา้ง 1,092.10 81.28% 925.36 73.97% 1,066.52 79.12% 

• กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค 251.52 18.72% 325.64 26.03% 281.48 20.88% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 100.00% 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 
 
1.1 งานรบัเหมาก่อสรา้งอาคารและส่ิงปลูกสรา้งทั่วไป 

บริษัทใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งอาคารและส่ิงปลูกสรา้งทั่วไป รวมถึงงานปรบัปรุงอาคารจากผูว้่าจ้าง ซึ่งมีหลายประเภท 
อาทิ อาคารส านกังาน อาคารเรียน อาคารที่พกัอาศยั คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หอ้งผ่าตดั หอ้งปลอดเชือ้ โรงแรม เป็นตน้ โดยบริษัท
ใหบ้ริการรบัเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลกูคา้ก าหนด ทั้งนี ้ในส่วนของงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น บริษัทจะใช้การว่าจ้าง
ผูร้บัเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเขา้มารบัจา้งท างาน ซึ่งจะอยู่ภายใตก้ารควบคมุคณุภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์อย่างใกลช้ิด 

1.2 งานรบัเหมาก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 

บริษัทใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลกูคา้ก าหนด อาทิ งานก่อสรา้งและติดตัง้ระบบรวบรวม
และบ าบัดน า้เสีย งานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า งานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานน า้ขนาดเล็กและ
ระบบงานชลประทาน งานก่อสรา้งอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่งน า้ งานติดตัง้และทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน า้พรอ้มอุปกรณ์ 
เป็นตน้ โดยบริษัทรบัผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา ส่วนงานระบบอื่น อาทิ ระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงาน
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใชก้ารว่าจา้งผูร้บัเหมาที่มีประสบการณใ์นแต่ละระบบงานเขา้มารบัจา้งท างาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้
การควบคมุคณุภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้           ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์อย่างใกลช้ิด ซึ่งบริษัท



รายงานประจ าปี 2562 

26 

สามารถเขา้รบังานไดโ้ดยตรง ซึ่งบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคา้เจา้ของโครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลัก (Main Contractor) หรือเขา้
รบังานในนามกิจการร่วมคา้ (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคา้เจา้ของโครงการตามสดัส่วนการร่วมลงทุน หรือใน
นามกิจการคา้ร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลูกคา้เจ้าของโครงการตามส่วนงานที่ท า โดย Joint Venture 
หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทุกครัง้ที่บริษัทจะพิจารณาเขา้ร่วมลงทุนในกิจการ
ร่วมคา้ใด ๆ จะเป็นไปตามอ านาจอนุมตัิของบริษัท 

บริษัทมีการรบัเหมางานระบบสาธารณูปโภคจ านวน 1 โครงการ ในนามกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์.เค.เจ. 
(“กิจการร่วมคา้ CRC-R.K.J.”) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท อาร.์เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“R.K.J.”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ
เกี่ยวขอ้งใด ๆ กับผูถ้ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือเขา้ประมลูงานใหบ้ริการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสีย ใหก้ับ
เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2559 และสิน้สดุสญัญาเม่ือเดือนเมษายน 2562  

2. การรับจ้างให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ปัจจุบนับริษัทมีการใหบ้ริการจดัเก็บขยะมูลฝอยจ านวน 2 สญัญา เป็นสญัญาในนามกิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย-ซีอารซ์ี 
เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่วมคา้ CRC-CEC”) จ านวน 1 สญัญา โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 5 และ CEC ลงทุนรอ้ยละ 95 ซึ่งเป็น
การรบัจ้างใหบ้ริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ที่แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค ์แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ สัญญา
ดังกล่าวจะครบก าหนดเดือนมิถุนายน 2563 และสัญญาในนามบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 สัญญา ซึ่งเป็น
สัญญาจา้งในการบริการเก็บขนขยะมลูฝอย ในเขตเทศบาลนครล าปาง ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ (ช่วงเวลา 1 มกราคม 2563 – 30 
กันยายน 2567) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561/2 ปี 2562/2 

ล้านบาท สัดส่วน/1 ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23.18 1.70% - - - - 

รวมรายได้จากการให้บริการ 23.18 1.70% - - - - 

หมายเหตุ : /1 ค านวณสดัส่วนรายไดจ้ากฐานรายไดร้วมจากการด าเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ้ื่น) 
                     /2 ในปี 2562 ไม่มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเนื่องจากไดส้ญัญาไดสิ้น้สดุในเดือนกันยายน 2560  
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การตลาดและการแข่งขัน 
กลยุทธก์ารตลาด 

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริษัทเน้นใหค้วามส าคญักับคุณภาพงานก่อสรา้ง และการ

ส่งมอบงานใหท้ันตามก าหนดเวลา เพื่อสรา้งความเชื่อมั่น และ
ความไวว้างใจต่อลูกคา้ ดว้ยการจัดใหมี้การจัดฝึกอบรมความรู้
ด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างเป็นประจ าทุกปีให้แก่บุคลากร ส่วนการคัดเลือก
ผู้ร ับเหมาที่จะมารับงานบางส่วนของโครงการที่บริษัทได้ท า
สัญญารบัจ้างมา บริษัทจะเลือกสรรผูร้บัเหมาที่มีประสบการณ์ 
และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทก าหนด รวมถึงการจัดอบรมเพื่อให้
ความรู ้และแนะน าเทคนิคการก่อสรา้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมา รวมถึงการ
ท า workshop ก่อนเริ่มงาน เพื่อใหผู้ร้บัเหมาทราบถึงมาตรฐาน
การท างานของบริษัท รวมไปถึงมาตรฐานในการตรวจรบังานของ
บริษัท เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และลดความเส่ียงจากงานก่อสรา้งที่
ไม่ไดคุ้ณภาพ นอกจากนี ้บริษัทยังไดส่้งวิศวกร และทีมงานของ
บริษัทที่มีความรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ เขา้ควบคุม
การท างานอย่างใกลช้ิด 

 
• กลยุทธ์การก าหนดราคา (Price) 

บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาโดยอ้างอิงตามมูลค่า
ประมาณการตน้ทุนงานก่อสรา้ง บวกดว้ยก าไรส่วนเพิ่ม (Cost 
Plus Margin) บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการประมาณการ
ต้นทุนโครงการ โดยเฉพาะการถอดแบบโดยจะมีการว่าจ้าง
วิศวกรของบริษัทนอกช่วงเวลาท าการที่ไม่ใช่ผู้ร ับผิดชอบใน
โครงการที่จะเข้าเสนอราคาหรือเข้าประมูล หรือผู้ช านาญการ
ภายนอกกรณีเร่งด่วน (ฝ่ายประเมินราคาพิจารณาว่าจา้งวิศวกร
ของบริษัทในการประเมินถอด BOQ เป็นอนัดบัแรก) อย่างนอ้ย 2 
ราย พรอ้มเปรียบเทียบกับราคากลาง (กรณีงานราชการ) เพ่ือหา
ปริมาณงานที่เหมาะสมที่สดุ กรณีวิศวกรหรือผูช้ านาญการ 2 ราย 
ถอด BOQ มีปริมาณต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ฝ่ายประเมินราคา
จะด าเนินการสอบถามรายละเอียดจากผูถ้อดแบบทั้ง 2 รายเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคู่กับความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ของฝ่ายประเมินราคาประกอบการตัดสินใจ 
หลังจากนั้นฝ่ายจัดซื ้อจัดจ้างจะท าการสืบราคาวัสดุและ
ค่าแรงงานเหมาเพื่อใช้ประกอบการท าประมาณการต้นทุน
โครงการที่เหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 

• กลยุทธ์ช่องทางการจัดหางาน (Place) 
บริษัทมีช่องทางจดัหางาน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ 1.) การ

เข้าร่วมประมูลงาน และ 2.) การเจรจาโดยตรงกับเจ้าของ
โครงการ ซึ่งมีคุณสมบัติเบือ้งต้นตามแนวทางการพิจารณาที่
บริษัทก าหนด เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการไม่ไดร้บัช าระค่าจา้ง
นอกจากนั้น บริษัทยังใช้กลยุทธ์ในการลงทะเบียนเป็นผูร้บัเหมา
เพื่อให้บริษัทมีรายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติเบือ้งต้นของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่ง
จดหมายแจง้ใหบ้ริษัทเขา้ร่วมประมูลหรือเสนอราคางานรบัเหมา
ก่อสร้างเม่ือมีโครงการใหม่เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากเป็น
ลกัษณะงานก่อสรา้งที่บริษัทไม่เคยมีผลงานมาก่อน หรือโครงการ
มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่บริษัทจะเขา้เป็นผูร้บัเหมาหลกัรายเดียวได ้
บริษัทจะพิจารณารูปแบบการเข้ารบังานในนามกิจการร่วมคา้ 
(“Joint Venture”) หรือกิจการคา้ร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งจะ
ร่วมมือกับผูมี้ประสบการณ์หรือมีผลงานอา้งอิงในอดีต ในการ
ด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใตคู้่มืออ านาจด าเนินการของบริษัท 
ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงมีงานต่อเนื่องจากการแนะน างานจาก
ลกูคา้ทัง้ที่เป็นเจา้ของโครงการ ผูร้บัเหมาหลกั หรือผูร้บัเหมาช่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

บริษัทด าเนินกลยุทธด์า้นการตลาดและการประชาสมัพันธ์ 
โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมผู้รบัเหมาก่อสรา้งเพื่อ
แลกเป ล่ียนความรู้ความต้อ งการ ในกลุ่มสมาชิก  การ
ประชาสมัพนัธอ์งคก์รผ่านส่ือโฆษณา   ต่าง ๆ การร่วมออกงาน
จัดนิทรรศการในวาระที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการส่ง
บุคลากรไปเป็นวิทยากรพิเศษใหค้วามรู้ดา้นงานก่อสรา้งแก่
หน่วยงานราชการหรือสถาบนัการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวขอ้งกับงาน
ก่อสรา้งเขา้มาศึกษาดงูานและร่วมฝึกงานกับบริษัทเป็นประจ า
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ทุกปี รวมถึงการจดัอบรมเพ่ือใหค้วามรู ้และแนะน าเทคนิคการ
ก่อสรา้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมาอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน โดย
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบือ้งต้นของเจ้าของโครงการตาม
แนวทางที่บริษัทก าหนด ซึ่งฝ่ายประมาณราคาจะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทุกครัง้ก่อนที่จะเขา้ร่วมประมูลหรือก่อนรบั
งาน เพื่อป้องกันความเส่ียงในการไม่ไดร้บัการช าระค่าจ้างจาก
ลูกค้าเจ้าของโครงการ ในขณะเดียวกัน บริษัทจะประเมิน
ศักยภาพของบริษัท ควบคู่กับการประเมินศักยภาพของเจ้าของ
โครงการ โดยบริษัทจะพิจารณาความพร้อมของบุคลากรและ
ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ โอกาสทางธุรกิจ และอตัราก าไร เป็นตน้ 
เพื่อป้องกันความเส่ียงในเรื่องของคุณภาพงานก่อสรา้งที่ไม่ได้
มาตรฐาน การส่งมอบงานล่าช้า และการขาดทุนจากการด าเนิน
โครงการที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัรบังาน  

หากพิจารณาแยกประเภทกลุ่มลูกคา้ สามารถอธิบาย
ลกัษณะของลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม ดงันี ้

1. ลูกค้าหน่วยงานราชการ 

ที่ผ่านมาบริษัทจะหางานจากลกูคา้ที่เป็นหน่วยงานราชการ
ผ่านระบบการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานราชการต่าง ๆ (Thai 
Government Procurement) ซึ่ ง ผู้ ร ั บ เ ห ม า ที่ มี สิ ท ธ์ิ ข อ ซื ้ อ
รายละเอียดเอกสารการประมูล และเข้าร่วมประมูลงานกับ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการก าหนดคุณสมบัติเบือ้งต้น 
อาทิ ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมา มูลค่า
ผลงานยอ้นหลัง 5 ปีที่ผ่านมา การใหบ้ริการหลังส่งมอบงาน ชั้น
ทะเบียนของผูร้บัจ้างเหมา เป็นตน้ โดยหน่วยงานราชการที่เคย
เป็นลกูคา้ของบริษัท ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เทศบาลจังหวัด และ
เทศบาลอ าเภอในจงัหวดัต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ลูกค้าภาคเอกชน 

ที่ผ่านมาบริษัทไดร้บังานจากลูกคา้ภาคเอกชนส่วนใหญ่
เกิดจากเจ้าของโครงการเชิญเข้าร่วมประมูลงาน ซึ่งเจ้าของ
โครงการจะพิจารณาจากชื่อเสียง ผลงานในอดีต ประสบการณ์
ท างาน และสถานะทางการเงินที่มั่นคงของผู้ร ับเหมา ทั้งนี ้ 
บริษัทจะเจรจาโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือเกิดจากการ

ติดต่อจากเจ้าของโครงการมายังบริษัทโดยตรงเพื่อใหเ้สนอ
ราคาบริการรบัเหมาก่อสรา้งโครงการ 

เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการไม่ไดร้บัช าระ
ค่าบริการ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบตัิเบือ้งตน้ของลกูคา้ก่อน
รบังานทุกครัง้ อาทิ ฐานะทางการเงิน ประวัติความเป็นมาของ
กิจการและ/หรือผูบ้ริหารโครงการ มลูค่าและระยะเวลาก่อสรา้ง
ของโครงการ ความน่าเชื่อถือของเจา้ของโครงการ ประวัติการ
ช าระเงิน (กรณีเป็นลูกคา้ที่เคยใช้บริการ) ทุนช าระแล้ว ภาวะ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบาย
การรบังานของบริษัท 

ส่วนแบ่งทางการตลาด  เปรียบเทียบจากข้อมูลรายชื่อ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และรายไดข้องผูร้บัเหมาแต่ละรายในปี 2562 

ชื่อบริษัท 
รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
ยอดรวม 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ 63,213.04 29.80% 

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น  33,614.69 15.84% 

บมจ. ช การช่าง  26,602.76   12.54% 

บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น  12,137.94   5.72% 

บมจ. ทีทีซีแอล  11,653.80 5.49% 
บมจ. เพาเวอรไ์ลน ์เอ็นจิเนียริ่ง  9,644.13 4.55% 

บมจ. ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น  8,562.23   4.04% 

บมจ. เนาวรตันพ์ฒันาการ  7,871.06 3.71% 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น  7,347.86 3.46% 

บมจ. สหกลอิควิปเมนท ์ 4,772.93 2.25% 
บมจ. เอสทีพี แอนด ์ไอ  4,567.97 2.15% 

บมจ. พรีบิลท ์ 4,368.37 2.06% 

บมจ. ไทยโพลีคอนส ์ 3,855.77 1.82% 

บมจ. ทีอารซ์ี คอนสตรคัชั่น  3,428.23 1.62% 

บมจ. ซีฟโก ้ 3,062.06   1.44% 

บมจ. บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี  2,073.15 0.98% 
บมจ. ไพลอน  1,576.32 0.74% 
บมจ. เชียงใหม่ริมดอย  1,390.06 0.66% 

บมจ. อีเอ็มซี  1,306.65 0.62% 

บมจ. ศรีราชาคอนสตรคัชั่น  926.33 0.44% 

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)  182.49 0.09% 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทในงวดปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งแยกตามกลุ่ม
ลกูคา้ ดงันี ้

กลุ่มลูกค้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
หน่วยงานราชการ 1,137.43 84.65% 588.20 47.02% 302.11 22.41% 
หน่วยงานเอกชน 206.19 15.35% 662.80 52.98% 1,045.89 77.59% 

รวม 1,343.62 100.00% 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 

โดยที่ธุรกิจรับเหมาก่อสรา้งมักจะมีความเส่ียงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านความต่อเนื่องของรายได้ซึ่งขึน้อยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการลงทุนในช่วงเวลานัน้ ที่ผ่านมา บริษัทจึงไม่มีนโยบายในการก าหนดสัดส่วนรายไดร้บัเหมา
ก่อสรา้งระหว่างหน่วยงานราชการและงานภาคเอกชน ทัง้นี ้บริษัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากการรบังานรบัเหมาก่อสรา้งหน่วยงานราชการ ต่อ
สดัส่วนรายไดจ้ากภาคเอกชน รอ้ยละ 85 ต่อรอ้ยละ 15 ในงวดปี 2560 รอ้ยละ 47 ต่อรอ้ยละ 53 ในงวดปี 2561 และรอ้ยละ 22 ต่อรอ้ย
ละ 78 ในงวดปี 2562 ตามล าดบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูร้บัเหมาที่สามารถขอซือ้รายละเอียดเอกสารประมลู และเขา้ร่วม
ประมลูงาน โดยมีรายละเอียดตามตาราง 

รายการจดทะเบียนผู้รับเหมา 
หน่วยงาน รายการจดทะเบียน ออกให้วันที ่ วันหมดอาย ุ วงเงินก่อสร้าง 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผูร้บัเหมาอาคาร ชัน้ 1 26 กุมภาพนัธ ์2561 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไม่จ ากัดวงเงิน 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผูร้บัเหมางานทาง ชัน้ 1 24 เมษายน 2560 16 กุมภาพนัธ ์2563 ไม่จ ากัดวงเงิน 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผูร้บัเหมางานไฟฟ้า ชัน้ 2 24 เมษายน 2560 16 กุมภาพนัธ ์2563 15 ลา้นบาท 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ผูค้า้กลุ่มงานจา้งระบบประปา, 
สขุภณัฑ ์และบ าบดัน า้เสีย 

13 มีนาคม 2560 
 

12 มีนาคม 2565 
 

ไม่จ ากัดวงเงิน 
 

กรมทรพัยากรน า้ งานอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและพฒันา
แหล่งน า้ ชัน้ 2 

19 กรกฎาคม 2560 18 กรกฎาคม 2563 < 100 ลา้นบาท 

หมายเหตุ : บริษัทมีแผนจะต่ออายุการจดทะเบียนผูร้บัเหมากับทุกหน่วยงานเจา้ของโครงการไปตลอดอย่างต่อเนื่อง 
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การจัดหาผลิตภัณฑ ์และบริการ 

การหางานรับเหมา การตรวจสอบสถานะผู้ว่าจ้าง และ
การประมูลงาน 

การหางานรับเหมา 
ในการหางานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 1.ผ่านระบบการจดัซือ้จัดจ้างหน่วยงาน
ราชการ (Thai Government Procurement) และ 2.ผ่านนิตยสาร
ศูนย์รวมข่าวช่าง การได้งานรับเหมาทั้ง 2 ช่องทางที่กล่าว
สามารถแบ่งออกตามวิธีการไดอ้ีก 2 วิธี คือ 1.) การประมูลงาน  
หรือ 2.) การเจรจาโดยตรงกับเจา้ของโครงการ 

1. การประมูลงาน (Competitive Bidding) 

• เจ้าของโครงการจะประกาศหาผู้ร ับเหมาก่อสร้าง
โครงการที่มีการออกแบบโครงการแลว้เสร็จผ่านเวบ็ไซตร์ะบบการ
จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  ( Thai Government 
Procurement) วิธีนีเ้ป็นวิธีการที่หน่วยงานราชการใช้ปฏิบัติ ซึ่ง
ผู้ร ับเหมาก่อสร้างที่ มีคุณสมบัติเบื ้องต้นตาม TOR (Term of 
Reference) ที่เจา้ของโครงการก าหนด อาทิ ไดร้บัการจดทะเบียน
ผูร้บัเหมา เคยมีผลงานประเภทเดียวกับที่เจ้าของโครงการก าลงั
เปิดประมูลภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีมูลค่างานรวมตามที่
เจา้ของโครงการก าหนดไว ้ มีผลงานที่ผ่านมาตามสญัญาเดียว/1 
เป็นไปตามขอ้ก าหนด เป็นตน้  

หมายเหตุ /1 ผลงานที่ผ่านมาตามสญัญาเดียว คือ ผลงานที่ผูร้บัจา้งได้
ท างานแลว้เสร็จตามสญัญาที่ไดม้ีการส่งมอบงานและตรวจรบัเรียบรอ้ยแลว้ 
ตอ้งเป็นผลงานที่บริษัทเป็นผูร้บัจา้งโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอนัเกิดจากการเป็นผู้
รบัจา้งช่วง โดยมลูค่างานใน 1 สญัญาตอ้งไม่นอ้ยกว่าที่เจา้ของโครงการก าหนด 
ไม่สามารถน ามลูค่างานจากสญัญาอื่นมารวมได ้ถึงแมจ้ะเป็นงานประเภท
เดียวกันและรบัจา้งจากหน่วยงานราชการดงักล่าวก็ตาม 

• เจา้ของโครงการจะเชิญบริษัท และผูร้บัเหมาก่อสรา้งราย
อื่ น  ๆ  เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะมู ล ง า น ก่ อ ส ร้ า ง  ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการจะพิจารณาจากชื่อเสียง 
ผลงานในอดีต ประสบการณ์ท างาน และสถานะทางการเงินที่
มั่นคงของผูร้บัเหมาก่อสรา้งแต่ละราย  

2. การเจรจาโดยตรงกับเจ้าของโครงการ (Negotiation 
Deal)  

 ปกติเจ้าของโครงการหน่วยงานเอกชนมักจะใช้กับงานที่มี
มูลค่างานไม่สูงนัก ซึ่งเจ้าของโครงการจะเลือกใช้บริการกับ
ผูร้บัเหมาที่คุน้เคย 

อนึ่ง รูปแบบการรบัเหมาก่อสรา้งของบริษัท นอกเหนือจาก
การขึน้อยู่กับความตอ้งการของเจ้าของโครงการ ยังสามารถแบ่ง
รูปแบบการใหบ้ริการ ออกเป็น 2 รูป แบบ คือ 

• รับเหมาก่อสร้างแบบเหมาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
แรงงาน จนจบโครงการ  

• รับเหมาก่อสรา้งบางส่วนงาน อาทิ จัดหาวัสดุก่อสรา้ง
บางส่วน และเหมาค่าแรง หรือรบัเหมาค่าแรงอย่างเดียว 

การจัดหาวัสดุ และอุปกรณท์ี่ใช้ในโครงการ 

ฝ่ายจัดซือ้ด าเนินการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์หลักที่ใช้ใน
โครงการตามยี่หอ้ รุ่น ลกัษณะ ปริมาณ และประมาณราคาที่ระบุ
อยู่ใน BOQ หรือคุณภาพใกล้เคียง อาทิ เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์ 
ทราย สุขภัณฑ ์อิฐ เสาเข็มและไมแ้บบ เป็นตน้ กับผูจ้ัดจ าหน่าย
ที่อยู่ ในทะเบียนคู่ค้า  (Vendor List) ของบริษัทเท่านั้น ตาม
นโยบายการจดัหา และการสั่งซือ้สินคา้ที่บริษัทก าหนดขึน้ อาทิ มี
สินคา้ตอ้งการเพียงพอ ราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน การบริการ
ของพนักงาน การจัดส่งตรงต่อเวลา เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทจะไม่มี
การท าสัญญาซือ้ขายวัสดุ อุปกรณ์กับผูจ้ัดจ าหน่ายรายใดราย
หนึ่งเป็นพิเศษ แต่จะใหผู้จ้ัดจ าหน่ายเสนอราคาวสัด ุอุปกรณแ์ก่
บริษัท เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจสั่งซือ้ โดยลกัษณะการ
สั่งซือ้จะมีลักษณะเป็นการสั่งซือ้เพื่อใช้งานเป็นรายโครงการ (ผู้
จัดจ าหน่ายจะด าเนินการจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไปยัง
หน้างานโดยตรง) และน าวัสดุ อุปกรณ์มาใช้งานแบบมาก่อนใช้
ก่อน (First in First out) ซึ่งการพิจารณาสั่งซือ้วสัดุและอปุกรณ์มี 
2 รูปแบบ คือ 1.)ใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งแบบเหมาจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ และแรงงาน 2.)ใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งบางส่วนงาน 
อาทิ จัดหาวัสดุก่อสรา้งบางส่วน และเหมาค่าแรง หรือรบัเหมา
ค่าแรงอย่างเดียว ในการสั่งซือ้ตามที่กล่าวก่อนการสั่งซือ้ทุกครัง้
บริษัทจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากเจ้าของโครงการและ/หรือผู้ที่
ไดร้บัมอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการสั่งซือ้วัสดุก่อสร้างจากผูจ้ัด
จ าหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30  ของมูลค่าการสั่ งซือ้วัสดุ
ก่อสรา้งรวม  

บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซือ้สินค้าจากผูจ้ัด
จ าหน่ายมากกว่า 1 ราย และจะมีการเปรียบเทียบราคากับผูจ้ดั
จ าหน่ายรายอื่นก่อนพิจารณาสั่งซือ้ทุกครัง้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคย
ประสบปัญหาการจดัหาวสัด ุและอปุกรณใ์นการก่อสรา้งแต่อย่าง
ใด 
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การจัดหาผู้รับเหมามาร่วมท างานในโครงการ 

เพื่อช่วยลดภาระในการบริหารจดัการเกี่ยวกับบุคลากร และ
แรงงาน และช่วยใหบ้ริษัทสามารถบริหารจดัการตน้ทุนโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไม่มีนโยบายในการว่าจ้าง
แรงงานทางตรงทั้งหมด แต่จะเป็นการว่าจ้างผู้ร ับเหมาที่ มี
ประสบการณ์มาช่วยท างาน โดยคัดเลือกจากผูร้บัเหมาที่อยู่ใน
ทะเบียนคู่คา้ (Vendor List) ของบริษัทในการด าเนินการก่อสรา้ง 
ตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานระบบ ไปจนถึงงาน
สถาปัตยกรรม โดยผู้ร ับเหมาจะเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดหา
แรงงานและวัสดุ อุปกรณ์ในบางส่วนงานที่ได้ร ับว่าจ้าง หรือ
รบัผิดชอบเฉพาะจัดหาแรงงาน ซึ่งจะเป็นไปตามขอ้ตกลงในรูป
ของสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทกับผูร้บัเหมา ซึ่งจะระบุลกัษณะ 
และรายละเอียดของงาน ระยะเวลางาน มลูค่างาน ขอ้ก าหนดใน
การท างาน เง่ือนไขการช าระ และก าหนดการแล้วเสร็จอย่าง
ชดัเจน 

ทัง้นี ้การคดัเลือกผูร้บัเหมาจะเป็นไปตามนโยบายการจดัจา้ง
ที่บริษัทก าหนด อาทิ ความพรอ้มของจ านวนแรงงาน คุณภาพ
แรงงาน การใหค้วามร่วมมือ ความถูกตอ้งของงาน ความรวดเร็ว
ของงาน ประสบการณ์ท างานร่วมกัน คุณภาพของงาน และการ
บริการภายหลังการส่งมอบงาน เป็นต้น โดยวิธีการสั่ งจ้าง
ผูร้บัเหมา สามารถแบ่งออก เป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. กรณีที่เป็นการจ้างผู้รบัเหมาที่จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง และ
บริษัทเป็นผูจ้ดัหาวัสด ุ อปุกรณ ์อาทิ เหล็ก คอนกรีต อิฐมวล
เบา ปูนซีเมนต์ ป้ันจั่น รถแบคโฮ รถเครน รถตัก รถบดดิน 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนวิศวกรรมโยธาและงาน
สถาปัตย ์เช่น งานฐานราก งานโครงสรา้ง 

2. กรณีที่เป็นการจา้งผูร้บัเหมาที่จา้งเหมาทัง้ค่าแรง และค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ อาทิ ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบประปา ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของงานระบบ
ประกอบอาคาร (M&E) 

ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายกระจายการว่าจ้างผูร้บัเหมาในแต่
ละกลุ่มงานมากกว่า 1 ราย เพ่ือไม่ใหง้านกระจุกอยู่กับผูร้บัเหมา
ในกลุ่มงานนั้น ๆ รายใดรายหนึ่ง เพื่อใหส้ามารถส่งมอบงานที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานใหก้ับบริษัทในเวลาที่ก าหนด บริษัทไม่มี
การพึ่งพิงผูร้บัเหมารายไดร้ายหนึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่า
การว่าจ้างผู้ร ับเหมารวม ทั้งนี ้ การว่าจ้างผู้ร ับเหมาแต่ละราย 
บริษัทจะพิจารณาในเรื่องของผลงานในอดีตก่อนพิจารณาว่าจ้าง
ทุกครัง้นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องราคา ทั้งนี ้ในช่วง 3 ปีที่

ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาผู้รบัเหมาไม่สามารถส่ง
มอบงานไดต้ามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรอบ
บริเวณรบัเหมาก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสรา้ง 
พ.ศ.2551 และกฎขอ้บังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั เพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อชุมชนบริเวณข้างเคียง โดยมีการควบคุม 
และดูแลจากวิศวกรประจ าโครงการ อาทิ การลอ้มรัว้รอบพืน้ที่
โครงการเพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกเขา้บริเวณก่อสรา้ง เพ่ือความ
ปลอดภัย การจัดท าสแลนกันฝุ่นครอบส่ิงปลูกสรา้งเพื่อป้องกัน
ฝุ่น เสียง และวัสดุตกหล่น ดูแลความสะอาดลอ้รถบรรทุกวัสดุ 
อุปกรณ์ทุกครัง้ก่อนออกจากหน่วยงาน เพื่อป้องกันเศษดิน และ
หินตกหล่นบนถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เป็นต้น วัสดุ
อุปกรณ์ทุกชิ ้นจะมีการดูแลอย่างสม ่าเสมอจากทีมวิศวกรหน้า
งานของบริษัท
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สรุปผลงานรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 – ปี 2562)  

ประเภทอาคารทั่วไป 
2560 2561 2562 

ความคืบหน้าโครงการ 
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ 

1.คอนโดมิเนียม หอพกั อาคารพาณิชย ์ที่พกัอาศยั 
จ านวนโครงการ 

มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 
6 

249.11 
1 

25.70 
2 

46.50 
2 

29.23 
1 

40.00 
1 

173.11 
2.อาคารเรียน ศนูยก์ารเรียนรู ้

จ านวนโครงการ 
มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 

2 
201.32 

3 
364.35 

2 
96.31 

2 
141.76 

8 
167.21 

1 
2.95 

3.โรงแรม 
จ านวนโครงการ 

มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 
3 

101.61 
1 

38.87 
2 

29.40 
5 

237.21 
1 

42.73 
7 

580.64 
4.อื่น ๆ/1 

จ านวนโครงการ 
มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 

5 
79.92 

3 
31.22 

5 
14.15 

7 
330.08 

7 
59.88 

- 
- 

รวม 
จ านวนโครงการ 

มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
16 

631.96 
8 

460.14 
11 

186.36 
16 

738.28 
17 

309.82 
9 

756.70 
หมายเหตุ : /1 – อืน่ ๆ อาทิ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสขุาภิบาล งานระบบปรบัอากาศ งานถนนและภูมิทศัน ์งานสะพานทางเชื่อม งานเสาเข็ม งานอาคาร

ส านักงานและงานปรบัปรุง เป็นตน้ 
 

งานรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 – ปี 2562) 

ประเภทอาคารทั่วไป 
2560 2561 2562 

ความคืบหน้าโครงการ 
เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ 

1.งานระบบไฟฟ้าแรงสงูและสถานีไฟฟ้าย่อย 
จ านวนโครงการ 

มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3 
26.51 

2.ระบบไฟฟ้าพลงังานน า้ขนาดเล็กและงาน 
   ชลประทาน 

จ านวนโครงการ 
มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 

- 
- 

2 
84.89 

- 
- 

2 
115.61 

- 
- 

- 
- 

3.งานระบบบ าบดัน า้เสียและประปา 
จ านวนโครงการ 

มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 
2 

3.84 
2 

94.94 
- 
- 

3 
180.63 

3 
9.68 

2 
80.41 

4.งานเพื่อส่งเสริมดา้นนวตักรรม 
จ านวนโครงการ 

มลูค่าที่รบัรูร้ายได ้(ลา้นบาท) 

 
1 

67.85 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 

29.4 

 
2 

164.88 

 
- 
- 

รวม 
จ านวนโครงการ 

มูลค่าที่รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 
3 

71.69 
4 

179.83 
- 
- 

6 
325.64 

5 
174.56 

5 
106.92 
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งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีงานรบัเหมาก่อสรา้งที่ยงัไม่ส่งมอบ จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นมลูค่างานในส่วนที่ยงัไม่รบัรูร้ายไดร้วม 883.62 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ตาม

สัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.63 

รายละเอียดโครงการรบัเหมาก่อสรา้งที่ลงนามสญัญาแลว้ 

1. HYATT REGENCY KOH SAMUI บริษัท สมยุ วิพรรธน ์จ ากัด โรงแรม 345.00 2 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563 84.47% 291.44 53.56 100% - 

2. งาน Holiday Inn Express and 

Resort, Samui 

บริษัท เดอะ แพลทนิมั สมยุ 
จ ากัด 

โรงแรมและ 
รีสอรท์ 

317.96 1 พ.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563 52.33% 166.39 151.57 100% - 

3. งานตกแต่งภายใน HYATT 

REGENCY KOH SAMUI 

บริษัท สมยุ วิพรรธน ์จ ากัด โรงแรม 59.83 31 ส.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 80.38% 48.09 11.74 100% - 

4. งานก่อสรา้งอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่ง

น า้ พรอ้มส่วนประกอบอื่นๆ (คลองล า

ปลอก) 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังาน 

อาคาร
โรงไฟฟา้ 

179.25 22 พ.ค. 2562 – 9 ก.ค. 2564 3.59% 6.43 172.82 70% 100% 

5. งานก่อสรา้ง  Arise Condominium  

เฟส 1 

บริษัท นอรท์โฮม จ ากัด อาคารชุดพกั
อาศยั 5 ชัน้ 

143.25 12 ก.พ. 2562 – 28 ก.พ. 2563 81.77% 117.14 26.11 100% - 

6. งานก่อสรา้งโรงปรบัปรุงคณุภาพน า้ 

ฝ่ังเชิงดอย  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โรงปรบัปรุง
คณุภาพน า้ 

129.35 28 ก.พ. 2562 – 21 ส.ค. 2563 53.64% 69.38 59.97 100% - 

7. งานก่อสรา้ง  Arise Condominium  

เฟส 2 

บริษัท นอรท์โฮม จ ากัด อาคารชุดพกั
อาศยั 5 ชัน้ 

134.83 17 พ.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563 40.32% 54.36 80.47 100% - 
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ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ 
ลักษณะ
โครงการ 

มูลค่า
โครงการ
ตาม

สัญญา 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาสัญญา 
ความ
คืบหน้า 
(%) 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.62 

% งานที่คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ ณ 31 
ธ.ค.63 

8. งานติดตัง้และทดสอบเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าพลงัน า้ พรอ้มอุปกรณ ์แม่อุส ุ

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังาน 

ติดตัง้และ
ทดสอบเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า 

13.39 2 มี.ค. 2561 – 27 ธ.ค. 2561 
(มีหนงัสือชะลอโครงการรอน า้

เพื่อการทดสอบระบบ) 

77.22% 10.34 3.05 100% - 

9. งานอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน า้ กฟภ.

แม่ตืน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังาน 

อาคาร
โรงไฟฟา้ 

211.18 28 มี.ค. 2560 – 19 ก.พ. 2563 99.56% 210.24 0.94 100% - 

10. งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชัน้ 

โรงแรมรติลานนา 

บริษัท ริเวอรไ์ซด ์สปา รีสอรท์ 
จ ากัด 

โรงแรม 63.13 29 ก.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563 98.53% 62.20 0.93 100% - 

11. งาน Construction of 4 Blocks 4 

Storeys Hotel 

Hotel Forte Co.,Ltd. โรงแรม 178.07 15 พ.ย. 2561 – 14 พ.ย. 2562 
(มีการชะลอโครงการ) 

19.77% 35.21 142.86 60% 100% 

12. งาน The 8 Space Hotel บจก.อารเ์ค โฮเทล แอนด ์รี
สอรท์ 

โรงแรม 7.85 5 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 69.55% 5.46 2.39 100% - 

13. งาน Akyra Manok Hotel 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 วนั 60.00% 0.72 0.48 100% - 

15. งานก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสีย ระยะ

ที่ 5  

เทศบาลเมืองป่าตอง ระบบบ าบดั
น า้เสีย 

120.89 10 ก.ย. 2562 – 2 มี.ค. 2564 9.12% 11.03 109.86 60% 100% 

16. งานก่อสรา้งอาคารพลศึกษาอนุสรณ ์

90 ปี พรอ้มบาทวิถีและทางลาด 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลยั อาคารโรงยิม 15.42 16 ก.ย. 2562 – 12 พ.ค. 2563 19.13% 2.95 12.47 100% - 

17. งานก่อสรา้งคอนโด The Next เจ็ด

ยอด 

บริษัท นอรท์โฮม จ ากัด อาคารชุดพกั
อาศยั 4 ชัน้ 

44.53 15 พ.ย. 2562 – 15 ต.ค. 2563 3.62% 1.61 42.92 100% - 

ที่มา : ขอ้มลูจากฝ่ายบริหารของบริษัท 
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บริษัทมีงานบริการเกี่ยวกับขยะมลูฝอยที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 2 สญัญา เป็นสญัญาในนามกิจการร่วมคา้ CRC-CEC จ านวน 1 สญัญา มีมลูค่างานคงเหลือ 56.57 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทร่วมลงทุน
ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่วมคา้ และสญัญาในนามบริษัทจ านวน 1 สญัญา มีมลูค่างานคงเหลือ 114.96 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดโครงการบริการเกี่ยวกบัขยะมูลฝอยท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับบริการ ผู้รับจ้าง 
มูลค่าตาม
สัญญา 

(ล้านบาท) 

ปีที่
ด าเนินการ 

วันสิน้สุด
สัญญา 

รายได้ที่
รับรู้สะสม 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน
คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.62 

% งานที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ 
ณ 31 ธ.ค.63 

1. แขวงเม็งราย, แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ, 
แขวงศรีวิชยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

CRC-CEC/1 531.31 2558 - 2563 มิถุนายน 2563 474.74 56.57 100.00% - 

2. เทศบาลนครล าปาง CRD/2 114.96 2563 – 2567 กันยายน 2567 - 114.96 21.00% 21.00% 

    หมายเหต ุ: /1 – บริษัทลงทุนในกิจการร่วมคา้ CRC-CEC รอ้ยละ 5 และจะรบัรูร้ายไดส่้วนแบ่งในก าไรตามสดัส่วนเงินลงทุน 
/2 – งานจา้งเก็บขนมลูฝอย ในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลนครล าปาง ลงนามสญัญาเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 
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10 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเส่ียงว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้อนัจะน าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้ับบริษัทฯผูถ้ือ
หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดให้
น ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารจดัการปัจจยัเส่ียงใหเ้กิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทไดด้  าเนินการอย่างเป็น
ระบบ โดยคณะท างานบริหารความเส่ียง ภายใตก้ารก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ติดตาม
ประเมินความเส่ียงประเภทต่าง ๆ  ที่ส  าคัญไดแ้ก่ ความเส่ียง
ดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการด าเนินงานความเส่ียงด้าน
การเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึ งทบทวนความเ ส่ียงเดิมที่ อาจมีการ
เปล่ียนแปลงและระบุความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่โดยพิจารณาทั้ง
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อนัอาจจะเกิดขึน้และส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ พรอ้มทั้ง
ก าหนดมาตรการในการบริหารจดัการความเส่ียงที่สอดคลอ้ง
กับสถานการณแ์ละแนวทางการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดย
มอบหมายให้มีผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหาร
ความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานส าคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคต์ามที่ตั้งเป้าหมายไว ้โดยก าหนดใหก้ารบริหาร
ความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจประจ าปี ซึ่ง
บริษัทจะด าเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงที่ยอมรบัได ้ รวมถึง
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเส่ียง มีหน้าที่
รบัผิดชอบในการระบุ และประเมินความเส่ียงของหน่วยงานที่
ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
จดัการความเส่ียง 

ผลการพิจารณาทบทวนความเส่ียงในปี 2562 ภายใต้
การก ากับดแูลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ที่
ติดตามประเมินความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่ส  าคัญได้แก่ 
ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการด าเนินงานความ
เส่ียงด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง พบว่ามีรายการความเส่ียงที่มีอิทธิพล

อย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
1.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ 
เนื่ อ งจาก ธุรกิ จ รับ เหมาก่ อสร้า ง เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี

ความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้ การเติบโตหรือการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัท ในปีที่
ผ่านมากิจการอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนที่ปรับตัวลดลง 
เนือ่งจาก  

• ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งตัว โดยลูกค้า
ต่างประเทศมีต้นทุนการลงทุนที่ สูง ขึ ้น ท า ให้เกิดการ
หยุดชะงกัของการลงทุน โดยกลุ่มลกูคา้ที่อาศยัหรือท างานอยู่
ในต่างประเทศ จะต้องส่งเงินเข้ามาช าระค่าก่อสร้างตาม
สัญญาในแต่ละงวดเพิ่มขึน้มากกว่าเดิมเพื่อแปลงเป็นสกุล
เงินบาท ลูกคา้หลายๆ รายถึงกับขอหยุดการก่อสรา้งเอาไว้
ก่อน อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทที่แข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง  

• สถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 
ที่เริ่มเกิดขึน้ในช่วงเดือนตลุาคม 2562 จนถึงตน้ปี 2563 ยงัคง
มีการระบาดอยู่ ทัง้นี ้เริ่มตน้มาจากนกัท่องเที่ยวจากประเทศ
จีน ที่เขา้มาในประเทศไทย และจากคนไทยที่ออกไปท่องเที่ยว
และมีการติดเชื ้อเข้ามาในประเทศ รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขได้หาทางควบคุมผู้ป่วย เฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของเชื ้อโรคดังกล่าว ทั้งนี ้ จากการระบาดของ
ไว รัส โค โ รน่ า  (COVID-19 )   ส่ งผลต่ อภาค เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึงภาคการลงทุนในเชียงใหม่ และ
หลายเมืองท่องเที่ยว ที่ เดิมมีการร่วมลงทุนจากทุนจีน
ค่อนข้างมาก ซึ่งหลังจากมีการระบาดของโรคดังกล่าวการ
ลงทุนก็หยุดชะลอลง  

1.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
ผลกระทบจากสภาพเศรฐกิจของประเทศอยู่ในช่วง

ชะลอตัว เกิดการหยุดชะงักของการลงทุน   ท าใหโ้ครงการ
ก่อสร้างใหม่ ๆ มีปริมาณลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัภายในกลุ่มผูด้  าเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งที่สงูขึน้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทท าใหมี้ส่วนแบ่ง
การตลาดและก าไรลดลง 

 ส่วนงานราชการ  จากการที่ มีการจัดการวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) ซึ่งมีผลกระทบทัง้
ทางดา้นบวกและทางดา้นลบกับการประมูลงานของบริษัท 
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ในทางบวก ท าให้เกิดการประมูลงานอย่างโปร่งใส บริษัท
สามารถเขา้ประมูลงานในพืน้ที่ใด ๆไดโ้ดยง่าย สรา้งโอกาส
ในการรบังานของบริษัทมากยิ่งขึน้ แต่ในทางกลับกันก็มีผล
ทางดา้นลบคือท าใหเ้กิดการแข่งขันดา้นราคากันอย่างรุนแรง
ลดโอกาสการรบังานของบริษัทลง มีผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคา
หลากหลาย แม้แต่ผู้ร ับเหมาต่างประเทศก็เข้ามาท าการ
ประมลูหรือเสนอราคา ท าใหบ้ริษัทอาจตอ้งยอมรบัก าไรตาม
สญัญา (Profit Margin) ที่ลดลงหรือใหเ้ง่ือนไขการท างานที่ดี
ขึน้แก่เจ้าของโครงการเพื่อการแข่งขัน  ซึ่งส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีกระทบในทางลบอย่าง
มีนยัส าคญัต่อธุรกิจ 

 อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเส่ียง
ดังกล่าวโดยการเขา้ร่วมประมูลงานก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ 
ทั้งงานของภาคเอกชนและงานของภาครฐับาล ซึ่งจะเลือก
ประมลูงานที่บริษัทมีความช านาญและความสามารถแข่งขัน
ได ้โดยเฉพาะดา้นงานสาธารณูปโภค เช่น งานระบบบ าบัด
น ้าเสีย งานไฟฟ้าพลังน ้า  เพื่อสะสมปริมาณงานในมือ 
(Backlog) ใหเ้พ่ิมมากขึน้ 

 ปัจจัยทั้งหมดนีจ้ึงเป็นสาเหตุที่บริษัทตอ้งค านึงถึง
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงของ
งานรบัเหมาก่อสรา้ง บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงดงักล่าว
โดยรับงานในธุรกิจด้านงานจัดเก็บขยะ เพื่อเพิ่มรายได้
นอกเหนือจากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  ซึ่งไดร้บัอนุมัติเรียบรอ้ย
แลว้ จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 
12 มิถุนายน 2562 

2)  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
2.1 ความเส่ียงจากการประมาณต้นทุนผิดพลาด 
ก่อนการเขา้รบังานหรือเขา้ประมูลงานแต่ละโครงการ

ทุกครั้งบริษัทจะท าการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงเพื่อ
คดัเลือกงาน (ก่อนยื่นเสนอราคา) และรายงานผลในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารก่อนการอนมุตัิใหย้ื่นราคา รวมทัง้บริษัท
จะมีการถอดแบบและจัดท า BOQ อย่างละเอียดเพื่อท า
ประมาณการต้นทุนโครงการ ในการถอดแบบเพื่อค ารสญ
ปริมาณวัสดุต่อหน่วยของบริษัทจะมีฝ่ายวิศวกรรมประมาณ
การเป็นผูถ้อดแบบ นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดว้่าจา้งใหว้ิศวกรผูมี้
ความเชี่ยวชาญงานโครงการอีกอย่างน้อย 2 รายท าหน้าที่
ถอดแบบเพื่อมาเปรียบเทียบท าปริมาณงานส าหรับท า
ประมาณการที่เหมาะสมที่สุด และในการก าหนดราคาวัสดุ 
ให้ทางฝ่ายจัดซือ้และวิศวกรฝ่ายวิศวกรรมท าการสืบราคา
วัสดุให้ถูกต้องตรงตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน 

TOR โดยมีการก าหนดมาตรการการตรวจสอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การก าหนดราคาแรงงานมีจัดท าราคากลาง 
โดยใหมี้การทบทวนราคากลาง ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลใน
การเปรียบเทียบราคา และก าหนดค่าจ้างค่าแรง ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

2.2 ความเส่ียงที่ต้องท างานเพิ่มลด ก่อนการ
อนุมัติราคาและระยะเวลา 

ส าหรับหน่วยงานราชการที่ ส่วนมากงบประมาณมี
จ ากัดไม่สามารถเพิ่มเติมได ้หากมีการข้อใหมี้การเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงบริษัทตอ้งมีการน าแผนทั้งหมดมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการด าเนินงานใหอ้ยู่ในประมาณการตน้ทุนเดิม 
อาจมีการเจรจาปรบัลดบางส่วนเพื่อชดเชยส่วนที่เพิ่มขึน้ ใน
ส่วนของหน่วยงานเอกชน บริษัทมีแผนป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าวโดยไห้ผู้แทนโครงการหรือเจ้าของโครงการออก
เอกสารสั่งงาน (Site Instruction : SI) แจง้มายงัฝ่ายโครงการ
ของบริษัท วิศวกรของฝ่ายโครงการจะท าประมาณราคางาน
เปล่ียนแปลงนั้นและน าส่งให้ฝ่ายควบคุมต้นทุนพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ในงานเพิ่ม-ลด ที่ทางโครงการเป็นผู้
คิด และในส่วนที่ฝ่ายควบคุมต้นทุนช่วยคิดปริมาณ เพื่อให้
น าเสนอได้เร็วทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นฝ่าย
โครงการจะท าเอกสารสรุปและมูลค่างานเปล่ียนแปลง            
(Variation Order : VO) แจง้ไปยงัผูแ้ทนโครงการหรือเจ้าของ
โครงการ เพื่อใหผู้แ้ทนโครงการหรือเจ้าของโครงการอนุมัติ
ก่อนด าเนินการ เพื่อใหแ้น่ใจว่างานที่ด  าเนินการไปเจ้าของ
โครงการรบัทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.3  ความเส่ียงจากการด าเนินงานเสร็จไม่ทัน
ตามก าหนดในสัญญาอาจท าให้บริษัทต้องชดใช้
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา 

เพื่อป้องความเส่ียงดังกล่าวในการบริหารโครงการ
ตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทมีนโยบายใหจ้ัดท าแผนงาน มอบหมาย
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ติดตามควบคมุการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าของโครงการและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานจะเป็นไป
ตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน 

ในส่วนของการจ้างผู้ร ับเหมาช่วง บริษัทพิจารณา
คดัเลือกผูร้บัเหมาช่วงที่มีประสบการณ ์ผลงานส่งมอบไดต้าม
มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากผลงานที่ผ่านมา
ในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงเครื่องมือและ
เครื่องจักร ว่ามีความเหมาะสมต่อลักษณะงานหรือไม่ 
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อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความล่าชา้ที่อาจจะ
ให้เกิดขึ ้นความเสียหายของผู้ร ับเหมาช่วงจึงก าหนดให้
ผูร้บัเหมาช่วงตอ้งวางหลักประกันการท างานใหแ้ก่บริษัทให้
เหมือนหรือใกลเ้คียงกับที่บริษัทท ากับลูกคา้ (Back-to-back) 
เช่นในเรื่องการส่งมอบ  การบัประกันคณุภาพงาน การตรวจ
รบังาน และค่าปรบั เป็นตน้ 

 ส าหรบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มที่ไม่สามารถระบุ
ผูร้บัผิดไดน้ัน้ เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ บริษัท จะท าสญัญา
ประกันภัยใหก้ับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองและ
บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น และมีการจัดท า  
Business Continuity Plan เพื่อบริหารจัดการในสถานการณ์
ฉุกเฉินและการวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัและลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์วิกฤตที่อาจ
เกิดขึน้ได ้

อีกทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงในการบริหาร
จดัการ จึงไดมี้การก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกัน
ความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึน้ได้ โดยการน าระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001: 2015 มาใช้ในการรกัษามาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานทัง้ที่ส  านกังานใหญ่ และที่โครงการต่าง ๆ ทัง้นี ้โดย
ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งได้ก าหนดแนวทางส าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ปลูกฝังความมีจริยธรรมและความ
รบัผิดชอบต่อองคก์ร รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุก ๆ  ดา้น 
เพื่อเป็นการลดและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากความ
เส่ียงดงักล่าว 

2.4  ความเส่ียงจากการก่อสร้างที่อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

บริษัทตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทใหค้วามส าคัญ
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงใหค้วามส าคัญกับการดูแลชุมชน
ข้างเคียงและส่ิงแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ได้ร ับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุด ทั้งนี ้บริษั ทมีการ
ประเมินความเส่ียงและหาแนวทางในการควบคุมป้องกัน มี
การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชนข้างเคียง
และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การควบคมุการเกิดมลภาวะต่าง ๆ  ที่
เกิดจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น เสียง มีการลา้งลอ้รถก่อนออกจากโครงการ และ
ล้างท าความสะอาดถนน การติดตั้งแผงกันฝุ่นรอบอาคาร 

ป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ และยังช่วยลด
แรงลมในพืน้ที่ท างานน า้เสีย เป็นตน้ 

นอกจากการดูแลผลกระทบจากการก่อสรา้งแลว้นั้น 
บริษัทยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ขา้งเคียงพืน้ที่ก่อสรา้งโดยมีการประสานงานกับผูน้ าชุมชน
เพื่อเข้าส ารวจพื้นที่ของชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
จากการก่อสรา้ง ความกังวลใจเกี่ยวกับการก่อสรา้ง กิจกรรม
ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่ชุมชนตอ้งการการสนับสนุน โดย
บริษัทจะเข้าประสานงานด าเนินการสนับสนุนให้แก่ชุมชน 
เพ่ือเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างกัน 

รวมทั้งบริษัทไดท้ าการอบรม พัฒนาขบวนการเพื่อให้
ไดม้าตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ เกิด
การใช้ทรพัยากรหรือวัตถุดิบอย่างคุม้ค่า  สามารถลดตน้ทุน
ค่าใชจ้่ายดา้นการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่นการจดัการ
ขยะ /การลดตน้ทุนการใชพ้ลงังาน รวมทัง้ระบบการจดัการอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001 : 2018) ปรบัปรุง
ระดบัความปลอดภัยในสถานที่ท างาน เตรียมสถานที่ท างาน
ที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภยัส าหรบัลูกจ้างและผูท้ี่มา
เยี่ยมชม ลดหรือป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือโรคที่
เป็นอนัตรายที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบตัิงานได ้ลดตน้ทุนในการ
ด าเนินการ- โดยลดการสูญเสียเวลา ในการผลิตเนื่องจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วย พรอ้มลด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
เสียค่าธรรมเนียมและการชดเชยความ เสียหายจากการ
บาดเจ็บ  และการเสียชีวิต และบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงคใ์นดา้นการรบัรูท้ัง้ทางร่างกาย จิตใจ 

3)  ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
3.1 ความเส่ียงจากลูกหนีก้ารค้าช าระเงินล่าช้า 
บริษัทมีการพิจารณาการรบังานอย่างระมัดระวัง ใน

กรณีที่เป็นลูกคา้ใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 
รวมถึงศึกษาประวตัิความเป็นมาของธุรกิจ ผูบ้ริหาร ประเภท
ธุรกิจ โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นฐานทางการเงิน ความน่าเชื่อถือ 
และโครงการจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติสินเชื่อจากทางสถาบัน
การเงิน ส าหรบังาน ภาครฐับาลและรัฐวิสาหกิจจะมีความ
เส่ียงกรณีที่ไม่สามารถเก็บหนี ้ได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนการ
พิจารณาและอนุมตัิที่ยุ่งยากและซบัซอ้นมากกว่าภาคเอกชน 
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4)  ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
4.1 การท ารายการระหว่างกันของบุคคลที่มี

ความเกี่ยวโยง (Conflict of interest) 
การท ารายการระหว่างกันของบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 

ที่อาจมีความขัดแยง้ น าไปสู่การทุจริตคอรร์ปัชันตั้งแต่ระดบั
เล็กน้อย (petty corruption) เช่น การรบัสินบน ไปจนกระทั่ง
การคอรร์ปัชันขนาดใหญ่ (grand corruption) เช่น การออก
นโยบายเพื่อเอือ้ประโยชนแ์ก่ธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง 
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจึงมีแนวทาง
ในการลดความเส่ียงดังกล่าว โดยในงานที่ไม่เขา้ใจเ ง่ือนไข
การร่วมประมูลงานชัดเจน และการจะท านิติกรรมใด ๆ  ซึ่ง
อาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียง ทางบริษัทจะมีที่ปรกึษาทางการ
เงิน (Financial Adviser – FA) และที่ปรึกษากฎหมายเขา้มา
แนะน าก่อนการลงทุนรบังานในปี 2562 บริษัทไดเ้ตรียมการ
เพื่อที่จะพัฒนาตามหลักมาตรฐานการรับรอง ISO 14001 
และ ISO 45001 เพื่อให้กระบวนการท างานของบริษัทมี
มาตราฐานในการดแูลผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภัยในการท างานทั้งของพนักงานและชุมชนขา้งเคียง 
โดยที่บริษัทคาดว่าจะไดร้บัการรบัรองดงักล่าวภายในปี 2563 

ผู้ถือหุ ้นควรพิจารณาปัจจัยความเ ส่ียง รวมทั้ง
รายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่าง
รอบคอบ  ปัจจัยความเส่ียงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้เป็น
ปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมลูค่าหุน้ของบริษัทได ้
ซึ่งปัจจัยความเส่ียงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ อาจไม่เป็น
ปัจจยัความเส่ียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพราะอาจมีปัจจยัความเส่ียง
อื่น ๆ ที่บริษัทยังไม่อาจทราบได ้และอาจมีปัจจัยความเส่ียง
บางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อบริษัทในขณะนี ้แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยความ
เส่ียงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได ้ผลก าไร 
ของบริษัทได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ ้นควรใช้วิจารณญาณในการ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะปัจจัยความเส่ียงที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่เพียง
ปัจจยัความเส่ียงตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารฉบบันีเ้ท่านัน้ 

 นอกจากนี ้ขอ้ความในลักษณะการคาดการณ์ใน
อนาคต การประมาณการ ความประสงค ์หรือเจตนารมณข์อง
บริษัทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “มีแผนการ” ”
ประสงค”์ ”ตอ้งการ” ”คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” 
“อาจจะ” หรือค าหรือขอ้ความอื่นใดในท านองเดียวกัน เป็นค า
หรือขอ้ความที่บ่งชีถ้ึงส่ิงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมีความ
ไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึน้อาจแตกต่างจากการคาดการณไ์ด ้
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11 
ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะส าคัญของทรัพยสิ์นถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรพัยสิ์นถาวรที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

ประเภททรัพยส์ิน การใช้ประโยชน ์ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงินจ านอง 
(ล้านบาท) 

1. ที่ดิน   90.55   
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 8234 ต.ริมใต ้อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 0-2-02 ไร ่ ที่ดินเปล่า บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 12.00 
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 31061 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-2-0 ไร ่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 12.00 
3) นส.3 ก. เลขที่ 1524 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่รวม 1-3-19 ไร ่ ที่ดินเปล่า บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 6.47 
4) โฉนดที่ดินเลขที่ 43258 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 1-1-17.7 ไร ่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 19.78 
5) โฉนดที่ดินเลขที่ 44117 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-1-57 ไร ่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 1.67 
6) โฉนดที่ดินเลขที่ 2034 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 1-0-84.3/10 ไร ่ ที่พกัคนงาน/1 บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 6.43 
7) โฉนดที่ดินเลขที่ 44542 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 18 ตารางวา ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 2.68 
8) โฉนดที่ดินเลขที่ 49826 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่ 18 ตารางวา ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 50.00 
9) โฉนดที่ดินเลขที่ 2722,8478,8479,9549 และ 12310 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ เนือ้ที่รวม 7-0-35 ไร ่
ที่พกัคนงาน/1 / โกดงัเก็บ
วสัด ุอุปกรณก์่อสรา้ง 

บริษัท  จ านองเป็นหลกัประกัน 239.00 

2. อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท 3.32 จ านองเป็นหลกัประกัน 2.67 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ ใชท้ี่ส านกังาน บริษัท 49.53 - ไม่มี - - ไม่มี - 

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน ใชท้ี่ส านกังาน บริษัท 5.90 - ไม่มี - - ไม่มี - 

5. ยานพาหนะ ใชท้ี่ส านกังาน บริษัท 5.87 - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวมมูลค่า-สุทธ ิ 155.17  352.70 
หมายเหตุ :  /1 - ที่พกัคนงานส่วนใหญ่เป็นที่พกัคนงานที่บริษัทจา้งเหมาแรงงานจากผูร้บัเหมาส าหรบัการเขา้ท างานในโครงการทีอ่ยู่บริเวณใกลเ้คียงที่ดินดงักล่าว 
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ทรัพยสิ์นไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน จ านวน 2.16 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

บริษัทไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมายการคา้/บริการกับกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ภาพเครื่องหมายการค้า กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า / บรกิาร เลขทะเบียน วันหมดอายุ 

 บริษัท จ าพวกที่ 36 
1. ซือ้ขาย/ใหเ้ช่า/พฒันา/ประเมินราคา 

อสงัหาริมทรพัย ์
2. ที่ปรกึษา/จดัการ/ตวัแทน/ส่งเสริม/ให้

ค าปรกึษาแนะน า ดา้นอสงัหาริมทรพัย ์
จ าพวกที่ 37 
1. รบัเหมาก่อสรา้ง ที่อยู่อาศยั/อาคาร 
2. ก่อสรา้ง สถานทีอ่  านวยความสะดวก

ภายในอาคาร/งานโยธา/สถานที่และส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรบัทีจ่อด
ยานพาหนะ/ระบบสาธารณูปโภค/ระบบ
บ าบดัน า้เสีย/ระบบป้องกันมลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม/สถานีพลงังาน 

3. จดัการควบคมุดแูลการก่อสรา้ง 
4. ควบคมุการก่อสรา้งระบบ

สาธารณูปโภค 
5. แกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคาร 
6. บ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และการรือ้ถอน

ส่ิงก่อสรา้ง 
7. ปรบัปรุงอาคาร ส่วนประกอบ และ

โครงสรา้งพืน้ฐานที่เกี่ยวขอ้ง 
8. ดแูลรกัษาเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความ

สะดวกในส านกังานและอาคาร 
9. ติดตัง้ ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาเครือ่ง

และระบบปรบัอากาศ 
10. งานปรบัปรุงภูมิสถาปัตยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 
จ าพวกที่ 42 
1. งานวิศวกรรมก่อสรา้ง 
2. วางแผนงาน/ออกแบบ ทางวิศวกรรม 
3. ออกแบบงานดา้นระบบสาธารณูปโภค 
4. ใหค้  าปรกึษา ดา้นวิศวกรรม/งานดา้น

ระบบสาธารณูปโภค/ดา้นการปอ้งกัน
ส่ิงแวดลอ้ม/การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม/ดา้น
วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

5. วางแผนงานดา้นการควบคมุ
ส่ิงแวดลอ้ม 

181123869 30 พ.ค. 2570 
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สัญญาส าคญัที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

สัญญาเช่าอาคาร 
 คู่สญัญา 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา 
: 
: 

บริษัท เช่าอาคารจาก นางสจุิตรา บุญธรรมา 
ไม่มี 

 ที่ตัง้ : เลขที่ 164/36 ถนนชา้งคลาน ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พืน้ที่ใชส้อย : อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ พืน้ที่ใชส้อยรวม 122 ตารางเมตร 
 ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 อตัราค่าเช่า : 12,631.58 บาทต่อเดือน 
 การใชป้ระโยชน ์ : เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท 

 
สัญญาเช่าพืน้ที่จอดรถ 
 คู่สญัญา 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา 
: 
: 

บริษัท เช่าพืน้ที่จอดรถจากนางสาวอรพินท ์สนองนารถ 
ไม่มี 

 ที่ตัง้ : พืน้ที่จอดรถยนต ์บริเวณดา้นหนา้ส านกังาน 

 เนือ้ที่ดิน : พืน้ที่จอดรถ 5 คนั เนือ้ที่ดินรวม 22.5 ตารางวา 

 ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 

 อตัราค่าเช่า : 5,000 บาทต่อเดือน 

 การใชป้ระโยชน ์ : เพ่ือเป็นพืน้ที่จอดรถยนต ์บริเวณดา้นหนา้ส านกังาน จ านวน 5 คนั 
 
สัญญาเช่าโกดังพืน้ที่จอดรถ 
 คู่สญัญา 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา 
: 
: 

บริษัท กาน ซาบาด จ ากัด 
ไม่มี 

 ที่ตัง้ : เลขที่ 1/2 ถนนประชาสมัพนัธ ์ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เนือ้ที่ดิน : โกดงัจอดรถ พืน้ที่ใชส้อย 0-2-63.9/10 ไร่ 

 ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 

 อตัราค่าเช่า : 25,000 บาทต่อเดือน 

 การใชป้ระโยชน ์ : เพ่ือเป็นพืน้ที่จอดรถยนต ์และใชเ้ป็นอาคารส านกังานบางส่วน 
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สัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน 
 คู่สญัญา 

ความสมัพนัธข์องคู่สญัญา 
: 
: 

บริษัท แบ่งเช่าช่วงที่ดินจาก นางบุปผวรรณ พวัพนัธป์ระเสริฐ 
ไม่มี 

 ที่ตัง้ : โฉนดที่ดินเลขที่ 2828 ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เนือ้ที่ดินที่แบ่งใหเ้ช่าช่วง : ประมาณ 2,400 ตารางวา 

 ระยะเวลาการเช่า : 10 ปี ตัง้แต่วนัที่ 22 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 21 มกราคม 2566 

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

 การใชป้ระโยชน ์ : เพ่ือใชเ้ป็นส านกังาน โครงการงานจดัเก็บขยะในพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ 
หมายเหตุ : บริษัทใหเ้ช่าช่วงที่ดินตามสญัญาแบ่งเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ CRC-CEC โดยก าหนดระยะเวลาเช่าช่วง 3 ปี ตัง้แต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 30 

มิ.ย. 61 เพ่ือใชใ้นโครงการงานจดัเก็บขยะ 4 แขวง เทศบาลเชียงใหม่ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิในหลกัการในการให ้CEC เช่าช่วงที่ดิน
ต่อจนสิน้สดุสิทธิการเช่าในเดือนมกราคม 2566 ตามระยะเวลาที่บริษัทได้ท ากับนางบุปผวรรณฯ 

สัญญากิจการร่วมค้า 
ชื่อกิจการร่วมคา้ : กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย – ซี อาร ์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
 คู่สญัญา : บริษัท ซี อาร ์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากัด (นิติบุคคลที่มีผูถ้ือหุน้ของบริษัทถือหุน้รวมกันในสัดส่วน

รอ้ยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน) 
 วนัที่ลงนาม : 12 ธันวาคม 2557 
 วัตถุประสงค์ของ

กิจการร่วมคา้ 
: เพื่อเข้าร่วมประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล จ านวน 4 แขวง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
 สาระส าคัญขอ ง

สญัญา 
: • ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันรบัผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในการเตรียมการประมูลนี ้ตลอดจนการท างานให้

เสร็จสิน้ตามสญัญา โดยมีส่วนแบ่งตามความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายดงันี ้
  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)               ถือสดัส่วน   5% 
  บริษัท ซี อาร ์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากัด    ถือสดัส่วน   95% 

• สญัญากิจการร่วมคา้จะสิน้สดุก็ต่อเม่ือกิจการร่วมคา้ไดด้  าเนินงานตามสญัญาโครงการเสร็จสมบูรณท์ุก
ประการ ตามขอ้ก าหนดของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

• บริษัท ซี อาร ์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากัด มีหน้าที่ในการรบัผิดชอบในการจดัท าเอกสารประมลู 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รบัผิดชอบเป็นฝ่ายปฏิบัติการ คือ จัดเก็บขยะ ดูแลดา้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
รวมทัง้การส่งงวดงานตามวตัถุประสงคท์ี่กิจการร่วมคา้ก าหนดใหจ้นแลว้เสร็จ 

• บริษัท มีหนา้ที่ในการบริหารโครงการพรอ้มทั้งสนับสนุนทางดา้นการเงิน และใหเ้งินกูเ้ป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 6.00 ลา้นบาท ในอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี เพื่อเป็นค่าด าเนินการและเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเริ่มตน้ 

• กิจการร่วมคา้จะจ่ายค่าบริหารโครงการใหก้ับบรษิัท เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการและค่าตอบแทนจากการ
สนบัสนุนทางดา้นการเงิน ในอตัรารอ้ยละ 3 ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ของยอดเงินที่ไดร้บัจากการท างานใน
แต่ละเดือน 
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กรมธรรม ์

บริษัทท าประกันภยัส าหรบัอาคารส านกังานของบริษัท เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการก่อสรา้ง โดยมีเง่ือนไขครอบคลุมภัย
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ  และมีทุนประกันครอบคลุมมูลค่าสุทธิของสินทรพัยป์ระเภทนั้น ๆ รวมถึงท าประกันภัยยานพาหนะทั้งหมดของ
บริษัท โดยเป็นการท าประกันภยัชัน้ 1 และประกันภยัชัน้ 3 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี ้กรณีมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อความเหมาะสมในอนาคต 
บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อดูแลการ
บริหารงานของบริษัทนัน้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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12 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่เขา้ข่าย ดงัต่อไปนี ้
1) คดีความที่จะมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทที่มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัสิน้ปีบญัชี

ล่าสดุ 
2) คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัส าคญัแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้
3) คดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
4) คดีหรือขอ้พิพาทที่บริษัทถูกฟ้องรอ้งภายหลังวันสิน้งวดบัญชี ปี 2562 แต่เกิดก่อนส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

2562 (แบบ 56-1) ที่เป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
  



รายงานประจ าปี 2562 

46 

13 
ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท   บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

    CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
เลขทะเบียนบริษัท  0107560000176 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ ่  164/34-36 ถนนชา้งคลาน ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100  
ประเภทธุรกิจ  กิจการรบัเหมาก่อสรา้ง 
เว็บไซต ์   www.cmrd.co.th 
โทรศพัท ์   053-272429, 053-271420 
โทรสาร   053-818465 
ทุนจดทะเบียน  250,000,000.00 (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้  250,000,000.00 (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) 
มลูค่าหุน้   มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

ผูส้อบบญัชี   บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จ ากัด 
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร ์ซอยทองหล่อ 18 ถนนสขุุมวิท 55 
แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-714-8842-3, 02-185-0342  โทรสาร 02-185-0225 
 

ผูต้รวจสอบภายใน   บริษัท ออนเนอร ์ออดิท แอนด ์แอดไวซอรี่ จ ากัด 
อาคารมณียาเซน็เตอร ์ชัน้ 8 เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์02-652-0898, 02-652-0867 
โทรสาร 02-652-0791 
 

ที่ปรกึษาการเงิน   บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 10 หอ้ง 1011-1012 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2264-5678  โทรสาร 0-2264-5679 
 

นายทะเบียนหลกัทรพัยห์ุน้สามญั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 1 Tower B 
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 02-009-9000 TSD Call center : 02-009-9999  
โทรสาร 02-009-999 

 
  

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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 บริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ เท่ากับ 250.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หุน้สามญัทัง้หมด เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มนายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์   
 1.1 นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ 161,350,000 32.270% 
 1.2 นางสาวิตรี จริพิพฒัน ์ 37,450,000 7.490% 
 รวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดยกลุ่มนายธีรพัฒน ์ จิรพิพฒัน ์ 198,800,000 39.760% 

2. นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.980% 
3. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ 50,000,000 10.000% 
4. นายวิเชียร ศรีมนุินทรน์ิมิต 25,111,200 5.022% 
5. นายสรุพล ศรีวรีะสกุล 17,500,000 3.500% 
6. นายวิทยา  เลาหเจริญยศ 6,926,800 1.385% 
7. นายชาญชยั วงศส์โุชโต 6,075,500 1.215% 
8. นายพงศกร พานิชยะมนตร ี 4,424,400 0.885% 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 4,382,000 0.876% 

10. นายปรีชา เลาหเจรญิยศ 4,374,100  0.875% 
 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 107,506,000 21.502% 
 ยอดรวมทุนช าระแล้ว 500,000,000 100.000% 
 ผูถ้ือหุน้สญัชาติไทย 499,959,900 99.992% 
 ผูถ้ือหุน้สญัชาติต่างดา้ว/1 40,100 0.008% 

หมายเหตุ :  /1 ขอ้จ ากัดการถือหุน้ของชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ของบริษัท รวมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้  

หลักทรัพย์อื่นๆ 

- ไม่มี – 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลงัจากหัก

ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
ปัจจัยอื่น ๆ  ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั ทั ้งนี  ้มติ
คณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษัท ซึ่งจะตอ้งรายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวถัดไป  

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 – 2562 
                                                                                                                                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
รอบผลการด าเนินงานปี 

2561 
ปีท่ีผ่านมา 

2562 
ปีท่ีน าเสนอ 

ก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 29.54 (22.02) 
ก าไรสุทธิหลังหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 27.54 (22.02) 
ก าไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร 88.05 50.63 

เงินปันผลจ่าย 15.00/2 6.00/2 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 54.47/1 11.85/3 

หมายเหตุ : /1 – ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย  
 /2 – คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 /3 – ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบเฉพาะกิจการ) 
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15 
โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างองคก์ร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

รอง กจ. สายงานปฏิบตัิการโครงการ 
นายสรุศกัด์ิ ศิริวโิรจนกุล 

รอง กจ. สายงานวิศวกรรม 
นายพฒันา สวุรรณสายะ 

 ( 

รอง กจ. สายงานบญัชีและการเงิน 
นางพชัรินทร ์ธรรมถนอม 

 ( 

รอง กจ. สายงานอ านวยการ 
นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์

 ( 

ผูช้่วย กจ. สายงานบญัชีและการเงิน 
นางพชัรินทร ์ธรรมถนอม (รกัษาการ) 

 ( 

ผอ. ฝ่ายบญัช ี
นางพลบัพลึง ชยัวฒุิ 

ผอ. ฝ่ายการเงิน 
นางนิตยา นิ่มอนุสรณก์ุล 

หน่วยงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 

คณะกรรมการบริษัท ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์

ผอ. ฝ่ายควบคมุภายใน และบริหารความเส่ียง 
นางนงลกัษณ ์ นวนนนัต๊ะ 

ผูช้่วย กจ. สายงานวิศวกรรม 
นายเอกชยั นวนนนัต๊ะ 

 

ผูช้่วย กจ. สายงานปฏิบตัิการโครงการ 
นายวราพนัธ ์อินต๊ะโมงค ์

 

ผูช้่วย กจ. สายงานอ านวยการ 
นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์(รกัษาการ) 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 11 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2 นายประวตัิ สิรภิทัโรดม รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
3 นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
4 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6 นายสรุพล ศรีวรีะสกุล กรรมการบริษัท 
7 นายธีรพฒัน ์จริพิพฒัน ์ กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
8 นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
9 นายพฒันา สวุรรณสายะ กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 

10 นายสรุศกัด์ิ ศิริวโิรจนกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
11 นางสาวฐิดา จ าเรญิพฤกษ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

 โดยมีนางกาญจนา ชยัมงักร ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และนายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ข้อจ ากัดอ านาจของกรรมการบริษัท 
- ไม่มี – 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดมีที่อยูใ่น

ประเทศไทย และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดไว ้
2) โครงสรา้งคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการ

อิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลักเกณฑค์ณุสมบตัิกรรมการอิสระตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.
39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) 

3) คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ประกาศ
ก าหนด 

4) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือก
กรรมการบริษัทคนหนี่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได ้

5) บริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผูจ้ดัการ 
6) กรรมการบริษัทไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทก็ได ้
7) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่น ไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท 



 รายงานประจ าปี 2562 

51 
 

8) ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้แต่งตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี  ้
ก) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
ข) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได ้ ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคน

เป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ค) บุคคลผูซ้ึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานที่
ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

9) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการคนดงักล่าวจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทไดเ้พียงเท่าวาระที่
ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บริษัทอย่างเต็มที่ 
2) กรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็น
ผูถ้ือหุน้ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการ
นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือผลประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น 
เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

4) กรรมการตอ้งแจ้งใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนไดส่้วนเสียในสัญญาที่บริษัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู้ 
เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคญั ดงันี ้
1) จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 
2) จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท โดยบริษัทควร

งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้จัดส่ วยระยะเวลาพอสมควรและ
ตอ้งไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัท 

3) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือเดือนต่อครัง้ 
รายการที่มีนยัส าคญั รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคญั
ต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นที่ส  าคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษัทเป็นตน้ 

4) จดัใหมี้ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5) จัดใหมี้ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได ้ รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบจัดเก็บเอกสารที่ท าให้

สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 
6) จัดใหมี้การท างบการเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบบญัชีของบริษัทใหมี้ความถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่

ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริงครบถว้นและถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชี
ของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ 
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7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด และพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ 

8) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากับดแูลการบริหารและการจดัการของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Monitoring and 
Supervision) 

9) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอื่น 
ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

10) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจผูกพนับริษัทได ้
11) พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมตัิในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี และพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ เม่ือเห็นไดว้่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผู้ถือ
หุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้คราวถัดไป 

12) บงัคบัใชน้โยบายควบคมุและกลไกการก ากับดแูลกิจการบริษัทที่เขา้ไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ไดแ้ก่ 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบซึ่งไดก้ าหนดไวส้ าหรบักรรมการที่ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

นัน้ ๆ 

- ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

- ติดตามดแูลใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนยัส าคญัแก่บริษัทฯใหถู้กตอ้งครบถว้น 

- หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น หรือท ารายการส าคัญอื่นใดนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ไดร้บัมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อย มีหน้าที่ก ากับดูแลใหบ้ริษัทย่อยปฏิบตัิตามกลไกก ากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รวมทั้งรายการที่ส  าคัญซึ่งบริษัทฯก าหนด ทั้งนี ้ ให้พิจารณาการท ารายการ

ดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการท ารายการในหลักเกณฑล์ักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทฯตอ้งไดร้บัมติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ แลว้แต่กรณี 

13) พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ /ามสดัส่วนการหรือ ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต

นดใชน้โยบายการควบคมุและกลไกการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทเขา้ไปลงทุนในบริษัทย่อยถือหุน้ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก าห

หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ฉบบัตามที่ไดมี้การแกไ้ข 

14) พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ

หนา้ที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้ 

ทั้งนี ้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหค้ณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การ
มอบหมายดังกล่าวตอ้งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างชดัเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 



 รายงานประจ าปี 2562 

53 
 

15) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ งแทนแทน

คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข

การมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้ม่ือสมควร 

ทั้งนี ้การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการ

ตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑท์ี่คณะกธุรกิจปกติ และเป็นไป รรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิไว้แลว้ 
แล้ว โดยอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นที่ส  าคญั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

16) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดส่้วนได้เสียที่

เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจดัการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน

ประกาศก าหนด 

17) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในบริษัท และบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ไดจ้ากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วม เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

18) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหน้าที่แจ้งใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธ์  

และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการท า

รายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว 

19) แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวขอ้ง 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1) การเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งนีจ้ะตอ้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหา

กรรมการบริษัท โดยตอ้งพิจารณาประวตัิการศึกษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบตัิและการไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ 

2) กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของปีที่ไดร้บัการ

แต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ในปีถัดไป) ทั้งนีก้รรมการบริษัทซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตั้งเขา้

ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคราวได ้

3) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ

บริษัทจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกับหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งใน

ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใ้ช้วิธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการบริษัทคนที่อยู่ในต าแหน่ง

นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการบริษัทที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

4) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษัทจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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• ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออก

จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

6) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเขา้เป็นกรรมการ

บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการคนดงักล่าวจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้

เป็นกรรมการบริษัทแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Boards) 
รายชื่อคณะผูบ้ริหาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 7 ท่าน ดงันี ้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายธีรพฒัน ์จริพิพฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอ านวยการ  
3 นายสรุศกัด์ิ  ศิรวิิโรจนกุล รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการโครงการ 
4 นายพฒันา สวุรรณสายะ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรม 
5 นางพชัรินทร ์ธรรมถนอม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
6 นายวราพนัธ ์อินต๊ะโมงค ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการโครงการ 
7 นายเอกชยั นวนนนัต๊ะ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรม 

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
มีความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศเวลา ความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บริษัท
อย่างเต็มที่ 

2) คณะกรรมการบริหารตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทไดร้บัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและก าหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และ
อ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การก าหนดหลักเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่ก าหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้
1) ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ก ากับ ดูแล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะท างานพิเศษ หรือคณะ

บริหารงานพรอ้มทัง้พิจารณาและอนุมตัิขอ้เสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะท างานพิเศษ 
2) อนุมตัิขอ้เสนอซึ่งเสนอโดยคณะท างานต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องบริษัท 
3) ศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเขา้ร่วมประมูลต่าง ๆ ตลอดจนเขา้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 

ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องดงักล่าวจนเสร็จการ 
4) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกับบุคคล 

นิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค ์รวมถึงการเขา้ลงทุนในลกัษณะอื่น ๆ เช่น การเขา้ซือ้หุ ้น 
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แลกเปล่ียนหุน้กับนิติบุคคลอื่นไดต้ามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องดงักล่าวจนเสร็จการ โดยใหเ้ป็นไปตาม
ตารางอ านาจอนุมตัิที่บงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนัน้ ๆ 

5) ก าหนด พิจารณา อนุมตัิ ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการด าเนินการใด ๆ อนัมีผล
ผูกพนับริษัท 

6) ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการ และคณะท างานพิเศษ 
7) มีอ านาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บ าเหน็จ และผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจ้าหนา้ที่หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป รวมถึงผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า หรือคณะท างานพิเศษต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานเฉพาะเรื่อง 

8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) มีอ านาจแต่งตัง้บุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ใหด้  าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจ

เพ่ือใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก 
เพิกถอนอ านาจนัน้ ๆ ได ้

10) มีอ านาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริหารไดต้ามความเหมาะสมและมีอ านาจก าหนด
ค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา  หรือคณะที่ปรึกษา
ดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

11) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัของการ
ประชุมไดต้ามที่เห็นสมควร 

12) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หป้ระธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผูร้กัษาการณ ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็น
คราว ๆ ไป โดยผูร้กัษาการณมี์อ านาจหนา้ที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร 

13) พิจารณาอนุมตัิใหอ้ านาจต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
2) กรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
3) ประธานกรรมการบริหาร ตอ้งไม่เป็น ประธานกรรมการบริษัท 
4) กรรมการบริหารจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว  ้

วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทซึ่งก าหนดว่ากรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได ้รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณอ์นัจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบุคคลนัน้ ๆ ดว้ย 

2) กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อก 
3) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

4) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิเขา้เป็นกรรมการบริหารแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)  

1) ควบคมุการด าเนินกิจการ วางแผนกลยุทธใ์นการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2) ตัดสินในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัท ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคมุการบริหารงานในสายงาน

ต่าง ๆ 
3) เป็นผูมี้อ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสารค าสั่ง หนงัสือแจง้ใด ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น

คู่มืออ านาจด าเนินการ 
4) มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และใหมี้อ านาจ

ปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
5) มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เพื่อประโยชนข์องบริษัท 
6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 
7) อนุมตัิและแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
8) ด าเนินการใด ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการให้มาจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะท าการคัดเลือกและมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบัตรกรรมการผูจ้ัดการ เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้บริหาร 4 ล าดับแรก และผู้มีต าแหน่งเทียบเท่าล าดับท่ี 4 ทุกราย 
(รวมถึงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่า) 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายธีรพฒัน ์จริพิพฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอ านวยการ / รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานอ านวยการ 
3. นายสรุศกัด์ิ  ศิรวิิโรจนกุล รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการโครงการ 
4. นายพฒันา สวุรรณสายะ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรม 
5. นางพชัรินทร ์ธรรมถนอม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน / รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานบญัชีและการเงิน 
6. นางพลบัพลึง กิติจนัทร ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัช ี

 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอนนัต ์ สิริแสงทกัษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายประวตัิ  สิริภทัโรดม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ดร. นฤมล  กิมภากรณ ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายอนันต ์สิริแสงทักษิณ  จบ
การศึกษาปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

โดยมีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางกาญจนา ชยัมงักร 
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเหมือนกันกับคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้
1) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด   หลกัทรพัยฯ์ 
3) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคนที่มี

ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ
ธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 
รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมตลอดจนรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น
ของบริษัทและบริษัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่า
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท ซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาดงักล่าวได ้

6) จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
ซ) รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ 

ได ้ทั้งนี ้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระท าที่ตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 
ก) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของ

บริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อฐานะการเงิ นผลการ
ด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาที่
ก าหนดไวร้่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัควร กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตทุี่กรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ และมีผลใหจ้ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ทดแทนใหค้รบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  (โดย 1 ปีในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของปีที่ไดร้บั
การแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในปีถัดไป) และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใหม่
ไดต้ามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการตรวจสอบจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
• ครบก าหนดตามวาระ 
• พน้จากการเป็นกรรมการบริษัท 
• ลาออก 
• เสียชีวิต 
• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธาน
กรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการบริษัทจะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
บุคคลที่ลาออก 

องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
2) กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่ง 1 คน ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นบญัชี/การเงิน และมีความรูต้่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุ

ที่มีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 
3) กรรมการตรวจสอบตอ้งมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย 
4) คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
5) กรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์ รกัอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายเทอดศกัด์ิ  โกไศยกานนท ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายประวตัิ  สิริภทัโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศเวลา ความรู ้ความสามารถ และ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีคณะสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) พิจารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าชื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ 

2) พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ 
3) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
5) พิจารณาการปรบัอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 
6) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยใหมี้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  (โดย 1 ปี
ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในปีถัดไป) และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อก 
3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไป

ถึงบริษัท 
4) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และ

ตอ้งเป็นไปตามองคป์ระกอบเขา้เป็นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน 

องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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นิยามกรรมการอิสระ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ (Independent Director) 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคมุของบริษัท โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็น 
ขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ าน าจ
ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคมุของผู้
ที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้ 
รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกับสินทรพัยห์รือ
บริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือ
หุน้ที่มีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ื อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการที่เป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการ
เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผูท้ี่ถือหุน้
ที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10) กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี (กรณีครบก าหนดวาระด ารงต าแหน่งแล้ว 9 ปี แต่
คณะกรรมการบริษัทมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านดงักล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีก ก็สามารถท าไดห้ากพิจารณาแลว้ว่าท่าน
ดงักล่าวยงัคงมีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ) 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ โดยบริษัท ไดจ้ดัใหมี้จ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ณ 
ปัจจุบนัมีกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่ง มีจ านวนเกิน
รอ้ยละ 50 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมีรายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคล ดงันี ้

 

เลขานกุารบริษัท 

ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษัทตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษัทรบัผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ให ้  นางกาญจนา 
ชยัมงักร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
3) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน  7 

วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัรายงานนัน้ และบริษัทตอ้งจดัใหมี้ระบบการรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการแสดง
ขอ้มลู และดแูลใหมี้การเก็บรกัษาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัที่มี
การจดัท าเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว  

4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หลักในการปฏบิัติงานของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถ้ือหุน้โดย 
1) การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เชื่อโดยสจุริตว่าเพียงพอ 
2) การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจนัน้ 
3) กระท าการโดยสจุริตเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง 

ปีที่เลือก
คร้ัง
ล่าสุด 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งต้ัง

เป็นกรรมการ
ในปี 2562 

การ
แต่งต้ัง

คร้ังถัดไป 

1. นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ 2559 2561 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ไม่ใช ่ 2564 

2. นายประวตัิ สิรภิทัโรดม 2559 2562 กรรมการอิสระ ใช่ 2565 

3. นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ 2559 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช ่ 2564 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ ์ 2559 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช ่ 2564 

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม 2559 2562 กรรมการอิสระ ใช่ 2565 

6. นายสรุพล ศรีวรีะสกุล 2559 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2565 

7. นายธีรพฒัน ์จริพิพฒัน ์ 2559 2560 กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช ่ 2563 

8. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ 2559 2560 กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช ่ 2563 

9. นายพฒันา สวุรรณสายะ 2561 2561 กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช ่ 2564 

10. นายสรุศกัด์ิ ศิริวโิรจนกุล 2562 2562 กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2565 

11. นางสาวฐิดา จ าเรญิพฤกษ ์ 2562 2562 กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2565 
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4) กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแยง้กับประโยชนข์องบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
5) ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูของบริษัทที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้หรอืใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

6) ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสญัญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) กับบริษัท หรอืพนกังาน หรือลกูคา้
ของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบตัิต่องานในหนา้ที่ของตน 

กรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
แนวทางการปฏิบตัิในกรณีที่เลขานุการบริษัท พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้
1) ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90  วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพน้จากต าแหน่ง  หรือไม่อาจ

ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
2) ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการบริษัทท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบตัิหนา้ที่เลขานุการบริษัทแทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ

บริษัทพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
3) .ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบริษัท ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่

จดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

การประชุมของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุม
ล่วงหนา้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือแจง้ล่วงหนา้ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ ในการประชุมแต่ละครัง้มีการก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือ
ทราบและวาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ และจดัส่งใหก้ับคณะกรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันไดอ้ย่างเปิดเผย ประธานกรรมการจะสอบถามความคิดเห็นจาก
กรรมการท่านอื่น และเป็นผูป้ระมวลความคิดเห็นและขอ้สรุปที่ไดจ้ากที่ประชุม รายงานการประชุมถูกจดัท าโดยเลขานุการบริษัท และหลงัจากที่
ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวท้ี่ตูเ้อกสาร ชั้น 1 ส านักงานใหญ่ที่เชียงใหม่ กรรมการและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ทั้งนี ้
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองคป์ระชุมคณะกรรมการ ว่าจะตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง
เป็นองคป์ระชุม และจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ชณะที่คณะกรรมการจะลงมติในหอ้งประชุมตอ้งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 

หมายเหต ุ: /1 – ไดร้บัการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วนัที่ 4 เมษายน 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

การประชุมในปี 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ 5/5 - 1/1 - - 2/2 

2. นายประวตัิ สิริภทัโรดม 5/5 4/4 1/1 - - 2/2 

3. นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ 5/5 4/4 - - - 2/2 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ 4/5 3/4 - - - 2/2 

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม 4/5 - 1/1 - - 1/2 

6. นายสรุพล ศรีวีระสกุล 5/5 - - - - 2/2 

7. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ 5/5 - - 18/18 3/3 2/2 

8. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ 5/5 - - 18/18 3/3 2/2 

9. นายพฒันา สวุรรณสายะ 5/5 - - 16/18 3/3 2/2 

10. นายสรุศกัด์ิ ศิริวิโรจนกุล/1 4/5 - - 15/18 3/3 2/2 

11. นางสาวฐิดา จ าเริญพฤกษ์/1 4/5 - - - - 2/2 
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ าทุกปี โดย ไดจ้ัดท า
การประเมินใน 3 รูปแบบ คือ 

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององคค์ณะ 
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื ่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององคค์ณะ และ  
3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่อย่างเหมาะสมของกา รเป็น

กรรมการของกรรมการรายบุคคล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยว่าไดด้  าเนินตาม

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที ่ไดอ้นุมัติไว ้และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที ่ดี เพื ่อปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบายที่ก าหนดไว ้และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา  

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี ้  
1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติและทบทวนแบบประเมินเพื่อใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด  
2) เลขานุการบริษัทจดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดยอ่ยก่อนภายใน

เดือนมกราคมของทุกปี 
3) กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งคืนเลขานุการบริษัทภายในสิน้เดอืนมกราคม

ของทุกปี 
4) เลขานุการบริษัทน าผลสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิงานและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และรบัทราบเพื่อด าเนินการปรบัปรุงการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา 

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนือ้หา ดังนี ้   
หัวข้อประเมิน คณะกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการรายบุคคล 

1. โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ✓  ✓  ✓  
2. บทบาท หน ้าที ่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

✓  ✓  ✓  

3. การประชุมคณะกรรมการ ✓  ✓  ✓  
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ ✓    
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ✓    

สรุปผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการท้ังคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล ประจ าปี 2562 มีดังน้ี 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (%) 

คณะกรรมการ 
ท้ังคณะ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ
รายบุคคล 

1. โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  20.83% 35.00% 35.00% 18.18% 
2. บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  31.25% 35.00% 35.00% 34.09% 
3. การประชุมคณะกรรมการ 14.17% 26.25% 27.50% 45.45% 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ 11.67%    
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 7.92%    
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ริหาร  8.33%    

รวมคะแนน 94.17% 96.25% 97.50% 97.72% 
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  

บริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผูท้ าการประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความเห็นชอบ บริษัทไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
ผูจ้ดัการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (น า้หนกัการประเมินในแต่ละส่วนมีสดัส่วนที่ต่างกัน) ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Corporate KPI) 
ส่วนที่ 2 การประเมินดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Comprtency) 
ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอัตราการปรบัขึน้เงินเดือนของกรรมการผูจ้ัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิต่อไป โดยในปี 2562 มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี 
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แบบแสดงองคป์ระกอบและคุณสมบตัิโดยรวม (Skill Matrix) คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รมิดอย จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ 
วิศวกรรม บัญชี/การเงิน/การตรวจสอบ บริหารธุรกิจ/การจัดการ กฎหมาย/นิติศาสตร์ IT/สารสนเทศ การก ากับดูแลกิจการ 

วุฒิการ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ 

ประวตัิ
อบรม 

วุฒิการ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ 

ประวตัิ
อบรม 

วุฒิการ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ 

ประวตัิ
อบรม 

วุฒิการ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ 

ประวตัิ
อบรม 

วุฒิการ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ 

ประวตัิ
อบรม 

วุฒิการ 
ศึกษา 

ประสบ 
การณ์ 

ประวตัิ
อบรม 

1. นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ •  •  •                •  

2. นายประวตัิ สิริภทัโรดม •  •  •    •             •  

3. นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ    •  •  •   •  •         •  •  

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์     •  •  •   •      •  •    •  

5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม •  •  •                •  

6. นายสรุพล ศรีวีระสกุล    •  •   •  •  •          •  

7. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ •  •  •      •  •    •    •    •  

8. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์       •  •  •          •  

9. นายพฒันา สวุรรณสายะ •  •  •                •  

10. นายสรุศกัด์ิ ศิริวิโรจนกุล •  •  •                •  

11. นางสาวฐิดา จ าเริญพฤกษ ์ •  •  •    •   •           •  

รวม 7 7 7 1 2 4 3 5 5 - - 1 - 1 2 - 1 11 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์(CRD) ของกรรมการและผู้บริหาร  
ตารางสรุปการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรบัปี 2562 

หมายเหตุ :/1 –จ านวนหุน้เพิ่มขึน้มาจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program : EJIP) 
ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2562 

 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น  

31 ธ.ค. 2561 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

จ านวนหุ้น  
31 ธ.ค. 2562 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

การเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

(หุ้น) 
1. นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ 200,000 0.040% 200,000 0.040% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
2. นายประวตัิ สิริภทัโรดม 200,000 0.040% 200,000 0.040% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
3. นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ 200,000 0.040% 200,000 0.040% - 

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

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
5. ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม 100,000 0.020% 100,000 0.020% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
6. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ 161,350,000 32.270% 161,350,000 32.270% - 

บุคคลตามมาตรา 258 37,450,000 7.490% 37,450,000 7.490% - 
7. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ์ 52,500,000 10.500% 50,000,000 10.000% -2,500,000 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
8. นายสรุพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.500% 17,500,000 3.500% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
9.  นายพฒันา  สวุรรณสายะ - - 54,093 0.011% +54,093/1 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
10.นายสรุศกัด์ิ  ศิริวิโรจนกุล 100,000 0.020% 154,093 0.031% +54,093/1 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
11.นางสาวฐิดา จ าเริญพฤกษ์ 2,031,100 0.041% 2,031,100 0.041% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
12.นางพชัรินทร ์ ธรรมถนอม 135,000 0.027% 167,034 0.033% +32,034/1 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
13.นางพลบัพลึง กิติจนัทร ์ 70,000 0.014% 82,883 0.017% +12,883/1 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
14.นางนิตยา นิ่มอนสุสรณก์ุล 100,000 0.020% 113,173 0.023% +13,173/1 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

➢ ค่าเบีย้ประชุม 

 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2562 ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ โดยก าหนดการจ่าย
ค่าเบีย้ประชุมตามต าแหน่ง ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

1. คณะกรรมการบริษัท /1 

- ประธานกรรมการบริษทั 

- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

                                 หมายเหตุ: /1 - กรณีที่กรรมการที่ไดร้บัเงินเดอืนประจ าในฐานะผูบ้รหิาร จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 

ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมการไดร้บัค่าเบีย้ประชุม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
(หน่วย: บาท) 

ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2562 

ค่าตอบแทน
รวมทั้งปี 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1 นายเทอดศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ 100,000 - 15,000 115,000 

2 นายประวตัิ สิรภิทัโรดม 75,000 60,000 15,000 150,000 

3 นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ 75,000 80,000 - 155,000 

4 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ ์ 60,000 45,000 - 105,000 

5 ผศ.ดร.พงษ์อินทร ์รกัอริยะธรรม 60,000 - 20,000 80,000 

6 นายสรุพล ศรีวรีะสกุล 75,000 - - 75,000 

7 นายธีรพฒัน ์จริพิพฒัน ์ - - - - 

8 นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ - - - - 

9 นายพฒันา สวุรรณสายะ - - - - 

10 นายสรุศกัด์ิ ศิริวโิรจนกุล - - - - 

11 นางสาวฐิดา จ าเรญิพฤกษ ์ 60,000 - - 60,000 

รวม 505,000 185,000 50,000 740,000 
 

➢ ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ัดสรรใหก้รรมการแต่ละท่านโดยขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
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ข. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

➢ ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิ 
➢ ค่าตอบแทนอื่น ไม่มีรูปแบบอื่น นอกจากมีรถประจ าต าแหน่งเท่านัน้ 

 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 214 คน โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายงาน ดงันี ้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
 ฝ่ายบริหาร  8 8 
 ฝ่ายการเงิน 5 5 
 ฝ่ายบุคคล 3 3 
 ฝ่ายบญัชี  8 8 
 ฝ่ายบญัชีตรวจจ่าย  8 7 
 ฝ่ายจดัซือ้ จดัจา้ง 8 7 
 ฝ่ายเขียนแบบ/shop drawing 3 3 
 ฝ่ายทรพัยสิ์น 8 8 
 ฝ่ายวิศวกรรม 13 13 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 
ฝ่ายควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง 1 3 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 1 
 ที่ปรกึษาบริษัท 2 2 
ฝ่ายโครงการก่อสรา้ง 139 144 

รวม 209 214 
 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 

% เปล่ียนแปลง 
(เพ่ิมขึน้/ลดลง) 

จ านวน  
(คน) 

บาท 
จ านวน  
(คน) 

บาท 

เงินเดือน และโบนัส 7 15,604,725 7 15,479,236 -0.80% 

ประกนัสงัคม 6 54,000 6 54,000 - 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 6 662,367 6 689,632 +4.11% 

ค่าเบีย้ประกนัชีวิต 4 6,000 4 6,000 - 
รวม  16,327,092  16,228,868 -0.60% 
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ค่าตอบแทนบุคลากร 
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทัง้หมด ดงันี ้

ค่าตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท) ปี 2561 ปี 2562 
เงินเดือน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลาและโบนสั 67,895,637 76,660,074 
ประกันสงัคม 1,751,716 1,872,633 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 1,476,493 1,659,568 
ค่าเบีย้ประกันชีวิต 31,800 26,250 

รวม 71,155,646 80,218,525 

➢ ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี 
ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท าไดท้ าการประกาศกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท ใหพ้นกังานทกุคนในบริษัทรบัทราบโดยทั่วกนั 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) : ส าหรบังวดบญัชีปี 2561 ถึงปี 2562 ดงันี ้
(หน่วย: บาท) 

 ปี 2561 ปี 2562 
1. ค่าสอบบญัชีประจ าปี 800,000 800,000 
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 420,000 420,000 

รวม 1,220,000 1,220,000 
หมายเหตุ - ผูส้อบบญัชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีตัง้แต่ปี 2558  

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

 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคญัใน 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

นโยบายพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บรษิัทไดด้  าเนินการจดัท าการอบรมความรูท้ั่วไป
และหลกัสตูรพืน้ฐานส าหรบัการพฒันาบุคลากรในทุกระดบัชัน้ดงัต่อไปนี ้
1.หลักสูตรเทคนิคการก่ออิฐมวลเบา (พนักงานทั่วไป) 

 
วนัที ่10-14 มกราคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 21 คน ณ ไซต์งานโรงเรียนนานาชาติเกรซ 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรูเ้รื่องเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการก่ออิฐมวลเบา และมีความเข้าใจในการใช้ งาน
ตลอดจนการตรวจงานของผูร้บัเหมา เพื่อที่จะไดล้ดการสิน้เปลือ้งของทรพัยากรได  ้
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2.หลักสูตรระบบ ISO14000 (พนักงานทั่วไป) 

 
วนัที ่22 มกราคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 22 คน ณ บรษิัทเชียงใหม่ริมดอย 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นใหบุ้คลกรขององคก์รเขา้ใจในขอ้ก าหนด  ISO14000 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือใหบุ้คลกรขององคก์ร มีความตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กับการพฒันาธุรกจิ 
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นหลักและช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนลดตน้ทุนการผลิตในธุรกิจของ
องคก์ร      

3.หลักสูตรระบบ ISO45001 (พนักงานทั่วไป) 

 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นใหบุ้คลกรขององคก์รเขา้ใจในขอ้ก าหนด  ISO45001:2018 ซึ่งเป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย โดยองคก์รมุ่งเน้นที่จะให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบมาตรฐานเพื่อลดและควบคุมความเส่ียงอันตรายของพนักงานและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รใหเ้กิดความปลอดภยัและส่งเสริมภาพพจนด์า้นความ
รบัผิดชอบขององคก์รที่มีต่อพนกังานและสงัคม  โดยจะแบ่งเป็น 2 รุ่นดงันี ้

 รุ่นที ่1 ในวนัที ่23 มกราคม 2562  มีพนกังานเขา้อบรมจ านวน 22 คน ณ บรษิัทเชียงใหม่ริมดอย 
รุ่นที ่2 ในวนัที ่24 ตลุาคม 2562 มีพนกังานเขา้อบรมจ านวน 20 คน ณ บริษัทเชียงใหม่ริมดอย 

4.หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน (พนักงานทั่วไป) 
เป็นหลกัสตูรที่มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในเรื่องของความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือใหผู้อ้บรมทราบถึงหลกัการในการด าเนินงานความ

ปลอดภยั ตลอดจนกิจกรรมที่จ าเป็นในการสรา้งความปลอดภยัในการท างาน และสามารถน าไปด าเนินงานความปลอดภยัใหเ้กิดขึน้ในองค์กร  
และเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ที่ไดก้ าหนดไวอ้ีกดว้ย  ซึ่งบริษัทไดจ้ัดใหพ้นักงานในต าแหน่งช่างเทคนิคขึน้ไปที่จะตอ้งเขา้อบรมใน
หลกัสตูร จป. ระดบัหวัหนา้งานและระดบัเทคนิคซึ่งไดมี้การจดัอบรม 

วนัที ่20-21 พฤษภาคม 2562 ผูผ่้านการอบรมจป.หวัหนา้งาน    จ านวน 14 คน 
วนัที ่22-24 พฤษภาคม 2562 ผูผ่้านการอบรมจป.ระดบัเทคนิค  จ านวน 10 คน 
วนัที ่18-19 พฤศจิกายน 2562 ผูผ่้านการอบรมจป.หวัหนา้งาน   จ านวน 2 คน 
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5.การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ผูบ้ริหาร,หัวหน้า,พนักงานทั่วไป) 

 
วนัที ่30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผูเ้ขา้อบรมในครัง้นีจ้ านวน 47 คน ณ บริษัทเชียงใหม่ริมดอย 

เป็นหลกัสตูรที่มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในเรื่องของความปลอดภยัในที่ท างาน โดยทางบริษัทไดจ้ดัใหมี้การฝึกซอ้มดับเพลิงและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟ ของส านักงานใหญ่ประจ าปี 2562 เพื่อเตรียมความพรอ้มและเป็นการปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคัคีภยั พ.ศ.
2555 ซึ่งไดก้ าหนดใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งทุกคนฝึกซอ้มดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟพรอ้มกันอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมีเจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ มาเป็นผูบ้รรยายทัง้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิ เพ่ือเตรียมความพรอ้มใหก้ับลกูจา้งในการป้องกันอคัคีภยั 
และสามารถเผชิญเหตุไดอ้ย่างมีสติซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ ์รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรพัยสิ์น และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
อย่างเหมาะสมในสถานการณจ์ริง  
6.หลักสูตร Internal Auditing Certificate Program (IACP) (ผู้อ านวยการแผนก,พนักงานทั่วไป) 

เป็นหลกัสตูรที่มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายใน โดยมีการในการก ากับดแูลใหร้ะบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหาร
จัดการความเส่ียง ระบบการก ากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ ใหมี้ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดแูลใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง การดแูลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดแูลรกัษาและการใชท้รพัยสิ์น เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้
จัดใหมี้กลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการก ากับดแูล
กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท  โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร (Enterprise 
Risk Management) และหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ใหก้ารควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ รวมทั้งการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สดุ ทางองคก์รจึงไดส้นบัสนุนใหฝ่้ายควบคมุภายในและบริหารความเส่ียงเขา้ร่วมการอบรมดงันี ้

1.หลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที่ 1/62 
ในวนัที่ 04-06 กรกฎาคม 2562  มีผูเ้ขา้อบรมในครัง้นีจ้ านวน 2 คน 

2.หลกัสตูร การบริหารความเส่ียง (ขัน้พืน้ฐาน) COSO ERM 2017 รุ่นที่2/62 
ในวนัที่ 02 และ 04 สิงหาคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมในครัง้นีจ้ านวน 2 คน 

3.หลกัสตูร การบริหารความเส่ียง (ขัน้ Advance) COSO ERM 2017 รุ่นที2่/62 
ในวนัที่ 08 สิงหาคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมในครัง้นีจ้ านวน 2 คน 

4. หลกัสตูร Internal Auditing 
ในวนัที่ 05-06 ตลุาคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมในครัง้นีจ้ านวน 2 คน 

5.Audit Process วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน และเทคนิคการจดัท ากระดาษท าการ 
ในวนัที่19-20 ตลุาคม 2562  

6.การประเมินระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงของ แต่ละระบบงาน 
ตามแบบ COSO 2013 COSO-ERM และ Fraud Risk พรอ้มกรณีศึกษาและการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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ในวนัที่ 02-03 พฤศจิกายน 2562 
7.หลกัสตูรการตรวจสอบทุจริตและวิธีการรายงานการตรวจสอบ 

ในวนัที่ 09-10 พฤศจิกายน 2562 
8.หลกัสตูร Auditing Operating System  และ การประกันคณุภาพของงานตรวจสอบภายใน 

ในวนัที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562  
9.หลกัสตูรบทบาทการใหค้  าปรกึษาเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิม 

ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
7. หลักสูตร การจัดท างบการเงินรวมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) (ผูอ้ านวยการแผนก,หัวหน้า,) 

ในวนัที่ 16-17 สิงหาคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 2 คน ณ โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวิท 23 เพื่อใหผู้บ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบ ดา้นบญัชี
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถ  น าไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวมและสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ภายใน
องคก์รได ้
8. หลักสูตรกลยุทธด้์านความย่ังยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Strategy ขององคก์ร (ผู้บริหาร,หัวหน้า,) 

ไดต้ระหนกัถึงความหมายและความส าคญั รวมถึงวิธีการปฏิบตัิตามกรอบความคิดของความยั่งยืนของธุรกิจ โดยพนกังานของบริษัท
ฯ จะไดเ้รียนรูว้ิธีการด าเนินธุรกิจตามกลยุทธก์ารเติบโตอย่างยั่งยืน รกัษาสมดลุของการมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ และกระบวนการท างาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) การก ากับดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ที่มุ่งเนน้การด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได ้เคารพกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครดั ตลอดจนใหค้วามส าคญักับการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาคณุภาพชีวิตของสงัคมชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ เพ่ือพฒันาไปสู่การสรา้งคณุค่าเพ่ิมร่วมกัน 
9. หลักสูตร HR กับการออกแบบEmployee Experiences (หัวหน้า) 

ในวนัที ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2562 มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 1 คน ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี 
เป็นหลกัสตูรที่มุ่งเนน้ในเรื่องของการแกไ้ขปัญหาอตัราการลาออกของพนกังาน ซึ่งท าใหก้ารท างานขององคก์รติดขดั และตอ้งสญูเสีย 

เวลาในการคน้หา และจะตอ้งพัฒนาพนักงานใหม่ ดังนั้นการสรา้งความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)  จึงเป็น
ภารกิจที่ส  าคัญที่สุดของผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และหน่วยงาน HR ขององคก์ร เพราะพนักงานที่มีความรกัและผูกพันกับ องคก์ร จะมีทัศนคติ 
พฤติกรรมการแสดงออกที่ดี เสริมประสิทธิภาพในการท างาน ท าใหพ้นกังานอยู่กับองคก์รไดน้าน ส่งผลต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไดอ้ย่างยั่งยืน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะผูบ้ริหาร และการพฒันาความรูเ้ฉพาะทางตามสาย
งาน ดงันัน้จึงมีการจดัอบรมหลกัสตูรพิเศษดงัต่อไปนี ้
หลักสูตรอบรมและสัมมนาส าหรับผู้บริหาร 

วันที่  8 กรกฎาคม 2562 ได้ มี ผู้บ ริ หาร เข้าร่ วมการอบรมในหลั กสูตร  DAP - Directors Accreditation Program รุ่ น  DAP 
162/2019  จ านวน 3 ท่านดงันี ้ 

1.คณุสรุศกัด์ิ  ศิรวิิโรจนกุล  
2.คณุพฒันา  สวุรรณสายะ  
3.คณุฐิดา จ าเรญิพฤกษ์  
วนัที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวนัที่ 28 สิงหาคม 2562 รวม 10 สปัดาห ์(อบรมทุกวนัพุธ) คณุธีรพฒัน ์ จิรพิพฒัน ์ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมใน

หลกัสตูร Chief Transformaion Office: CTO Course  
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในต าแหน่งวิศวกร 

วนัที่ 25-26 กุมภาพนัธ ์2562 พนกังานในระดบัทั่วไปไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูร VRD151 – Autodesk Revit for Architecture Family  
วนัที่ 11 เมษายน 2562 พนกังานในระดบัทั่วไปไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรมาตรฐานการเสริมเหล็ก 
วนัที่ 5 มิถุนายน 2562 พนกังานในระดบัทั่วไป ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูร งานส ารวจอาคาร 
วนัที่ 3 สิงหาคม 2562 พนกังานในระดบัทั่วไปไดเ้ขา้อบรมในหลักสูตรตรวจงาน QC  การตรวจสอบแนว และ ตรวจสอบความพรอ้ม

ก่อนฉาบปนู 
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16 
การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหน้โยบายการก ากับดแูลกิจการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล การก ากับดแูลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และขอ้
ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและปรบัปรุงทุกปีเพ่ือใหเ้หมาะสมกับสภาพการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงการใหค้วามส าคญัใน
การน าไปปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอขอ้มลูอย่างถูกตอ้งเพียงพอ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียง และการก ากับดูแลดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารพนักงานปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส และเป็น
ธรรม เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทไดมี้การปฏิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ ริญเติบโต
ต่อไปอย่างยั่งยืน  

บริษัทไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทเพ่ือสรา้งความเขา้ใจที่ดี และส่งเสริม
ใหเ้กิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งการส่ือสารและเผยแพร่ส าหรบัการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวทางขา้งตน้ บริษัทจึงไดท้ ารายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัท 
โดยมีหมวดหมู่ ดงันี ้
หมวดท่ี: 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of 
Shareholders) 

สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุน้ และการรบัทราบขอ้มลูข่าวสารที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ขอ้มูลที่ส  าคัญตามรอบระยะเวลา และขอ้มูลส าคัญตามเหตุการณ ์โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารอย่างทั่วถึง 

2. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และการไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร/เงินปันผลอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทัง้สิทธิในการไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมในการรบัซือ้หุน้คืนโดยบริษัท 

3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะไดต้ามแบบที่ก าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามเจตนารมณ์
ของผูม้อบฉันทะ ทั้งนีบ้ริษัทจะไดแ้นบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพรอ้มหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนดัประชุมและโดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตข์องบริษัท  

4. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ วาระใดที่ผูถ้ือหุน้มี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ นอกจากนี ้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคิดเห็น และซกัถามในที่ประชุม และใหมี้การบนัทึกประเด็น
ค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดร้บัทราบ 

5. สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญต่าง ๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ นอกเหนือจากที่ไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท
บริหารงาน อาทิ การรบัรองรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ก่อน การอนุมตัิงบการเงินประจ าปีการพิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่าย/งดจ่ายเงิน
ปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส าคญั 

6. ในการประชุมผู้ถือหุ ้นทุกครัง้ บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถาบันท าหน้าที่ 
ตรวจสอบเอกสารของผูถ้ือหุน้ นับองคป์ระชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท 

7. บริษัทจะไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้  
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8. บริษัทไดอ้ านวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ซึ่งรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้โดยบริษัทก าหนดสถานที่ที่
ผูถ้ือหุน้สามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยง่าย 

สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทได้จัดท าหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ ละวาระที่ เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ ้น 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้สดงความเห็นไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้หลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุม โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้้ถือ
หุน้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี) ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้และไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท 

2. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู รายละเอียดในวาระเลือกตัง้กรรมการ โดยหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ไดร้ะบุชื่อพรอ้มแนบประวตัิย่อของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ไดร้บัการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที่ตอ้งการไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 

3. สิทธิในการรบัทราบขอ้มูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบโดยในหนงัสือนัดประชุม ได้
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้อบบญัชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณค์วามสามารถของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และ
ค่าบริการของผูส้อบบญัชีที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

4. สิทธิในการไดร้บัแจง้ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนของแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมผูถ้ือหุน้อย่างชดัเจน 

5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ในการประชุมผูถ้ือหุน้บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ว และแม่นย า บริษัทไดน้ าระบบคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการลงทะเบียน และลงมติของผูถ้ือหุน้ 

6. สิทธิในการไดร้บัทราบมติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
และมีสิทธิในการรบัเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ ก่อนวันประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเปิด เผยขอ้มูลผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 
และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ตามวาระพรอ้มทัง้มติที่ประชุมและจ านวนเสียง ที่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และน าส่งส าเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วนั วนันบัแต่วนัประชุมผูถ้ือหุน้ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบริษัท รวมทัง้โอกาสใหผู้ถ้ือหุ ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดไดมี้การบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
บริษัทส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน
ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่ละปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด ซึ่งไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 

สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ร่วมในการ

ประชุมผูถ้ือหุน้ทุกครัง้ เพื่อพบปะและตอบค าถามของผูถ้ือหุน้ 
บริษัทส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้ทุกครัง้เพ่ือตอบค าถามผูถ้ือหุน้ใน

ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับคณะกรรมการชุดย่อย 

หมวดท่ี: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (Roles of Stakeholder) 
 บริษัทใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
รวมถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้
มีส่วนไดเ้สียภายนอก ซึ่งประกอบดว้ย ผูถ้ือหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูมี้ส่วนได้
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เสียภายใน  ซึ่งประกอบดว้ย พนักงานของบริษัท เนื่องจากผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวเป็นกลไกส าคญัที่มีส่วนในการพัฒนาและสรา้งความส าเร็จ
ใหแ้ก่บริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ผู้ถือหุ้น : นอกจากการตระหนักถึงสิทธิประโยชนข์ั้นพื ้นฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้แลว้ บริษัทยังก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส มีการควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง 
นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรปัชั่น และช่องทางการติดต่อส่ือสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี ้เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มั่นใจว่าบริษัทจะด าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสรา้งความเจริญเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มั่นคงใหก้ับผูถ้ือหุน้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหลู้กคา้ โดยการคดัสรรคณุภาพสินคา้และบริการที่มีคณุภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าลกูคา้จะไดร้บัสินคา้และบริการที่ดีมีคณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัไดมี้การส ารวจความพงึ
พอใจของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และเพิ่มช่องทางในการรอ้งเรียนใหก้ับลูกคา้ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลของลูกคา้ที่
รอ้งเรียนเป็นความลบั และหากขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวมีนยัส าคญัก็จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพ่ือหาแนวทางด าเนินการต่อไป 
คู่ค้า : บริษัทค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและผลประโยชนร์่วมกัน ซึ่งกระบวนการ
คัดเลือกคู่ค้ามีการก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไวอ้ย่างชัดเจน เป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส  โดยค านึงถึงชื่อเ สียง 
มาตรฐาน และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งจัดท าสัญญาที่มีเง่ือนไขทางการคา้ที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทมี
นโยบายที่จะไม่รบัเงิน ทรพัยสิ์น ผลประโยชนอ์ื่นใดที่มิชอบจากคู่คา้ และไม่สนับสนุนคู่คา้ที่ประพฤติมิชอบ  มีความเกี่ยวขอ้งในการทุจริต
คอรร์ปัชั่น หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
คู่แข่ง : บริษัทด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงหลกักฎหมายแข่งขนัทางการคา้ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
ไม่กระท าการทุจริต ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาขอ้มูลความลับทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางออ้ม  และไม่
เปิดเผยขอ้มลูของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่กระท าการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 
เจ้าหน้ี : บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนีทุ้กรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครดั เพื่อให้
เจ้าหนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการช าระหนีอ้ย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขอ้ตกลง และเหตกุารณท์ี่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระหนี ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บริษัทมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทใหค้วามส าคญักบั
กิจกรรมที่สรา้งประโยชนใ์หก้ับสงัคมและชุมชนใกลเ้คียง นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัชัน้ มีการใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า และปฏิบัติงานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยั และค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควบคู่ไปกับการสรา้ง
ความยั่งยืนใหก้ับบริษัท 
ภาครัฐ  : บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการด าเนินงานภาครฐั และปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละนโยบายของหน่วยงานก ากับ  ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
และสนับสนุนใหเ้กิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่าง  ๆ  ของหน่วยงานภาครฐั เพื่อร่วมเสริมสรา้งความมั่นคง และเจริญเติบโตใหก้ับประเทศชาติ 
รวมทัง้ การใหค้วามส าคญัเรื่องของทรพัยสิ์นทางปัญญา หรืองานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยบริษัทด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้ก าหนดที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรพัยสิ์น จะไม่ด าเนินการ หรือสนับสนุนการด าเนินการใด  ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร ความลับทางการคา้ เครื่องหมายการคา้ ขอ้มูล ชื่อทางการคา้และส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ และทรพัยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดย
ก าหนดนโยบายใหก้รรมการผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งบริษัทมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานทางธุรกิจที่
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ท าธุรกิจหรือด าเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระท าการละเมิดต่อ 
ทรพัยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท 
พนักงาน  : บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญของบริษัท เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการน าพาบริษัทสู่ความส าเร็จ บริษัทให้
ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดับชัน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน ไม่แบ่งแยกดว้ยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน อีกทัง้ 
บริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานที่เป็นธรรม จัดท าสัญญาจ้างแรงงานที่มีเง่ือนไขที่เป็นธรรม มีโครงสรา้งผลตอบแทนที่
สอดคลอ้งกับความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ความรบัผิดชอบในต าแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พนกังานอย่างเหมาะสม จดัหาสวสัดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน
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ใหมี้ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรพัยสิ์น อนุญาตใหล้างาน โอนยา้ยตามความเหมาะสม และจัดใหมี้ช่องทางการส่ือสารระหว่าง
พนักงานกับผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้ง สนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู ้โดยจัดใหมี้การฝึกอบรมตามต าแหน่งงานทั้ง
ภายใน และภายนอกบริษัทตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเป็นการพฒันาและเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทยงัใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนกังานทุกระดบัจะไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกัน  และไม่เลือก
ปฏิบตัิต่อพนกังานคนใดคนหนึ่งโดยใชค้วามสมัพนัธส่์วนตวั  

หมวดท่ี: 3  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลโดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลส าคัญที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท ทั้ง
ขอ้มลูดา้นการเงินและขอ้มลูที่ไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย 
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งขอ้มูลส าคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและ
ขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทางการเงินต่าง ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัท ซึ่งเป็น ไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไปและผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที่เป็นอิสระซึ่งไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนี ้ บริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแต่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ
ผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย ทัง้นี ้ขอ้มลูต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย 

หมวดท่ี: 4  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถ้ือหุน้มีหน้าที่ส  าคัญในการก าหนด วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใ จเกี่ยวกับ

นโยบายและกลยุทธ์ที่ส  าคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไวเ้พื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของผู้ถือหุน้ รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว ้ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบดว้ย
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลาย ซึ่งสามารถน าประสบการณท์ี่มีมาพัฒนาและก าหนดแนวนโยบายที่จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยังใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
ขอ้มูลที่เปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัทตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ขอ้มู ลและข่าวสารต่าง ๆ  
เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง  ๆ  ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผย
ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหโ้ครงสรา้งคณะกรรมการมีคณุสมบตัิที่หลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณแ์ละความสามารถที่

เป็นประโยชนแ์ละเพียงพอในการปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด ตามขอ้ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขภายหน้า 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี ้ บริษัทได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด เพื่อใช้ก ากับดูแล
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ 
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการ เพ่ือใหบ้ริษัท ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ทีข่องกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหก้รรมการ
บริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการชองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดไ้ม่เกิน 5 บริษัท 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและ           
กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทุกคน ผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทัง้เลขานุการบริษัทเข้ารบั
การอบรมเกี่ยวกับการก ากับดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทัง้จากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 
 ส าหรบักรรมการ บริษัทไดจ้ัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสรา้งองคก์รและผูบ้ริหาร ลักษณะการด าเนินงาน 
สินคา้และบริการหลกั ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท รวมทัง้ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง ใหแ้ก่กรรมการใหม่ เพื่อใหก้รรมการดังกล่าวสามารถเขา้ใจการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
รบัทราบบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แลว้แต่กรณี) 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทไดส่้งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดย้ึดถือและปฏิบัติ 

โดยถือเป็นภาระและความรบัผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชนส์ูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษัท ตลอดจนสรา้งความน่าเชื่อถือในการด าเนิน
กิจการอนัจะท าใหบ้ริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเส่ียง การประเมิน

ความเส่ียง การติดตามและควบคมุความเส่ียง ตลอดจนการสรา้งมาตรฐานความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม ่าเสมอ  

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่ชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ที่พิจารณา

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ        
ขออนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
จะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบของ
กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบตัิหนา้ที่กับบริษัทได ้และ
สามารถเทียบเคียงไดก้ับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเขา้ใจถึงหน้าที่ความ
รบัผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอ้มที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรบัปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ทุกคน นอกจากนี ้ 
กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเวน้กรณีที่มีเหตผุลจ าเป็น  

แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑใ์นการ
คดัเลือกผูบ้ริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์
และจริยธรรม  
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หมวดท่ี: 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management) 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการ

ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหาร
จดัการการควบคมุภายใน รวมถึงการพฒันางานระบบงานดา้นตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน
ใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัท ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบัติ ตลอดจนก ากับมิใหเ้กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจการของบริษัทสามารถด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานสนบัสนุนใหบ้ริษัทมีการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ ขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทใหค้วามส าคัญในการบริหารความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน หรือปัจจยัภายนอก 

เนื่องจากเป็นกลไกส าคญัที่น าพาใหบ้ริษัทบรรลเุป้าหมายและพนัธกิจตามกลยุทธท์ี่ไดก้ าหนดไว ้ดว้ยเหตผุลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย มาตรการ
การบริหารความเส่ียงเพื่อใหผู้บ้ริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ  ประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิการ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเส่ียงดา้นการเมืองและภัยพิบตัิทางธรรมชาติ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการบริหารความเส่ียงเพื่อ
ปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

หมวดท่ี: 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest) 
 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดนโยบายหา้มมิให ้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัที่อาจขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัท  หรือการด าเนินธุรกรรมส าคัญ ไดแ้ก่ 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบวิ ธีปฏิบัติ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนุมตัิรายการ หรือธุรกรรม จะตอ้งปฏิบตัิตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่
ก ากับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

หมวดท่ี: 7 จริยะธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
 การปฏิบัติตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น นับเป็นส่ิงส าคัญในการเสริมสรา้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบัติ
ส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบตัิดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย ์สจุริต 
ยุติธรรม รกัษาความลบั คณุธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎเกณฑต์่าง ๆ เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่น และความไวว้างใจแก่ ผู้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

หมวดท่ี: 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอรร์ปัชั่นการให/้รบัสินบนแก่/จากเจา้หนา้ที่ของรฐั

และเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่าง  ๆ  ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยก าหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่นของบริษัทโดยครอบคลุม ชดัเจน และส่ือสารใน
ทุกระดบัองคก์รเพ่ือใหเ้กิดการน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิ รวมถึงการส่งเสริมใหมี้เกิดการส่ือสารที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วน
เกี่ยวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมั่นใจไดว้่าผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือโยกยา้ยที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่น
แกลง้ดว้ยประการใด  
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใช ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ดงันี ้  
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท้ี่ทราบขอ้มลูภายในของบริษัท อาทิ ผลการด าเนินงาน 
การตัดสินใจเรื่องที่มีนัยส าคัญต่อธุรกิจ เป็นตน้ ด าเนินการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบขอ้มูลจนกระทั่งขอ้มูลไดเ้ปิด เผยสู่
สาธารณะชนเรียบรอ้ยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยแพร่เพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้ับหลักทรพัย ์โดยเฉพาะการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ และในช่วง 1 วนัหลงัจากงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแลว้ 
 รวมทั้งมีนโยบายการก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน โดยหา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจ้างของ
บริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อ
ประชาชน หรือมีไวเ้พ่ือใชเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ขอ้มลูที่มีไวใ้ช้ส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มลูจากงบการเงินที่ยังไม่ไดน้ าส่ง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การไดม้าซึ่งสญัญาทางการคา้ที่ส  าคญั เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 
ในทางที่มิชอบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่ากระท าในนามตนเองหรือผูอ้ื่น หรือแสวงหาขอ้มลูอย่างไม่สจุริต ท าธุรกิจเพื่อการแข่งขนั 
 นอกจากนี ้ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรพัยข์องตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยท์ุกครัง้ที่มีการซื ้อ
ขาย โอน หรือรบัโอนทรพัยข์องบริษัท ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัที่มีการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
จัดท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารต่อบริษัทฯ ส่งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีขอ้มูลส าหรบัใช้ประโยชน์
ภายในบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน      
7 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน 
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17 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีการจัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และก าหนดนโยบายที่ส  าคญัในหลายดา้น ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบตัิต่าง ๆ ที่ไดพ้ฒันาใหเ้หมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทก าหนดใหมี้การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครดั หากผูใ้ดละเมิดหรือฝ่าฝืนคู่มือจริยธรรมหรือ
นโยบายต่าง ๆ  จะตอ้งไดร้บัโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระท าที่เชื่อไดว้่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บังคับของ
หน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง บริษัทจะส่งเรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐัด าเนินการขัน้ต่อไป หากพนกังานหรือบุคคลใดก็ตามพบเห็นการกระท า
ผิด ละเมิดหรือฝ่าฝืนคู่มือจริยธรรมหรือนโยบายต่าง ๆ ให้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือ
คุม้ครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับบุคคลนัน้ 

นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และ
นโยบายส าคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส  าหรบักรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายส าคญัๆ ไดด้งันี ้

• นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหมี้ความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัททุกระดบัชั้น สรา้งประโยชนท์ี่เหมาะสมใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ 
โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้ 18 เรื่องการควบคมุภายใน) 

• นโยบายดา้นการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหร้ะบบการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลมุถึง
การการจดัเก็บขอ้มลูและการจัดท างบการเงินไดอ้ย่างมีความถูกตอ้งน่าเชื่อถือ การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดแูลการ
ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ โดยจัดจ้างผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเขา้มาท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว้ 

• นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้มาท าหน้าที่ในการจัดท านโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเส่ียงทั้งที่อาจจะเกิดจากปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร วิเคราะหแ์ละจดัระดบัความเส่ียง จดัท าแผนจดัการความเส่ียง เช่น การควบคมุ การโอนความเส่ียง การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง การใชป้ระโยชนจ์ากความเส่ียง หรือการยอมรบัความเส่ียง เป็นตน้ สดุทา้ยคือการติดตามผลและการสอบทานความ
เส่ียงต่าง ๆ 

• นโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถว้น เพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลาใหแ้ก่
ผูถ้ือหุน้ของบริษัทไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สารสนเทศจะตอ้งจัดท าขึน้อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรดั เขา้ใจง่ายและโปร่งใส 
เปิดเผยอย่างสม ่าเสมอทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความสบัสนในขอ้มลู รวมทัง้จดัใหมี้หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ที่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี่ยวขอ้งกับบริษัท 

• นโยบายดา้นบญัชีและการเงิน รายงานทางบญัชีจะตอ้งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นที่ยอมรบั มีความสมบูรณต์ามความเป็นจริง 
ทนัเวลา มีความสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ หน่วยงานของรฐั และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

• นโยบายดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดบัของบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ก่อน
การด าเนินการใด ๆ จะตอ้งมีความระมดัระวัง มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ี่รบัผิดชอบว่าไดถ้ือปฏิบตัิตามขอ้
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งแลว้ 
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• นโยบายดา้นเทคโนโยลีสารสนเทศ บริษัทมีการก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรทุกระดบัใชร้ะบบสารสนเทศอนัประกอบดว้ย วงจรเครือข่ายการ
ส่ือสารขอ้มลู ซอฟทแ์วรท์ี่ใชใ้นระบบปฏิบตัิการและประมวลผลขอ้มลูตอ้งถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์
ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้งานที่ขัดต่อกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอป้องกันการเขา้ถึงจากภายนอกหรือการ
โจรกรรมขอ้มูล มีมาตรการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี้ความมั่นคง และติดตามใหบุ้คลากรทุกคนถือปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

• นโยบายต่อตา้นการทุจริต บริษัทใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรทุกระดับไม่ใหห้รือรบั
หรือใหก้ารสนบัสนุนการทุจริตใด ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม กับผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจ หน่วยงานรฐั หรือพรรคการเมือง เพื่อประโยชนใ์นการ
ด าเนินธุรกิจหรือเพ่ือประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง โดยบริษัทไดมี้ช่องทางการรอ้งเรียนการกระท าผิดและการทุจริตไวบ้นหนา้เว็บไซต์
ของบริษัท 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

 บริษัทไดก้ าหนดความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย 
จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการด าเนินงานที่มี
มาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความระมัดระวงั ดว้ยขอ้มูลที่เพียงพอและมีหลกัฐาน
สามารถอา้งอิงไดร้วมทัง้ถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

1.2 ดา้นการปฏิบตัิต่อลูกคา้ บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ  ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และ
หากปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้บัแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแกไ้ข 

1.3 ดา้นการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและไม่แสวงหาขอ้มูล
ที่เป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่สจุริต 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่ น และมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโปร่งใส เป็นธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้
สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนการปลกูจิตส านึกสรา้งค่านิยมที่ถูกตอ้ง ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการต่อตา้นทุจริตอย่างเป็นทางการ ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท นโยบายต่อตา้นการทุจริต : บริษัทใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรทุก
ระดับไม่ใหห้รือรบัหรือใหก้ารสนับสนุนการทุจริตใด  ๆ  ทั้งทางตรงและทางออ้ม กับผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจ หน่วยงานรฐั หรือพรรคการเมือง เพื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจหรือเพ่ือประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง โดยบริษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมยต์่อตา้นการทุจริต และเขา้ร่วม
องคก์รเอกชนต่อตา้นการทุจริตในปี 2563  

นอกจากนั้น บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการทุจริต โดยมีการประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรบัทราบ เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางที่ส  าคญัในการปฏิบตัิ ดงันี ้

2.1 ไม่เสนอใหค้่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรอ้ง ตกลงหรือรบัสินบนจากบุคคลอื่น หรือหนว่ยงานอืน่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

ด าเนินการโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหมี้การตอบแทนที่เอือ้ประโยชนต์่อกัน หรือหวงัผลประโยชนเ์กี่ยวกับงานของบริษทั 

2.2 ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับเจา้หนา้ที่ภาครฐั บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2.3 ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก หรือใหเ้งินสนบัสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพือ่เป็นช่องทางในการจา่ย

สินบน 
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2.4 ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชนอ์ื่นใด ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรอืบุคคลใดที่เกี่ยวขอ้งกับ

ทางการเมือง เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนใ์นการด าเนินงานของธุรกิจหรอืประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง 

ในปี 2562 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิเรื่องการใหห้รือรบัของขวญั การตอ้นรบั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ โดยส่ือสารใหผู้บ้ริหาร และ

พนกังานทุกท่านรบัทราบ เพื่อสรา้งบรรทดัฐานที่ดีในการปฏิบตัิ 

การติดตามและประเมินผล : บริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้ิดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทั้งทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่ นเป็นประจ า และเสนอการปรบัปรุงแก้ไขต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการด าเนินการตามนโยบาย มาตรการ และใหค้  าแนะน าต่าง ๆ  

การเผยแพร่และส่งเสรมินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน : ในปี 2562 บริษัทไดมี้การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบาย โดย

การเผยแพร่และส่ือสารนโยบายการต่อตา้นการทุจรติไวใ้นรายงานประจ าปี และเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท รวมไปถึงการจดัอบรมใหค้วามรู้

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นใหก้ับพนกังาน รวมถึงผูบ้ริหารทุกคนในบริษัท 

(3) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  
 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
ทุกคน ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจในเรื่องการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน ดงันี ้

- ตระหนกั และเคารพประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่บริษัท เขา้ไปประกอบธุรกิจ 
- เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชือ้ชาติ ศาสนาลทัธิ เพศ สถานภาพทางสงัคม สัญชาติ อายุ 
ความทุพพลภาพ ไม่มีการใชห้รือสนบัสนุน การใชแ้รงงานเด็ก และ การคา้มนุษย ์

- สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น รวมทัง้ดแูลและป้องกันมิใหเ้กิดการกระท า
ดงักล่าวซึ่งก่อใหเ้กิดผลที่ตอ้งถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย 

 
(4)   การไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 
 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ เป็นตน้ โดยมี
นโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

- สรา้งความตระหนกัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพ่ือใหเ้กียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น รวมถึง
บริษัท จะตอ้งกระท าการขออนุญาตบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของในทรพัยสิ์นทางปัญญาเหล่านัน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้
งาน 

- หา้มมิใหบุ้คคลทุกฝ่ายในบริษัทกระท าการใดๆ ก็ตามอนัเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเรื่อง
เครื่องหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เป็นตน้ 

- บริษัท สนบัสนุนไม่ใหใ้ชง้านใด ๆ ก็ตามอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น 
- บริษัท ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานในบริษัททุกคนสรา้งสรรคง์านที่เกี่ยวขอ้งกับสินคา้และบริการของบริษัทในลักษณะใหม่ๆ ไม่
ซ  า้กับงานอนัมีเครื่องหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัรของบุคคลอื่น 

- บริษัท ตกลงว่าจะรกัษาความลับของลูกคา้ ขอ้มูลต่างๆ ที่บริษัทไดม้าจากลูกคา้ รวมถึงขอ้มูลของบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียข องบริษัท
ทัง้หมด ยกเวน้กรณีที่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลู โดยจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งมิใหค้วามลบัของลกูคา้ และ/หรือบุคคล
ผูมี้ส่วนไดเ้สียล่วงรูไ้ปถึงบุคคลภายนอก 

- บริษัท ก าหนดใหมี้ขอ้บังคับในการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตภายในบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติว่าดว้ยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์โดยถือปฏิบตัิตามเรื่องดงักล่าวอย่างเคร่งครดั  
 

(5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง 
สนบัสนุนผลกัดนัการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน จดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม 
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และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความจริงใจ รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตผุล นอกจากนัน้บริษัทไดมี้ช่องทางรบัขอ้เสนอแนะหรือเรื่อง
รอ้งทุกขจ์ากพนกังาน ซึ่งไดมี้การก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการในการพิจารณารบัเรื่องรอ้งทุกขอ์ย่างเป็นธรรม 
 
(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทไดก้ าหนดใหผู้บ้ริหารและพนักงานของบริษัทตอ้งปฏิบตัิต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั เอาใจใส่
และรบัผิดชอบต่อลูกคา้ ทัง้ในดา้นคณุภาพสินคา้และการใหบ้ริการที่ดีและไดม้าตรฐาน มีการรกัษาความลบัของลกูคา้ ใหค้วามส าคญักับการ
ก าหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใตน้โยบายการก าหนดราคาของบริษัท 
 
(7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทไดก้ าหนดแนวทางการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในพืน้ที่โครงการก่อสรา้งและส านกังาน รวมถึงใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบ
ต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน
ใกลเ้คียง เช่น ควบคมุมลพิษทางอากาศ การควบคมุคณุภาพและปริมาณน า้เสียก่อนส่งออกไปภายนอก เป็นตน้ 
 
(8) การร่วมพัฒนาชุมชน 
 บริษัทมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนกิจกรมสาธารณประโยชนข์องชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริม
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกลเ้คียงส านกังานของบริษัท 
 
(9) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทจะสนับสนุนใหมี้นวตักรรมในดา้นต่าง  ๆ  โดยเฉพาะนวัตกรรมดา้นกระบวนการท างานทั้งในระดับภายในองคก์รและระดับความ
ร่วมมือระหว่างองคก์ร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสรา้งสรรคท์ี่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้ สรา้งผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี ้ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อสังคม ทั้งนีบ้ริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการส่ือสารและ
เผยแพร่นวตักรรมใหก้ับกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงทางออ้มรบัทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูข่าวสารดา้นนวัตกรรม
เหล่านีจ้ะส่ือสารไปถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างทั่วถึง 

(10) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บริษัทมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนและมุ่งเน้นการปลูกฝังจิดส านึกแก่พนักงานในการใช้ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะ
ส่งผลต่อเนื่องในการสรา้งนิสัยและน าไปปรบัใชท้ี่บา้น รวมทั้งยังคาดหวงัผลพลอยไดซ้ึ่งจะท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอย่างมี ประสิทธิภาพใน
ระดบัประเทศ ดว้ยความดีนี ้จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลงัใหเ้ป็นแบบอย่างสืบไป น าไปสู่การคิดก่อนใช ้และการสรา้งนิสยัแห่งความประหยัด 
          ทั้งนี ้บริษัทส่ือสารการสรา้งจิตส านึกดา้นการใชท้รพัยากร ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางไลน ์เว็บไซต ์และใหค้วามรูโ้ดย
การจดัอบรม เพ่ือใหเ้กิดการใชป้ระโยชนท์รพัยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลงังานในการก าจดัขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
           นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจัยและพัฒนากระบวนการท างานเพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน และส่ิงแวดลอ้ม และ
การใช้หลักคิดที่ว่า “ผูก้่อมลพิษเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่าย” เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ใชท้รพัยากรของบริษัทฯใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด โดยก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ นโยบายการใชร้ถยนต ์นโยบายการใชไ้ฟฟ้า นโยบายการใชเ้ครื่องปรบัอากาศ นโยบายการใชอ้ปุกรณส์ านกังาน นโยบายการใช้
น ้า นโยบายการลดขยะและน ากลับมาใช้ใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

นโยบายการใช้รถยนตข์องบริษัท 
1.จัดใหมี้การตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละครัง้ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ท าใหสิ้น้เปลืองน า้มันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่
มาตรฐานก าหนด 
2.สบัเปล่ียนยาง ตรวจตัง้ศนูยล์อ้ตามก าหนด จะช่วยประหยดัน า้มนั 
3.ใหด้บัเครื่องยนตท์ุกครัง้ที่ขึน้ของ ลงของ หรือคอยคน เนื่องจากการติดเครื่องทิง้ไว ้เปลืองน า้มนัและสรา้งมลพิษ 
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4.ไม่ออกรถกระชากดงัเอี๊ยด เนื่องจาก การออกรถกระชาก 10 ครัง้ สญูเสียน า้มนั 100 ซีซี น า้มนัจ านวนนีร้ถสามารถวิ่งไดไ้กล 700 เมตร 
5.ไม่เร่งเครื่องยนตต์อนเกียรว์่าง หรือที่เรียกว่าเบิล้เครื่องยนต ์เนื่องดว้ยการกระท าดังกล่าว 10 ครัง้ สูญเสียน า้มันถึง 50 ซีซี  ปริมาณน า้มนันี ้
สามารถท าใหร้ถวิ่งไปไดถ้ึง 350 เมตร 
6.ตรวจตัง้เครื่องยนตต์ามก าหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนตส์ม ่าเสมอ เช่น ท าความสะอาดระบบไฟจุดระเบิด เปล่ียนหัวคอนเดนเซอร ์ตั้งไฟแก่
อ่อนใหพ้อดี จะช่วยประหยดัน า้มนัไดถ้ึง 10% 
7.ไม่ตอ้งอุ่นเครื่องรถยนต ์หากออกรถและขบัชา้ๆ สกั 1-2 กม. แรกเครื่องยนตจ์ะอุ่นเอง ไม่ตอ้งสิน้เปลืองน า้มนัไปกับการอุ่นเครื่อง 
8.ไม่บรรทุกน า้หนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนตจ์ะท างานตามน า้หนกัที่เพิ่มขึน้ หากบรรทุกหนักมาก จะท าให้สิน้เปลืองน า้มันและอคัราการสึก
หรอสงู 
9.พนักงานทุกคนควรใช้ระบบการใชร้ถร่วมกัน หรือคารพ์ูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกันทางผ่านหรือใกลเ้คียงกัน ควรใช้รถคนั
เดียวกัน 
10.พนกังานทุกคนควรเดินทางเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประหยดัน า้มนั บางครัง้เรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศพัท ์หรือทาง VDO Conference 
สามารถท าได ้ซึ่งจะช่วยใหป้ระหยดัน า้มนั ประหยดัเวลา 
11.ก่อนไปพบใคร พนกังานควรโทรศพัทไ์ปถามก่อนว่าบุคคลที่จะติดต่อ อยู่หรือไม่ ซึ่งจะท าใหไ้ม่เสียเวลา และน า้มนัไปโดยเปล่าประโยชน์ 
12.พนกังานควรสอบถามเสน้ทางที่จะไปใหแ้น่ชดั หรือศึกษาแผนที่ก่อนออกเดินทาง จะช่วยท าใหไ้ม่เสียเวลา และไม่สิน้เปลืองน า้มนัในการวน
หา 
13.ควรใชโ้ทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์อินเตอรเ์น็ต หรือใชบ้ริการส่งเอกสาร แทนการเดินทางดว้ยตวัเอง เพื่อประหยดัน า้มนั 
14.ไม่ควรเดินทางโดยไม่ไดว้างแผนการเดินทาง ควรก าหนดเสน้ทาง และช่วงเวลาการเดินทางที่เหมาะสมเพ่ือประหยดัน า้มนั 
15.หมั่นศึกษาเสน้ทางลดั โดยจะช่วยใหไ้ม่ตอ้งเดินทางยาวนานไม่ตอ้งเผชิญปัญหาจราจร ช่วยประหยดัทัง้เวลาและประหยดัน า้มนั 
16.ขบัรถดว้ยความเร็วคงที่ และขบัดว้ยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายก าหนดไว ้ซึ่งนอกจากประหยดัพลงังานแลว้ ยงัปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สิน 
โดยความเร็วที่กฎหมายก าหนดไว ้คือ 
    - ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อชั่วโมง 
    - ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม.ต่อชั่วโมง 
    - มอเตอรเ์วย ์ความเร็วไม่เกิน 120 กม.ต่อชั่วโมง 
17. ไม่ควรขบัรถลากเกียร ์เนื่องจากการลากเกียรต์  ่านานๆ จะท าใหเ้ครื่องยนตห์มนุรอบสงูกินน า้มนัมาก และเครื่องยนตร์อ้นจดัสึกหรอง่าย 
18. เลือกใชพ้ลงังานทดแทน หากมีโอกาส 
19. ผูดู้แลรถยนตข์องบริษัทฯ ใหด้  าเนินการเปล่ียนน า้มันเครื่อง ไสก้รองน า้มันเครื่อง ไสก้รองอากาศตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประหยดั
น า้มนั 
20.ไม่ควรเร่งเครื่องปรบัอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจ าเป็น ไม่เปิดแอรแ์รงๆ จนรูสึ้กหนาวเกินไป เพราะสิน้เปลืองพลงังาน 
21.ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมีคู่มือ ปฏิบตัิงาน 

นโยบายการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างของบริษัท 
1.ปิดไฟในเวลาพกัเที่ยงหรือเม่ือเลิกการใชง้านหรือหมด ความจ าเป็นตอ้งใชง้าน การปิดสวิตชไ์ฟบ่อยๆ ไม่ท าใหเ้ปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด 
2.เปิดม่านหรือหนา้ต่างหรือติดตัง้กระเบือ้งโปร่งแสงเพ่ือรบัแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใชแ้สงสว่างจากหลอดไฟ 
3.ก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาที่ใชง้าน 
4.จดัระบบสวิตชค์วบคมุอปุกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่างใหเ้หมาะสมกับพืน้ที่ เช่น ปรบัเป็นสวิตชเ์ปิดปิดแบบ แยกแถว แยกดวง เป็นตน้ 
5.ติดสติ๊กเกอรบ์อกต าแหน่งไวท้ี่สวิตชเ์ปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.ใชอ้ปุกรณแ์ละหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม เช่น หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ ( หลอดนีออน) 
แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา 
7.ตรวจวดัความเขม้แสงปีละ 2 ครัง้บริเวณที่ใชป้ฏิบตัิงาน ใหมี้ความเขม้เหมาะสมตามเกณฑ ์(ค่ามาตรฐานความสว่างของส านกังานอยู่ระหวา่ง 
300-500 ลกัซ)์ หากมีความสว่างเกินความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟ แสงสว่างบริเวณนัน้ควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพ่ิมหลอดไฟ
ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
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8.ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งท าความสะอาดหลอดไฟอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ เนื่องจาก ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะท าใหแ้สงสว่างนอ้ยลงและอาจท า ใหต้อ้งเปิด
ไฟหลายดวงเพ่ือใหไ้ดแ้สงสว่างเท่าเดิม 
9.พนกังานทุกคนมีหนา้ที่ส  ารวจ และตรวจตราอปุกรณไ์ฟฟ้า หากพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ช ารุดหรือขาหลอดเปล่ียนเป็นสีน า้ตาลหรือด า ควรแจง้
ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งเปล่ียนทนัที เพื่อป้องกันอคัคีภยั เนื่องจากไฟฟ้าลดัวงจร 
10.ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมีคู่มือ ปฏิบตัิงาน 

นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศของบริษัท 
1.ปิดเครื่องปรบัอากาศทนัทีเม่ือไม่ตอ้งการใชง้าน และเม่ือตอ้งการเปิดเครื่องใหม่อีกครัง้ ควรเวน้ช่วงเวลาอย่างนอ้ย 15 นาที 
2.ปิดเครื่องปรบัอากาศทนัทีหากไม่อยู่ในหอ้งนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยงัคงมีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน 
3.ตัง้อณุหภูมิเครื่องปรบัอากาศไม่ต ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากอณุหภูมิที่สงูขึน้ทุก 1 องศา จะประหยดัไฟเพิ่มขึน้ 10% 
4.ก าหนดให้แยกสวิตช์ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื่องจากไม่เป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศไว้
ตลอดเวลาที่ใชเ้ครื่องปรบัอากาศ 
5.เปิดหน้าต่างใหล้มพัดเขา้มาในหอ้งช่วงที่อากาศไม่รอ้น แทนการเปิดเครื่องปรบัอากาศ จะช่วยลดการใชพ้ลังงาน ไฟฟ้าและเป็นการถ่า ยเท
อากาศ 
6.ตรวจวดัประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในหอ้งปรบัอากาศ หากมีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอใหแ้กไ้ขโดยติดตั้ง
พดัลมระบายอากาศ โดยขนาดของพดัลมระบายอากาศตอ้งมีความเหมาะสม กับขนาดของหอ้ง 
7.เปิดพดัลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ชั่วโมงและปิดทันทีเม่ือเลิกใชง้าน ไม่เปิดตลอดเวลา 
8.ใชเ้ทอรโ์มสตตัที่มีความเที่ยงตรงในการควบคมุอณุหภูมิ เช่น เทอรโ์มสตตัอิเล็กทรอนิกสแ์บบตวัเลข 
9.ติดเทอรโ์มมิเตอรใ์นหอ้งที่มีเครื่องปรบัอากาศเพื่อบอก อณุหภูมิและเป็นแนวทางในการปรบัเทอรโ์มสตตัแบบธรรมดา 
10.ไม่น าตน้ไมม้าปลกูในหอ้งที่มีเครื่องปรบัอากาศเพราะตน้ไมจ้ะคายไอน า้ ท าใหเ้ครื่องปรบัอากาศท างานมากขึน้ 
11.ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความรอ้น เช่น กาต้มน ้าร้อนไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไว้นอกหอ้งปรบัอากาศโดย เนื่องจาก
เครื่องใชไ้ฟฟ้าจะปล่อยความรอ้นออกสู่หอ้งปรบัอากาศท าใหสิ้น้ เปลืองไฟฟ้า นอกจากนีผ้งหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารจะฟุ้งกระจายอยู่ในหอ้ง 
เป็น อนัตรายต่อสขุภาพร่างกายของผูป้ฏิบตัิงานบริเวณนัน้ 
12.ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบไม่ใหมี้วสัดปิุดขวางทางลมที่ใชร้ะบาย ความรอ้นทัง้ชุดคอยลเ์ย็นและชุดคอนเดนซิ่ง อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 
13.ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประต ูช่องแสง เพ่ือป้องกันความเย็นรั่วไหลจากหอ้งปรบัอากาศอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ และหาก
พบส่ิงผิดปกติด าเนินการอดุรอยรั่วทนัที 
14.ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างนอ้ย เดือนละ 1 ครัง้ จะช่วยประหยดัไฟฟ้าได ้รอ้ยละ 5-7 
15.ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมีคู่มือ ปฏิบตัิงาน 

นโยบายการใช้อุปกรณส์ านักงานของบริษัท 
1.ปิดจอภาพคอมพิวเตอรเ์ม่ือไม่มีการใชง้านนานเกินกว่า 15 นาที หรือตัง้โปรแกรมพกัหนา้จอ 
2.ปิดเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละเครื่องพิมพเ์ม่ือไม่มีการใชง้าน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดเครื่องทุกครัง้หลัง เลิกการใช้งานพรอ้มทัง้ถอด
ปลั๊กออก 
3.เลือกใช้คอมพิวเตอรท์ี่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้ก าลังไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 55 ในขณะที่รอท างานและควรใชจ้อภาพขนาดที่ไม่ใหญ่
เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิว้ จะใชพ้ลงังานนอ้ยกว่าจอภาพขนาด 17 นิว้ ถึงรอ้ยละ 25 
4.การตรวจแกไ้ขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแกไ้ขบนเอกสารที่พิมพจ์ากเครื่อง พิมพ ์จะช่วยลดการสิน้เปลือง พลงังาน กระดาษ หมึกพิมพ ์
และการสึกหรอของเครื่องพิมพ ์
5.ติดตัง้เครือข่ายเชื่อมโยงการท างานของเครื่องพิมพเ์พ่ือใชเ้ครื่องพิมพ ์ร่วมกัน จะช่วยลดความสิน้เปลืองทัง้ดา้นพลงังานและการซ่อมบ ารุง 
6.ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครัง้หลงัเลิกงานพรอ้มถอดปลั๊กออก 
7.ถอดปลั๊กเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในส านกังานเม่ือเลิกใชง้าน หรือเม่ือไม่มีความตอ้งการใชง้านนานกว่า 1 ชั่วโมง 
8.ปฏิบตัิตามค าแนะน าการใชอ้ย่างเคร่งครดัเพื่อประหยดัพลงังานและยืดอายุการใชง้านอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 
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9.ทุกฝ่ายก าหนดแผนการตรวจเช็คและท าความสะอาดเครื่องใชไ้ฟฟ้า ทุกชนิดเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
10.รณรงคก์ารประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณส์ านักงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่องดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอรป์ระชาสัมพันธ์ จัด
บอรด์นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือใหค้วามรูโ้ดยการจดัอบรม เป็นตน้ 
11.ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมีคู่มือ ปฏิบตัิงาน 

นโยบายการลดการใช้น ้าของบริษัท 
1.ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งวางแผนตรวจสอบรอยรั่วของท่อประปา หรือรอยรั่วก๊อกน า้ หรือพนักงานท่านใดพบว่ามีท่อประปา หรือก๊อกน า้รั่ว แจ้งฝ่ ายที่
เกี่ยวขอ้งทราบ โดยฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
2.ก าหนดใหใ้ชถ้ังชกัโครกที่ประหยดัน า้ 
3.ใชอ้่างลา้งมือเท่าที่ตอ้งการแลว้ปิดน า้ใหส้นิท 
4.ก าหนดใหใ้ชห้วัน า้ก๊อกชนิดประหยดัน า้ โดยก๊อกแบบคนัโยกสามารถประหยดัน า้ไดม้ากกว่าก๊อกแบบมือหมนุ 

นโยบายการลดขยะ และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
1.ใชก้ระดาษทัง้สองหนา้ อย่าใชเ้พียงดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ 
2.ก าหนดใหใ้ชก้ารส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยดักระดาษ 
3.ลดการสญูเสียกระดาษเพิ่มมากขึน้ ดว้ยการหลีกเล่ียงการใชก้ระดาษปะหนา้โทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหนัมาใชก้ระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถ
ตดัพบับนโทรสารไดง่้าย 
4.ใชก้ารส่งผ่านขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอรแ์ทนการส่งข่าวสารขอ้มลูโดยเอกสาร 
5.ส าหรบัขอ้มลูบางอย่างที่สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอรไ์ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งพิมพอ์อกมา 
6.ลดการใช้ผลิตภณัฑ ์ที่มีบรรจุภณัฑท์ี่ยากต่อการท าลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุภณัฑท์ี่น ากลับมาใช้ใหม่ได ้(Reuse) หรือ
น าไปผ่านกระบวนการผลิตมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) หรือใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 
7.สนับสนุนสินคา้ที่มีบรรจุภัณฑ ์เป็นวัสดุที่สามารถน ามาผ่านกระบวนการน ามาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบาง
ประเภท 
8.หลีกเล่ียงการใชจ้านกระดาษ แกว้น า้กระดาษ เวลาจดังานสงัสรรคต์่างๆ 

กิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมีความตั้งใจและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและ แบ่งปันโอกาสทาง
การศึกษาแก่สงัคม เนื่องจากแนวคิดที่ว่าการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทเกิดจากบุคลากรที่มีคณุภาพ และสงัคมที่เขม้แข็ง โดยที่ผ่านมาบริษัทไดมี้
กิจกรรมที่ส่งเสริมเสริมบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกบริษัท ผ่านกิจกรรมการรบันกัศึกษาเขา้ฝึกงานในสาขาต่าง ๆ จากหลากหลายสถาบนัใน
ทุกปี เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสพฒันาความรู ้ทกัษะ จากการเรียนรูป้ระสบการณก์ารท างานในองคก์ร และการปฏิบตัิงานจริง  

ระดับการศึกษาท่ีรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปริญญาตรี 82 50 40 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 16 13 15 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หลกัสตูรทวิภาคี -- -- 6 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 13 11 10 

รวม 111 74 71 
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18 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง         
3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร 5 ดา้น 
ประกอบไปดว้ย  

1. ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2. ดา้นการบริหารความเส่ียง 
3. ดา้นการควบคมุปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
4. ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ดา้นระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทแลว้ 
ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีที่
ยอมรบัโดยทั่วไปของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บังคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
การมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าว จะอยู่ภายใตก้ารพิจารณาถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท
เป็นหลัก นอกจากนี ้บริษัทยังก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการท าธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการท าธุรกรรมใน
อนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าวเท่านัน้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัเรื่องการก ากับใหอ้งคก์รเป็น
บริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการก ากับดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแทจ้ริงใหม้ากขึน้ดว้ย 
 

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงิน 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทไดร้ายงานขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับระบบการ
ควบคมุภายในดา้นบญัชี จากการตรวจสอบงบการเงินรายปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท โดยได้รายงานประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2563 เม่ือวันที่                           
21 กุมภาพนัธ ์2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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19 
รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทส าหรบัปี 2560 – 2562 และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ของแตล่ะปี มีดงันี ้

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

1. บจก.ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(CEC) 

บริการจดัเก็บขยะมลูฝอย • นิติบุคคลที่มีผูถ้ือหุน้ทุกรายของบริษัทถือหุน้รวมกันในสดัส่วนรอ้ยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยส่วนที่เหลือรอ้ยละ 
32.10 แบ่งเป็น 1.นายกานต ์อภญิญาวชัรกุล ถือหุน้ของบรษิัทรอ้ยละ 20.00 และ 2.นายทวีศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ถือหุน้ของ
บริษัทรอ้ยละ 10.00 โดยผูถ้ือหุน้ทัง้ 2 ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับนายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท 
และ 3.นายพิชย สวุรรณสายะ ถือหุน้ของบรษิัทรอ้ยละ 2.10 โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับนายพฒันา สวุรรณสายะ ซึ่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษัท (เดิมเป็นบริษัทย่อยแต่ภายหลงัมีการจดัโครงสรา้งใหเ้ป็นบรษิัทของกลุ่มผูถ้ือหุน้ของบริษัท
เพ่ือใหมี้ความชดัเจน) 

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และ นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ์ 
2. กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย – ซอีารซ์ี 

เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (CRC-CEC) 
บริการจดัเก็บขยะมลูฝอย • กิจการรว่มคา้ระหว่าง เชียงใหม่ริมดอย (ตัง้แต่วนัที่ 12 ธันวาคม 2557) ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 และ CEC รว่มคา้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจการรว่มคา้ 
• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และ นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ์ 

3. นายธีรพฒัน ์จริพิพฒัน ์ - • กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และเป็นผูถ้ือหุน้บริษทัฯ สดัส่วนรอ้ยละ 32.27 ของทุนจดทะเบียน  
• ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทฯ 

4. นายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์ - • กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และเป็นผูถ้ือหุน้บริษทัฯ สดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน 
• ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอ านวยการของบริษัทฯ 

5. นางสาวิตรี จริพิพฒัน ์ - • ผูถ้ือหุน้บริษัท สดัส่วนรอ้ยละ 7.49 ของทุนจดทะเบียน  
6. นายสรุพล ศรีวรีะสกุล - • กรรมการ และเป็นผูถ้ือหุน้บริษัทฯ สดัส่วนรอ้ยละ 3.50 ของทุนจดทะเบียน 

7. นายกนก ศรีกนก - • ผูถ้ือหุน้บริษัท สดัส่วนรอ้ยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียน 
8. กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย – อาร.์เค.

เจ. (CRC-R.K.J.) 
ก่อสรา้งระบบรวบรวมและ

บ าบดัน า้เสีย 
• กิจการรว่มคา้ระหว่าง เชียงใหม่ริมดอย ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 และ RKJ (นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหุน้ 

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท) ในสดัส่วนรอ้ยละ40 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่วมคา้ 
• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์
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รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 – 2562 และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี มีดงันี ้

กิจการและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

1. กิจการรว่มคา้เชียงใหม่

ริมดอย –ซีอารซ์ี เอน็ไว

รอนเมนทอล เคียว 

(CRC-CEC) 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 
-กิจการรว่มคา้ CRC-
CEC วา่จา้ง CRD ในการ
บริหารจดัการในกจิการ
ร่วมคา้ 

3.34 3.43 3.52 กิจการร่วมคา้ CRC-CEC มีการท าสัญญาว่าจ้างให ้CRD ด าเนินงานในส่วนของการ
บริหารจดัการ โดยคิดอตัราค่าบริหารที่รอ้ยละ 3 ของยอดรายไดท้ี่ไดร้บัจากการท างาน
ของกิจการร่วมคา้ CRC-CEC ในแต่ละเดือน และมีรายการลกูหนีอ้ื่นจากกิจการร่วมคา้ 
CRC-CEC อนัเนื่องมาจากรายไดค้่าบริหารจดัการดงักล่าว ณ วนัสิน้งวด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
บริษัท และค่าบริการที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้ก าหนดอัตราค่า
บริหารไม่นอ้ยกว่าตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยอา้งอิงจากค่าใชจ้่ายเฉล่ียของทีมบุคคล
การและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ใชใ้นการด าเนินการดงักล่าว 

 ลกูหนีอ้ื่น 
กิจการรว่มคา้ CRC-
CEC คา้งช าระค่าบริหาร
การจดัการ 

0.30 0.31 
 

0.32 

 เงินปันผลรบั 
CRD ถือหุน้ในกิจการ
ร่วมคา้ CRC-CEC ที่
สดัส่วนการถือหุน้ทีร่อ้ย
ละ 5.00 

1.25 0.98 1.58 กิจการร่วมค้า CRC-CEC มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 25.00 ลา้นบาท ส่งผลให ้CRD ที่ถือหุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 5 ได้ร ับเงินปันผลเท่ากับ 1.25 ล้านบาท และปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จ านวน 19.50 ลา้นบาท ส่งผลให ้CRD ที่ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 5 ไดร้บั
เงินปันผลเท่ากับ 0.98 ลา้นบาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุน้และตามเง่ือนไขที่ตกลง 
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กิจการและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

 รายไดค้่าเชา่รบั 
CRD ใหก้ิจการร่วมคา้
CRC-CEC เช่าส านกังาน
และเช่าช่วงที่ดินเพื่อใช้
ในการประกอบกจิการ 

2.00 2.00 2.03 CRD ให้กิจการร่วมคา้ CRC-CEC เช่าอาคารส านักงานและเช่าช่วงที่ดิน เพื่อใช้เป็น
สถานที่ประกอบกิจการจดัเก็บขยะมลูฝอยในช่วงระยะเวลา 3 ปี (นบัตัง้แต่ 1 ก.ค. 2558 
ถึง 30 มิ.ย. 2561) โดยก าหนดอตัราค่าเช่าอาคารส านกังาน 8.00 ลา้นบาท ระยะเวลา 
5 ปี (CRD บนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารบัล่วงหนา้ทั้งจ านวนแลว้ และทยอยบนัทึกรบัรู ้เป็น
รายไดต้ามระยะเวลา) ทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าเช่าปีละ 1.60 ลา้นบาท และสัญญาเช่า
ช่วงที่ดิน ซึ่งที่ดินดังกล่าว CRD ได้ท าสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอกที่อัตราเดือนละ 
30,000 บาท (ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2556 ถึง 21 ม.ค. 2559) และที่อัตราเดือนละ 33,000 
บาท (ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2562) โดย CRD ก าหนดอัตราค่าเช่าช่วงกับ
กิจการร่วมคา้ CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน โดยในปี 2560 มีค่าเช่าส านักงานเท่ากับ 
1.60 ลา้นบาท และค่าเช่าที่ดินเท่ากับ 0.40 ลา้นบาท และปี 2561 มีค่าเช่าส านักงาน
เท่ากับ 1.60 ลา้นบาท และค่าเช่าที่ดินเท่ากับ 0.40 ลา้นบาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และการก าหนดอตัราค่า
เช่าช่วงที่ดินและส่ิงปลูกสรา้งมีอัตราใกล้เคียงกับรายงานประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่
จดัท าโดย บริษัท ซิมส ์พร๊อพเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากัด ประเมินโดย นายวรศกัด์ิ โชติ
แฉลม้สกุลชัย ผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 035) ผูป้ระเมินหลักที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

 รายไดค้่าเชา่รบัล่วงหนา้ 
กิจการรว่มคา้ CRC-
CEC ช าระค่าเช่าอาคาร
ส านกังานตามเง่ือนไขที่
ไดร้บัจาก CRD 

 
4.00 

 
2.40 

 
 

 
0.80 

 ค่าเช่าจ่าย 
CRD มีค่าเช่ารถบรรทุก
ดั๊ม 6 ลอ้ โดยเช่าจาก 
CRC – CEC เพ่ือใชใ้น
งานก่อสรา้ง 

 
- 

 
0.16 

 
- 

CRD เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ จากกิจการร่วมค้า CRC – CEC เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
โครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียปากเกร็ด นับตั้งแต่ 28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561 
ในอตัราวนัละ 600 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กิจการและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2562 เม่ือวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทตอ้งการใช้รถบรรทุกดั๊ม 6 ลอ้ เพียงชั่วคราวในงานก่อสรา้ง ซึ่ง
อตัราการเช่าเป็นราคาตลาดที่เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบริษัท 

2. บริษัท ซีอารซ์ ีเอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
จ ากัด (CEC) 

รายการขายสินทรพัย ์
 

17.67 
 

- 
 

23.17 ในปี 2560 CRD จ าหน่ายทรพัยสิ์นให ้CEC ในส่วนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนน
รวมจ านวน 39 รายการ โดยใหผ่้อนช าระ 18 งวด และเครื่องใช้ส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจจดัเก็บขยะมลูฝอย ท าใหมี้ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยด์งักล่าว 
ทัง้นี ้CRD มีรายการลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นให ้CEC 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก CRD จะไม่
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก และ CEC จ าเป็นตอ้งใช้ทรพัยสิ์นดังกล่าว และ
ราคาขายเป็นราคายุติธรรมซึ่งไดมี้การเปรียบเทียบจากขอ้มูลที่มีบุคคลภายนอกเสนอ
ราคาขอซือ้สินทรพัยด์งักล่าว  
ในปี 2562 CRD  ขายที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อแปลงสินทรัพย์ให้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 1 แปลง ใหก้ับ CEC โฉนดที่ดินเลขที่ 22277  และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400  ที่ตัง้  หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบา้นตน้ผึง้ – บา้นป่า
ข่อยใต ้(ชม.5138) ต าบลเหมืองแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  อัตราเดียวกับ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดท าโดย บริษัท แอดวานซ์ แอดไพรซัล จ ากัด 
ประเด็นโดย นายวิเศษ  นุ้ยตูม ผูป้ระเมินหลักชั้นวฒุิ (วฒ. 180) ผูป้ระเมินหลักที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ก าไรจากการจ าหนา่ย
สินทรพัย ์
 

4.03 
 

- 
 

- 

ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ย
ทรพัยสิ์น 

14.71 2.50 - 
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กิจการและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

    ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิ
การขายที่ดิน จ านวน 3 แปลง โดยใหข้ายในราคาไม่ต ่ากว่าราคาที่ตั้งไวเ้ป็นเกณฑ ์ โดย
ใหค้  านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถ้ือหุน้ 

ดอกเบีย้จ่าย - - 0.69 CRD  กู้ยืมเงินจาก CEC  เม่ือ 13 มิ.ย.2562 จ านวน 20 ลา้นบาท  และ 4 พ.ย.2562 
จ านวน 10 ลา้นบาท เพื่อใช้หมุนเวียนระยะสั้น  มีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50 -5.70 ต่อ
ปี  เป็นอตัราเดียวกับที่ CRD ไดร้บัจากสถาบนัการเงิน ในการออกตั๋วแลกเงิน 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นการกูย้ืมระยะ
สั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอัตราดอกเบีย้มีความสมเหตุสมผล
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบีย้ที่สถาบนัการเงินคิดกับบริษัท 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 
ยอดยกมา 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงเหลือ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

30.00 
13.00 
7.00 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - - 0.04 

 ซือ้ทรพัยสิ์น 
CRD ซือ้ทรพัยสิ์นจาก 
CEC ในปี 2561 

- 0.88 - ในปี 2561 CRD ซือ้ทรัพย์สินจาก CEC รายการรถกระบะจ านวน 3 คัน ไว้ใช้ในการ
รบัเหมาก่อสรา้ง 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2562 เม่ือวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก CRD ตอ้งการ
รถบรรทุกส าหรบังานก่อสรา้ง ซึ่งสาเหตทุี่ไม่ซือ้รถใหม่เนื่องจาก การน ารถบรรทุกใหม่ไป
ใชง้านอาจเกินการช ารุดเสียหายไดง่้าย การใชร้ถมือสองที่มีสภาพดี ในราคาที่เหมาะสม
จะตอบโจทย์การด าเนินงานมากกว่า ทั้งนี ้ จากการเข้าท ารายการบริษัทได้มีการ
เปรียบเทียบราคาซือ้ขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาที่เหมาะสมแลว้ 
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กิจการและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

 ค่าเช่าจ่าย 
CRD มีการเช่ารถบรรทุก
น า้ 6 ลอ้ จาก CEC เพ่ือ
ใชใ้นงานก่อสรา้ง 

- 0.06 - CRD เช่ารถบรรทุกน า้ 6 ลอ้ จาก CEC เพื่อใช้ในงานก่อสรา้ง โครงการงานกลุ่มอาคาร
อ านวยการ มรภ.เชียงใหม่ ศูนยแ์ม่ริม เป็นระยะเวลา 90 วัน (นับตั้งแต่ 17 ม.ค. 2561 
ถึง 16 เม.ย. 2561) ในอตัราวนัละ 800 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
บริษัท เนื่องจากบริษัทตอ้งการใช้รถบรรทุกดั๊ม 6 ลอ้ เพียงชั่วคราวในงานก่อสรา้ง ซึ่ง
อตัราการเช่าเป็นราคาตลาดที่เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบริษัท 

3.นายธีรพฒัน ์
จิรพิพฒัน ์

การค า้ประกันวงเงิน 1,420.66 8.69 
 

2.40 นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ค า้ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินใหแ้ก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท โดยไม่คิดค่าตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค า้ประกันดงักล่าว 

การค า้ประกันตั๋วแลกเงิน - - - นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ค า้ประกันตั๋วแลกเงินจ านวน 40 ลา้นบาทใหแ้ก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่งค า้ประกันโดยหุน้ CRD จ านวน 67.3 ลา้นหุน้โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

กูย้ืมเงิน 
ยอดยกมา 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงเหลือ 

ดอกเบีย้จ่าย 
 

 
0.00 
1.00 
 (1.00) 
0.00 

0.0026 

- 
 
 
 
 
 

- CRD กู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน ์เพื่อน าไปใชห้มุนเวียนในธุรกิจของ 
CRD ระยะสั้น และไดช้ าระคืนทัง้หมดเรียบรอ้ยแลว้ภายในเดือนก.ย. 2560 ทั้งนี ้CRD 
มีการจ่ายดอกเบีย้จากการกูย้ืมเงินระยะสัน้ดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 10.25 ต่อปี 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นการกูย้ืมระยะ
สั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอัตราดอกเบีย้มีความสมเหตุสมผล
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบีย้ที่สถาบนัการเงินคิดกับบริษัท 
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กิจการและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

4. นายเฉลิมศกัด์ิ 
นิมาพนัธ ์

การค า้ประกันวงเงิน 1,410.66 8.69 
 

2.40 นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ์ ค  ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหแ้ก่ CRD ใน
ฐานะกรรมการบริษัท โดยไม่คิดค่าตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค า้ประกันดงักล่าว 

การค า้ประกันตั๋วแลกเงิน - - - นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ์ ค  า้ประกันตั๋วแลกเงินจ านวน 40 ลา้นบาทใหแ้ก่ CRD       ใน
ฐานะกรรมการบริษัท ซึ่งค ้าประกันโดยหุ ้น CRD จ านวน 20.9 ล้านหุ ้นโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 

กูย้ืมเงิน 
ยอดยกมา 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงเหลือ 

ดอกเบีย้จ่าย 

 
0.00 
1.00 
 (1.00) 
0.00 

0.0024 

- - CRD กูย้ืมเงินระยะสัน้จากนายเฉลิมศกัด์ิ นิมาพนัธ ์เพ่ือน าไปใชห้มนุเวียนในธุรกิจของ 
CRD ระยะสั้น และไดช้ าระคืนทัง้หมดเรียบรอ้ยแลว้ภายในเดือนก.ย. 2560 ทั้งนี ้CRD 
มีการจ่ายดอกเบีย้จากการกูย้ืมเงินระยะสัน้ดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 10.25 ต่อปี 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นการกูย้ืมระยะ
สั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอัตราดอกเบีย้มีความสมเหตุสมผล
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบีย้ที่สถาบนัการเงินคิดกับบริษัท 

5.นายกนก  ศรีกนก การค า้ประกันตั๋วแลกเงิน - - - นายกนก  ศรีกนก ค า้ค า้ประกันตั๋วแลกเงินจ านวน 40 ลา้นบาทใหแ้ก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่ งค ้าประกันโดยหุ ้น CRD จ านวน 6.2 ล้านหุ ้นโดยโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 

6.นายสรุพล  ศรวีีระสกุล การค า้ประกันตั๋วแลกเงิน - - - นายสุรพล  ศรีวีระสกุล ค า้ประกันตั๋วแลกเงินจ านวน 40 ลา้นบาทใหแ้ก่ CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่ งค ้าประกันโดยหุ ้น CRD จ านวน 7.3 ล้านหุ ้นโดยโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 
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กิจการและบุคคลท่ี
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ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

7. กิจการรว่มคา้เชียงใหม่
ริมดอย –อาร.์เค.เจ. (CRC-
R.K.J.) 

การค า้ประกันวงเงิน 35.38 28.98 - บริษัทมีภาระผูกพันที่เป็นขอ้ผูกมัดจากการค า้ประกันเงินกู้ยืม และวงเงินหนังสือค ้า
ประกันที่ออกโดยธนาคารใหแ้ก่กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย – อาร.์เค.เจ. 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2562 ไดพ้ิจารณา
และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามเง่ือนไขของ
สถาบันการเงิน ภาระผูกพันเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนของ CRD ในกิจการร่วมคา้ 
และไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค า้ประกันดงักล่าว 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ไดพ้ิจารณารายการระหว่างกันของ
บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ส าหรบังวดบัญชี ปี 2562 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็น ไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้ที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนไ์ปจากบริษัท 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทใน
อนาคต 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน  
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ซึ่งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับคู่สญัญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวขอ้ง และมีเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน ์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมัติ 
และจดัท ารายงานสรุปเพ่ือรายงานใหก้ับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรบัในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษัทจะจดัใหมี้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้หค้วามเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ือหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตัิรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ  
 
นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขต่าง  ๆ ให้
เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้ับเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี ้บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ือหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนั้น กรรมการของบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบต่าง  ๆ  ที่ได้ก าหนดขึน้และ
กรรมการจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการใด  ๆ  ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกับ
บริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งบริษัทจะตอ้งปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และตามมาตรฐานบญัชีที่
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ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 

 
การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

 
 ปัจจุบันบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทสามารถท าธุรกรรมดังกล่าวได ้ โดยพิจารณาด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 
ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขก่อนการด าเนินการว่าจา้ง และธุรกรรมนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง  

 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในอนาคตถา้มีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทจะจดัใหมี้การน าเสนอรายการดงักล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้เพ่ือดแูลใหร้ายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ และขอ้บังคับ ประกาศ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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20 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

สรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

งบตรวจสอบ : งบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ผูส้อบบญัชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร ์จ ากัด (เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
การแสดงความเห็นโดยผูส้อบ
บญัชี 

: รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวัน
เดียวกันของบริษัท ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบ : งบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ผูส้อบบญัชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร ์จ ากัด (เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
การแสดงความเห็นโดยผูส้อบ
บญัชี 

: รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวัน
เดียวกันของบริษัท ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบตรวจสอบ : งบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
ผูส้อบบญัชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร ์จ ากัด (เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
การแสดงความเห็นโดยผูส้อบ
บญัชี 

: รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวัน
เดียวกันของบริษัท ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทัง้นี ้ในช่วงปี 2560 – 2562 บริษัทมีเปล่ียนแปลงการลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมคา้ ดงันี ้

ช่ือกิจการ
ร่วมค้า 

ผู้ร่วมค้า 
ลักษณะธุรกิจ/ 
สถานะปัจจุบัน 

จัดตั้งใน
ประเทศ 

บันทึก
ข้อตกลงเลิก

กิจการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

การบันทึกบัญชี 

กิจการรว่มคา้
เชียงใหม่ริม
ดอย-อาร.์เค.เจ 

บจก.อาร.์เค.
เจเอ็นจิ
เนียริ่ง 

ก่อสรา้งระบบ
รวบรวมและ
บ าบดัน า้เสีย / 
ด าเนินกิจการ 

ไทย - 60% 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือ
พฤศจิกายน 

2558) 

รบัรูส่้วนแบ่งในทรพัยสิ์น 
ห นี ้ สิ น  ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ร่วมกันตามส่วนของตน 
(Joint Operation)  

กิจการรว่มคา้
เชียงใหม่ริม
ดอย-ซีอารซ์ี 
เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว 

บจก.ซีอารซ์ี 
เอ็นไวรอน
เมนทอล 
เคียว 

บริหารจดัเก็บ 
ขยะมลูฝอย / 
ด าเนินกิจการ 

ไทย - 5% 
 

(จดัตัง้ขึน้เม่ือ
ธันวาคม 2557) 

รบัรูส่้วนแบ่งในก าไรตาม
สดัส่วนของตน 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.25 6.01% 34.50 3.80% 19.51 2.04% 
เงินลงทุนชั่วคราว 30.00 2.94% 0.11 0.01% 0.11 0.01% 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 285.18 27.99% 196.73 21.69% 364.95 38.14% 
มลูค่างานที่เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 352.48 34.60% 344.53 37.99% 243.35 25.43% 
วสัดคุงเหลือ 46.41 4.56% 58.09 6.41% 47.40 4.95% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 775.32 76.10% 633.96 69.91% 675.32 70.57% 

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกัน 55.03 5.40% 77.32 8.53% 64.21 6.71% 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 1.26 0.12% 1.74 0.19% 1.52 0.16% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 150.99 14.82% 159.39 17.58% 155.17 16.21% 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2.18 0.21% 1.50 0.17% 2.16 0.23% 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 23.73 2.33% 27.39 3.02% 49.60 5.18% 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6.40 0.63% 5.34 0.59% 8.91 0.93% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3.88 0.38% 0.21 0.02% 0.11 0.01% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 243.47 23.90% 272.89 30.09% 281.67 29.43% 
รวมสินทรัพย ์ 1,018.79 100.00% 906.85 100.00% 956.98 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

75.50 7.41% 84.22 9.29% 173.97 18.18% 

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ - - - - 39.58 4.14% 
เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ื่น 295.61 29.02% 205.90 22.70% 168.36 17.59% 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน - - - - 7.00 0.73% 
เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงินที่ครบก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

6.46 0.63% 2.30 0.25% 0.55 0.06% 

เงินรบัล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค้่า
ก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ 

85.05 8.35% 49.50 5.46% 37.49 3.92% 

เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน 44.61 4.38% 50.92 5.62% 61.48 6.42% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.34 0.03% 0.16 0.02% - - 
ประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้ 9.54 0.94% 11.35 1.25% 1.46 0.15% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 517.11 50.76% 404.35 44.59% 489.90 51.19% 

เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 2.86 0.28% 0.55 0.06% - - 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13.79 1.35% 14.61 1.61% 18.80 1.96% 
ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 6.61 0.65% 0.86 0.09% 0.26 0.03% 
รายไดค้่าเชา่รบัล่วงหนา้ 2.40 0.24% 0.80 0.09% - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25.66 2.52% 16.82 1.85% 19.06 1.99% 
รวมหน้ีสิน 542.77 53.28% 421.17 46.44% 508.96 53.18% 

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 250.00 24.54% 250.00 27.57% 250.00 26.12% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 129.98 12.76% 129.98 14.33% 129.98 13.58% 
เงินส ารองตามกฎหมาย 14.00 1.37% 16.00 1.76% 16.00 1.67% 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82.04 8.05% 89.70 9.89% 52.05 5.44% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 46.72% 485.68 53.56% 448.03 46.82% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018.79 100.00% 906.85 100.00% 956.98 100.00% 

 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
 

 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 56.15  39.61  (25.70)  
รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสทุธิไดม้า
จาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

  
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย (ฉบบัตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,343.62 98.30% 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23.18 1.70% - - - - 

รวมรายได ้ 1,366.80 100.00% 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 

ตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,231.36 90.09% 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 21.49 1.57% - - - - 

รวมต้นทุน 1,252.85 91.66% 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 
ก าไรข้ันต้น 113.95 8.34% 94.79 7.58% 7.31 0.54% 

รายไดอ้ื่น 13.68 1.00% 15.00 1.20% 40.71 3.02% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 127.62 9.34% 109.79 8.78% 48.02 3.56% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 66.01 4.83% 67.07 5.36% 66.63 4.94% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.24 0.09% 1.45 0.12% 1.35 0.10% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 6.71 0.49% 4.56 0.36% 8.44 0.63% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56.14 4.11% 39.61 3.17% (25.70) -1.91% 

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษีเงินได ้ (12.24) -0.90% (9.59) -0.77% 3.46 0.26% 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 43.91 3.21% 30.02 2.40% (22.24) -1.65% 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู - - (3.45) 
ค่าเส่ือมราคา  17.61  15.12  17.39 
ค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  0.64   0.68  0.97 
ค่าตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่่าย - 2.28 0.49 
ขาดทุน(ก าไร) จากการจ าหนา่ยที่ดินและอปุกรณ ์  (3.48)   (1.21)  (18.08) 
ขาดทุน(ก าไร) จากการจ าหนา่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - 
ดอกเบีย้รบั (0.41) (1.28) (0.70) 
ก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการรว่มคา้  (1.24)  (1.45) (1.35) 
ประมาณการหนีสิ้นเพิ่มขึน้  2.24  10.52  2.29 
ผลประโยชนพ์นกังาน  1.21   1.54  3.68 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 6.71  4.56  8.44 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  (31.09)  78.90  (168.37) 
รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ  (222.67) 7.94 101.19 
วสัดคุงเหลือ  (12.77)   (11.68)  10.69 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.25 - 0.10 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 117.12  (89.72)  (37.72) 
เงินรบัล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค้่ากอ่สรา้งรบั
ล่วงหนา้ 

 52.23  (35.55)  (12.00) 

เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน 16.01  6.31  10.55 
ประมาณการหนีสิ้น  (24.85)  (14.47) (12.78) 
รายไดค้่าเชา่รบัล่วงหนา้  (1.60)  (1.60) (0.80) 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอาย ุ - (0.23) - 
จ่ายภาษีเงินได ้  (20.07)  (25.65) (33.04) 
รบัคืนภาษีถูกหกั ณ ทีจ่่าย - 10.91 10.18 

เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (48.01) (4.47) (148.02) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

  
 

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกัน  (17.97)  (22.29) 13.11 
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพ่ิมขึน้) (30.00) (29.89) 0.001 
ดอกเบีย้รบั 0.41 0.99 0.70 
เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  (17.44)  (24.05) (18.39) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดิน และอปุกรณ ์ 9.04  15.24  26.87 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ไม่มีตวัตน - - - 
เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  (0.75)  - (1.62) 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  
(ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินส่วนแบ่งก าไรที่ไดจ้ากกิจการรว่มคา้  1.25  0.98  1.57 
เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (55.46) 0.76 22.24 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  
 

จ่ายดอกเบีย้ (6.78) (4.54) (7.31) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

 (42.34) 8.71 89.75 

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้    38.65  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกันเพิ่มขึน้    7.00  
เงินสดจ่ายคืนเจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  (5.44)  (6.46) (2.31) 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว - - - 
รบัช าระคา่หุน้เพิ่มทุน 204.98 - - 
เงินสดจ่ายเงินปันผล - (20.75) (15.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก / (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา
เงิน 

150.42 (23.04) 110.78 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  46.94 (26.75) (15.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด  14.31   61.26  34.51 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด  61.26   34.51  19.51 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ตรวจสอบแล้ว 

 2560 2561 2562 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.50 1.57 1.38 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 1.41 1.42 1.28 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.12) (0.02) (0.35) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 5.63 6.88 8.76 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 64 52 41 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า 9.84 9.68 12.37 

ระยะเวลาช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ วนั 37 37 29 

วงจรเงินสด วนั 27 15 12 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ลา้น
บาท 

(54.72) (9.03) (156.46) 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
ตรวจสอบแล้ว 

 2560 2561 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 8.34% 7.58% 0.54% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.60% 3.53% (1.28%) 

อตัราก าไรอื่น % 0.99% 1.18% 2.93% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % (87.05%) (0.44%) 906.37% 

อตัราก าไรสทุธิ % 3.18% 2.37% (1.60%) 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ือหุน้ % 12.49% 6.24% (4.76%) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 5.27% 3.12% (2.39%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 39.58% 29.18% (2.44%) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 1.66 1.32 1.49 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 1.14 0.87 1.14  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า (5.33) 1.12 (17.94) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash 
basis) 

เท่า (2.32) (0.18) -4.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 50.10%/1 54.47%/1 11.85%/2 

  หมายเหต ุ: /1 – อตัราการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2560 และ 2561 ค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารดว้ยก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 

   /2 – อตัราการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2562 ค านวณจากเงินปันผลจ่าย (คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2563) หารดว้ยก าไรสะสมส่วนที่ยงัไม่จดัสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบเฉพาะกิจการ) 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

สรุปภาพรวมในปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แจ่มใสนัก ซึ่งถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ ค่าเงิน
บาทที่แข็งตัวและสถานการณ์โรคระบาดไวรสั โคโรน่า(COVID-19) ประกอบกับปัจจัย ภายในประเทศ ท าใหทุ้กอุตสาหกรรม
ต่างไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว ซึ่งในส่วนของอตุสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้งนัน้ถึงแมจ้ะมีแรงหนนุจากโครงการก่อสรา้ง
สาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานของภาครฐั และการลงทุนภาคเอกชน แต่ก็มีการแข่งขันที่ค่อนนขา้งรุนแรงจากคู่แข่งขันรายใหม่ทัง้
จากภายในและต่างประเทศ ท าใหมี้การแข่งขันดา้นราคาที่สูงขึ ้นอย่างมาก ท าใหบ้ริษัทรบัเหมาก่อสรา้งตอ้งปรบัตัวกนัอย่าง
มากในปี ที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาในปี 2562 บริษัทประมูลงานไดต้ ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อันเนื่องมาจากการแข่งขันดา้น
ราคาที่รุนแรง จึงส่งผลใหย้อดรายไดบ้ริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไดท้ี่ก าหนดไว ้

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง เท่ากบั 1,348.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 97.00 ลา้นบาท เนื่องจากการ
รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการใหม่ที่รบัมา ในช่วงปลายปี 2561 มาจากโครงการต่อเนื่อง 580.17 ลา้นบาท และรายไดโ้ครงการใหม่ 
767.83 ลา้นบาท บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน 22.24 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ 1.60%  

บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และฐานะการเงินส าหรบังวดบญัชีปี 2560 - 2562 ไดด้งันี ้

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

รายได้ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน 
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,343.62 97.24% 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ/1 23.18 1.68% - 0.00% - 0.00% 
รายได้รวม 1,366.80 98.92% 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 

รายไดอ้ื่น/2 13.68 0.99% 15.00 1.18% 40.70 2.93% 

ส่วนแบ่งเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้ 1.24  0.09% 1.45  0.12% 1.35  0.10% 
รวมรายได ้ 1,381.72 100.00% 1,267.45 100.00% 1,390.05 100.00% 

ที่มา : ขอ้มลูจากบริษัท 
หมายเหต ุ: /1 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ หมายถึง รายไดจ้ากการใหบ้ริการเกี่ยวกับขยะมลูฝอยซึ่งด าเนินการในนามบริษัท 
 /2 รายไดอ้ื่น หมายถึง ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ รายไดค้่าเช่า ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ 

และรายไดด้อกเบีย้รบั 

บริษัทมีรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง และการใหบ้ริการในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,366.80 ลา้น
บาท 1,251.00 ลา้นบาท และ 1,348.00 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของรายไดแ้ยกตามลกัษณะการ
รบัรูร้ายได ้ดงันี ้

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 

บริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งตามวิธีอตัราส่วนของงานก่อสรา้งที่ท  าเสร็จ อตัราส่วนของงานก่อสรา้งที่ท  า
เสร็จค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทนุงานก่อสรา้งที่เกิดขึน้แลว้จนถึงวันสิน้งวดกับตน้ทุนงานก่อสรา้งทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้
ในการก่อสรา้งตามสัญญา ในกรณีที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทัง้สิน้ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายไดต้าม
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สัญญา บริษัทจะรบัรูป้ระมาณการขาดทนุดังกล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทันทีในงบก าไรขาดทุน  ส าหรบัรายไดท้ี่รบัรูแ้ลว้ แต่ยังไม่ถึง
ก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็นมูลค่างานเสร็จที่ยงัไม่เรียกเก็บ และรายไดท้ี่ถึงก าหนดรบัช าระตามสญัญาแลว้ แต่
ยังไม่เกิดต้นทุนงานก่อสรา้งจริงจะแสดงไว้เป็นรายได้ค่าก่อสรา้งรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ บริษัท
ก าหนดให้มีการทบทวนประมาณการต้นทุนงานก่อสรา้งให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงทุกไตรมาส  หรือเม่ือมีปัจจัยใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อตน้ทนุงานนัน้ ๆ อย่างมีนยัส าคญั 

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะโครงการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท 
จ านวน
โครงการ 

ล้านบาท 
จ านวน
โครงการ 

ล้านบาท 
จ านวน
โครงการ 

รายได้จากโครงการต่อเนื่อง 1,052.17 15 817.18 14 580.17 20 
หน่วยงานราชการ 924.73 9 539.83 9 66.57 9 
หน่วยงานเอกชน 127.44 6 277.35 5 513.60 11 

รายได้จากโครงการใหม่ 287.35 15 432.47 19 767.50 17 
หน่วยงานราชการ 208.60 8 47.78 4 235.55 6 
หน่วยงานเอกชน 78.75 7 384.69 15 531.95 11 

รายไดท้ี่ไม่ไดร้บัรูต้ามสญัญา/1 4.10  1.35  0.33  
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 30 1,251.00 33 1,348.00 37 

หมายเหต ุ: /1 - รายไดท้ี่ไม่ไดร้บัรูต้ามสัญญา ประกอบดว้ยรายไดค้่าออกแบบ,งานปรับปรุงพืน้จุดรวมพล,รายไดค้่าทดสอบเสาเข็ม, งานปรบัปรุง  
งานผนงัก่ออิฐ ฉาบปนู ทาสี เป็นตน้ 

รายไดข้องบริษัทจะขึน้อยู่กับประเภทและปริมาณที่บริษัทจัดหามาไดใ้นแต่ละช่วงเวลา บริษัทมีนโยบายที่จะรับงาน
ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน โดยพิจารณารบังานที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและผูว่้าจา้งที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ 
หรือมีฐานะการเงินที่ด ี

หากพิจารณาจ านวนโครงการ และรายไดท้ี่รบัรูใ้นงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการ
รับเหมาก่อสรา้ง เท่ากับ 1,366.80 ล้านบาท 1,251.00 ล้านบาท และ 1,348.00 ล้านบาท ตามล าดับ แบ่งเป็นรายได้จาก
โครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อนหนา้ เท่ากบั 1,052.17 ลา้นบาท 817.18 ลา้นบาทและเท่ากบั 580.17 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
โครงการใหม่ที่เร่ิมโครงการในปีนัน้ เท่ากบั 287.35 ลา้นบาท 432.47 ลา้นบาท และ 767.83 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ในปี 2562 จ านวนโครงการตามสญัญาทัง้หมด 37 โครงการ มากกว่าปี  2561 จ านวน 4 โครงการ บริษัทรบัรูร้ายได้
เพ่ิมขึน้ 97.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7. 75 ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งปีก่อนหนา้เนื่องจากในปลายปี 2561 มี
จ านวนโครงการใหม่ที่เพ่ิมขึน้ และส่วนใหญ่ทยอยมารบัรูเ้ป็นรายไดใ้นปี 2562 โดยรายไดใ้นปี 2562 มาจากโครงการต่อเนื่อง 
580.17ลา้นบาท และรายไดโ้ครงการใหม่ 767.83 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจ านวนงานที่ยงัไม่ส่งมอบจ านวน 17 โครงการ คิดเป็นมลูค่างานส่วนที่เหลือตาม
สญัญา (Backlog) เท่ากบั 883.62 ลา้นบาท ซึ่งจะทยอยรบัรูร้ายไดจ้นถึงปี 2564 
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รายไดท้ี่ไม่ไดร้บัรูต้ามสญัญา 

ในงวดบญัชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดท้ี่ไม่ไดร้บัรูต้ามสญัญาเท่ากบั 4.10 ลา้นบาท 1.35 ลา้นบาท 
และ 0.33 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 รายไดด้งักล่าวเกิดจากงานปรบัปรุง  งานผนงัก่ออิฐ ฉาบปนู ทาสี  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 บริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการ เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกค้าแลว้ รายไดจ้ากการให้บริการ คือ รายไดจ้ากการรับ
จดัเก็บขยะมลูฝอยตามสญัญาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และรายไดจ้ากจากการจดัเก็บ และก าจดัขยะมูล
ฝอยโดยวิธีฝังกลบตามสญัญาในเขตเทศบาลนครล าปาง และเทศบาลเมืองเขลางคน์คร จงัหวดัล าปาง บริษัทมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการในงวดบญัชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 23.18 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน
ต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานรอ้ยละ 1.70 รอ้ยละ 0.00 และรอ้ยละ 0.00 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดเ้ขา้
รว่มประมลูงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครล าปาง และชนะการประมูลดงักล่าว สญัญางานมีอาย ุ5 ปีงบประมาณ 
มลูค่างานตามสญัญาประมาณ 114.96 ลา้นบาท บริษัทจะเริ่มทยอยรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่เดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 รายไดอ้ื่น 
 ในงวดบญัชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 13.68 ลา้นบาท 15.00 ลา้นบาท และ 40.70 ลา้น
บาท ตามล าดับ ซึ่งรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวัสดุ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าส านักงาน รายไดด้อกเบีย้รับ 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองมือ เครื่องจกัร และก าไรจากการขายทรพัยสิ์น 
 
ต้นทุนและก ำไรข้ันต้น 
ต้นทุน 

ในงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนจากการด าเนินงานเท่ากับ 1,252.85 ลา้นบาท 1,156.21  
ลา้นบาท และ 1,340.69 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมจากการด าเนินงานเท่ากบั รอ้ยละ 91.66 รอ้ยละ 92.42 และ
รอ้ยละ 99.46 ตามล าดบั ทัง้นี ้สามารถอธิบายรายละเอียดของตน้ทนุตามประเภทธุรกิจได ้ดงันี ้

ต้นทุนการด าเนินงาน และ อัตราต้นทุน
ต่อรายได้แยกตามประเภท 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน 
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,231.36 91.64% 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 21.49 92.71% - 0.00% - 0.00% 
รวมต้นทุนรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ 1,252.85  1,156.21  1,340.69  

ตน้ทนุในการรบัเหมาก่อสรา้ง 

 ตน้ทนุในการรบัเหมาก่อสรา้งส่วนใหญ่เกิดจากค่าวัสดกุ่อสรา้งและวสัดุสิน้เปลืองที่ใชไ้ปในงานก่อสรา้ง และค่าจา้ง
ผูร้บัเหมาที่มีประสบการณเ์ขา้มาด าเนินการตัง้แต่งานก่อสรา้งอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานติดตัง้ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบส่ือสาร งานติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาล งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิงทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เป็นตน้ โดยบริษัทมีวิศวกรของบริษัทที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เขา้ควบคุม
การท างานอย่างใกลช้ิด ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีค่าวสัดกุ่อสรา้งและวัสดสิุน้เปลืองเท่ากับ 453.55 ลา้นบาท 498.01 
ลา้นบาท และ 578.47 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากบัรอ้ยละ 44.68 รอ้ยละ 37.06 และรอ้ย
ละ 42.91 ตามล าดบั และค่าจา้งผูร้บัเหมาเท่ากบั 379.02 ลา้นบาท 642.15 ลา้นบาท และ 563.74 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนต่อ



รายงานประจ าปี 2562  

107 
 

รายได้จากการรับเหมาก่อสรา้งรอ้ยละ  37.34 รอ้ยละ 47.79 และรอ้ยละ 41.82 ตามล าดับ รวมเป็นต้นทุนในการรบัเหมา
ก่อสรา้งในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 1,231.36 ลา้นบาท 1,156.21 ลา้นบาท และ 1,340.69 ลา้นบาทคิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากับรอ้ยละ 91.64 รอ้ยละ 92.42 และรอ้ยละ 99.46 ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุที่ท  าให้
อัตราส่วนตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้งในปี 2562 เพ่ิมขึน้ เนื่องมาจาก งานก่อสรา้งบางโครงการมีความล่าช้าและลูกค้า
เจา้ของโครงการขยายเวลาออกไป จึงท าใหค้่าใชจ้่ายโครงการสงูขึน้ โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนกังานและค่าโสหุย้ต่าง ๆ 
บริษัทจึงมีการปรบังบประมาณตน้ทุนก่อสรา้งตามประมาณการค่าใชจ้่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทัง้ในช่วงปี 2561 – 2562 งาน
โครงการใหม่ที่ไดร้บัมามีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ต  ่าลงเนื่องจากสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ 

ปี 2562 ไม่มีตน้ทนุจากการใหบ้ริการ เนื่องจากไม่มีงานบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยที่ด  าเนินการในนามบริษัทในช่วงปี
ดังกล่าว (ยกเวน้โครงการที่ด  าเนินงานโดยกิจการร่วมคา้ CRC-CEC) แต่ในปี 2563 เป็นตน้ไปจะมีรายไดแ้ละตน้ทุนจากการ
ใหบ้ริการงานจดัเก็บขยะมลูฝอยเทศบาลนครล าปาง อายสุญัญา 5 ปีงบประมาณซึ่งจะสิน้สดุปี 2567 

ก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรข้ันต้น 

ก าไรข้ันต้น และ อัตราก าไรข้ันต้น
ต่อรายได้แยกตามประเภทรายได้ 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ก าไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้ง 112.26 8.36% 94.79 7.58% 7.32 0.54% 
ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้ริการ 1.69 7.29% - 0.00% - 0.00% 

ก าไรข้ันต้นรวม 113.95  94.79  7.32  
อัตราก าไรข้ันต้น (%) 8.34%  7.58%  0.54% 

 
บริษัทมีก าไรขั้นตน้ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 113.95 ลา้นบาท 94.79 ลา้นบาท และ 7.32 ลา้นบาท 

คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้ต่อรายไดร้วมจากการด าเนินงาน เท่ากับรอ้ยละ 8.34 รอ้ยละ 7.58 และรอ้ยละ 0.54 ตามล าดับ ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นก าไรขั้นตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากับ 112.26 ลา้นบาท 94.79 ลา้นบาท และ 7.32 ลา้นบาท และก าไร
ขั้นตน้จากการใหบ้ริการเท่ากับ 1.69 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาทตามล าดับ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 
2560 ถึงปี 2562 พบว่าอตัราก าไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งอยู่เฉล่ียรอ้ยละ ละ 0.54 ถึงรอ้ยละ 8.36 ของรายไดจ้ากการ
รบัเหมาก่อสรา้ง โดยแนวโนม้อตัราก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงต่อเนื่องเกิดจากสาเหตุหลักคืองานโครงการใหม่ที่ไดร้บัมามีอตัราก าไร
ขัน้ตน้ที่ต  ่าลงเนื่องจากสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง  

ปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นตน้เท่ากับ 7.32 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วมจากการด าเนินงานเท่ากบั
รอ้ยละ 0.54 ซึ่งการลดลงของก าไรขั้นตน้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ สาเหตุท่ีก าไรลดลงเกิดเนื่องมาจากงาน
ก่อสรา้งบางโครงการมีความล่าช้าและลูกค้าเจ้าของโครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงท าให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึน้ 
โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าโสหุย้ต่างๆ บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณต้นทุนก่อสรา้งตามประมาณการ
ค่าใชจ้่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทั้งในปีช่วงปี 2561 - 2562 งานโครงการใหม่ที่ไดร้บัมามีอัตราก าไรขั้นตน้ที่ต  ่าลงเนื่องจาก
สภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์น เงินเดือนและ
สวสัดิการพนกังาน ค่าซ่อมแซมและบ ารุงเครื่องใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ค่าที่ปรกึษา และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ส าหรบังวดบัญชีปี 
2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 66.01 ลา้นบาท 67.07 ลา้นบาท และ 66.64 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมจาก
การด าเนินงาน เท่ากบัรอ้ยละ 4.83 รอ้ยละ 5.36 และรอ้ยละ 4.94 ตามล าดบั ส าหรบัค่าใชจ้่ายที่มีมลูค่าสงูสดุคือเงินเดือนและ
สวสัดิการพนกังาน รองลงมาคือค่าที่ปรกึษาต่าง ๆ และการประชาสมัพนัธ ์ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ ส าหรบังวดบัญชีปี  2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1.24 ลา้น
บาท 1.45 ลา้นบาท และ 1.35 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมจากการด าเนินงานเท่ากบัรอ้ยละ 0.09 รอ้ยละ 0.12 และ
รอ้ยละ 0.10 เป็นส่วนแบ่งจากกิจการรว่มคา้ CRC-CEC ซึ่งใหบ้ริการรบัจดัเก็บขยะมลูฝอย   

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

 บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรบังวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 6.71 ลา้นบาท 4.56 ลา้นบาท 
และ 8.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมจากการด าเนินงานเท่ากับรอ้ยละ  0.49 รอ้ยละ 0.36 และรอ้ยละ 0.63 
ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายทางการเงินทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการใชว้งเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงิน
เพ่ือการพาณิชย ์เช่น เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หนีเ้ช่าซือ้ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน และหนีสิ้นภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส าหรบังวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 12.24 ลา้นบาท และ 
9.59 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ้่ายภาษีเป็นไปในทางเดียวกนักบัการลดลงของการท าก าไร ส่วนในปี 2562 บริษัทมี
รายไดภ้าษีเงินไดน้ิติบุคคลเท่ากบั 3.46 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ แต่ฝ่ายบริหารคาดว่า
จะสามารถใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีจากผลขาดทุนดังกล่าวได ้จึงไดต้ั้งรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเพ่ิมขึน้
พรอ้มกบัรายการรายไดภ้าษี ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไปเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของก าไรก่อนภาษี 

ก ำไรและอัตรำก ำไรสุทธิ 

 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ส าหรบังวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และก าไรสุทธิปี 2562 เท่ากับ 
43.91 ลา้นบาท 30.02 ลา้นบาทและ (22.24) ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิรอ้ยละ 3.18 รอ้ยละ 2.37 และรอ้ยละ 
(1.60) ของรายไดร้วม ตามล าดบั ส าหรบังวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตหุลกัเกิด
จากก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ และมีค่าใชจ้่ายทางการเงินเพ่ิมขึน้ 

ฐำนะกำรเงิน 

สินทรัพย ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรพัยร์วมเท่ากับ 1,018.79 ลา้นบาท 906.85  
ลา้นบาท และ 956.98 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายการสินทรพัยท์ี่ส  าคญัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยร์วม มีดงันี ้

 

 



รายงานประจ าปี 2562  

109 
 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนเท่ากบั 775.32 ลา้นบาท 633.96 ลา้น
บาท และ 675.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากบั รอ้ยละ 76.10 รอ้ยละ 69.91 และรอ้ยละ 70.57 ตามล าดับ 
มีรายละเอียดท่ีส าคญัในแต่ละรายการดงันี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 

2561 และปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 61.25 ลา้นบาท 34.50 ลา้นบาท และ 19.51 ลา้นบาท 
สาเหตทุี่เงินสดลดลงจากสิน้ปี 2561 เนื่องจากใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ และมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 

ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีอ้ื่น 
ในการประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง การรบัเงินค่าจา้งจะเป็นไปตามงวดงานที่ระบุในสญัญา บริษัทจะไดร้บัค่าจ้าง

ในแต่ละงวด บริษัทจะตอ้งท าการส่งมอบงวดงานใหเ้จา้ของโครงการหรือตวัแทนตรวจรบัมอบงาน เม่ือเจา้ของโครงการรบัมอบ
งานแลว้ บริษัทจึงจะสามารถส่งใบแจง้หนีไ้ปยงัเจา้ของโครงการเพ่ือขอรบัเงินค่างวดงาน โดยปกติบริษัทจะก าหนดใหเ้จา้ของ
โครงการตอ้งช าระค่าจา้งในแต่ละงวดภายใน 30 วนั หรือ 45 วนั นบัจากวนัที่เจา้ของโครงการหรือตวัแทนตรวจรบังานที่ว่าจา้ง
ในแต่ละงวด 

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 285.18 ล้านบาท 
196.73 ลา้นบาท และ 364.95 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้

รายการลูกหนี้การคา้ (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค.2560 31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 
ลกูหนีก้ารคา้ 191.76 71.82 180.37 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 5.55 5.55 2.11 
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 186.21 66.27 178.26 
ลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 98.97 130.46 186.69 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ 285.18 196.73 364.95 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ารคา้สุทธิเท่ากับ 186.21 ลา้นบาท 66.27 ลา้น
บาท และ 178.26 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ เท่ากบั รอ้ยละ 65.30 รอ้ยละ 33.69 และรอ้ย
ละ 48.85 ตามล าดบั ในปี 2562 ลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ ลกูหนีก้ารคา้จึงเพ่ิมขึน้ตาม
และอีกเหตผุลหนึ่งเนื่องมาจากงานเอกชนส่วนใหญ่มีระยะเวลาสญัญาการก่อสรา้งเร็วกว่างานภาครฐัจึงท าใหม้ลูค่าในการส่ง
มอบงานแต่ละครัง้มีมูลค่าสูง แมว่้าบริษัทจะก าหนดใหช้ าระค่าจา้งภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แต่ตามความเป็นจริงบริษัทมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (ไม่รวมมูลค่างานที่เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ) ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 64 วัน 52 วัน 
และ 41 วนัตามล าดับ โดยระยะเวลาเก็บหนีใ้นปี 2562 ลดลงเนื่องจากลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่เป็นงานเอกชนซึ่งสามารถเรียก
ช าระหนี้ได้เร็ว ส าหรับรายการลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา เงินมัดจ าค่าสินค้า เงินจ่าย
ล่วงหนา้ผูร้บัเหมา ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ และลกูหนีก้รมสรรพากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ารคา้สุทธิเท่ากับ 178.26 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ เท่ากบัรอ้ยละ 48.85 มลูค่าลกูหนีก้ารคา้ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2561 เนื่องจากการติดตามเรียกเก็บหนี้
ตามก าหนดเงื่อนไข และมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (ไม่รวมมลูค่างานที่เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ) เท่ากบั 41 วนั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเท่ากับ   
159.59 ลา้นบาท 53.49 ลา้นบาท และ 98.46 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ารค้าทั่วไปก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
เท่ากับร้อยละ 83.22 ร ้อยละ 74.48 และร้อยละ 54.59 ตามล าดับ และมีลูกหนี้การค้าที่ เกินก าหนดช าระเท่ากับ                   
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32.17 ลา้นบาท 18.33 ลา้นบาท และ 81.91 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อลูกหนีก้ารค้าทั่วไปก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
เท่ากบัรอ้ยละ 16.78 รอ้ยละ 25.52 และรอ้ยละ 45.41 ตามล าดบั ลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่โดยเฉล่ียเกือบรอ้ยละ 59 เป็นลกูหนี้
การคา้ที่เกินก าหนดช าระ 0 – 3 เดือน นอกจากนี ้บริษัทก าหนดนโยบายการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากอายุหนี้คง
คา้งเกินก าหนด และขอ้บ่งชีท้ี่จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดลกูหนีแ้ยกตามอายหุนีค้งคา้งดงันี ้

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป  

 
 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 159.59 53.49 98.47 
ไม่เกิน 3 เดือน  20.71 1.59 48.65 
3-6 เดือน 0.28 4.26 22.51 
มากกว่า 7  - 12 เดือน  - 1.02 8.63 
เกินกว่า 12 เดือน 11.18 11.46 2.11/2 

รวม 191.76 71.82 180.37 
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู/1 (5.55) (5.55) (2.11) 

รวม 186.21 66.27 178.26 
ลูกหน้ีการค้า-บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - 
ไม่เกิน 3 เดือน - - - 

รวม - - - 
รวมลูกหน้ีการค้าท้ังสิน้ 186.21 66.27 178.26 

ลูกหน้ีการค้า ก่อนค่าเผื่อฯ 191.76 71.82 180.37 
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 98.97 130.46 186.69 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 285.18 196.73 364.95 
หมายเหต ุ: /1 - นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูรอ้ยละ 100 ส าหรบัลกูหนีท้ี่มีอายุเกินก าหนดตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป หรือมขีอ้บง่ชีว้่าจะไม่สามารถ

ช าระหนีไ้ด ้หรือลกูหนีท้ี่บริษทัไดด้ าเนนิการฟ้องรอ้งด าเนนิคดี รว่มกับการพิจารณาฐานะการเงินปัจจุบนัของลกูหนี ้ 
/2 -  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีลกูหนีก้ารคา้ที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี มีเพียง 2 ราย 

มลูค่างานที่เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการมูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเท่ากบั 352.48 

ลา้นบาท 344.53 ลา้นบาท และ 243.35 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 101.18 ลา้นบาท โดยมลูค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจะ
แสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดร้บัตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท  าเสร็จ ซึ่งค านวณตามอตัราส่วนตน้ทุนของงานใหบ้ริการที่เกิด
ขึน้กับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการรับเหมาก่อสรา้ง โดยบริษัทยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้เพ่ือเรียกเก็บ
เนื่องจากยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามที่ระบุไวใ้นสญัญาโครงการ 

วสัดคุงเหลือ 
 วัสดุคงเหลือ ประกอบดว้ย วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะน ามาใชใ้นงานก่อสรา้ง ซึ่งบริษัทไดส้ั่งซือ้ตามแผนงานที่ก าหนด และ
น ามาจัดเก็บไวห้นา้งานเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการน ามาใชง้าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 
เท่ากบั 46.41 ลา้นบาท 58.09 ลา้นบาท และ 47.40 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลงจากปีก่อน 10.69 ลา้นบาท ซึ่งเป็นอปุกรณท์ี่รอ
การติดตัง้ส าหรบังานก่อสรา้งโครงการของลกูคา้ 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเท่ากับ 243.47 ลา้นบาท 
272.89 ลา้นบาท และ 281.67 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากบั รอ้ยละ 23.90 รอ้ยละ 30.09 และ
รอ้ยละ 29.43 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส าคญัดงันี ้

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกนั 
ณ วันที่  31 ธันวาคม ปี  2560 ปี  2561 และปี 2562 บริ ษัทมีเงินฝากประจ าที่ติดภาระค ้าประกัน เท่ากับ                   

55.03 ลา้นบาท 77.32 ลา้นบาท และ 64.21 ลา้นบาท ซึ่งยอดเงินฝากประจ านีใ้ชจ้ าน าเป็นหลักทรพัยค์ า้ประกนัวงเงินสินเชื่อ
หนังสือค า้ประกันตามสัญญาโครงการ และค า้ประกันวงเงินกู้ยืมระยะสัน้กับสถาบันการเงิน แมว่้าบริษัทจะรบังานโครงการ
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั แต่บริษัทก็สามารถส่งมอบงาน และไถ่ถอนการวางประกนัเงินฝากไดห้ลายโครงการ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกนัลดลง จากการไถ่ถอนคืนเนื่องจากหมดภาระตามสญัญา 

เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มูลค่าเท่ากับ 1.26 ลา้นบาท 

1.74 ลา้นบาท และ 1.52 ลา้นบาท ตามล าดับ การเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน เกิดจากผลของการรบัรูมู้ลค่าตามบญัชี
ตามวิธีส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้นัน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการลงทนุในกิจการรว่มคา้ CRC-CEC 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 150.99 ลา้นบาท 

159.39 ลา้นบาท และ 155.17 ลา้นบาท ในปี 2560 ปี 2561และปี 2562 บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเติมใน เครื่องมือ/เครื่องจักร 
เครื่องใชส้ านกังาน รวมเพ่ิมขึน้ 24.08 ลา้นบาท 24.04 ลา้นบาท และ 18.37 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
โดยในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนซือ้เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสรา้งเครื่องใชส้ านักงาน และยานพาหนะ เพ่ิมขึน้จ านวน  18.37  
ลา้นบาท และไดจ้ าหน่ายเครื่องจกัรก่อสรา้ง เครื่องใชส้ านกังาน และยานพาหนะ จ านวนรวม 26.87 ลา้นบาท 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 542.77 ลา้นบาท 421.17 ลา้นบาท 
และ 508.96 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 53.28 รอ้ยละ 46.44 และรอ้ยละ 53.18 ตามล าดบั โดยมี
รายการหนีสิ้นเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั ดงันี ้

หนี้สินหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีสิ้นหมุนเวียนเท่ากับ 517.11 ลา้นบาท 404.35 ลา้น
บาท และ 489.90 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากบั รอ้ยละ 50.76 รอ้ยละ 44.59 และรอ้ยละ 51.19 ตามล าดับ 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส าคญั ดงันี ้

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ
ปี 2562 เท่ากับ 75.50 ลา้นบาท เท่ากับ 84.22 ลา้นบาท และ 173.97 ลา้นบาท ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของรายการเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เกิดจากการเบิกใชว้งเงินดังกล่าวเพ่ิมขึน้เพ่ือใชใ้นการสั่งซือ้วัสด ุอปุกรณท์ี่ใชใ้นการ
ก่อสรา้ง ว่าจา้งผูร้บัเหมา และเป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้
และวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบนัการเงินภายในประเทศเท่ากบั 701.3 ลา้นบาท ซึ่งเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
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 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีรายการเจา้หนีก้ารค้าเท่ากับ 124.55 ลา้นบาท 114.33 ลา้น
บาท และ 102.52 ล้านบาท ตามล าดับ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เจ้าหนี้การค้าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จ่ายในการ
ก่อสรา้ง และเจา้หนีผู้ร้บัเหมา เป็นตน้ หากพิจารณาระยะเวลาการช าระหนีแ้ก่เจา้หนีก้ารคา้จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาการ
ช าระหนีแ้ก่เจา้หนีก้ารคา้เฉล่ีย ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 37 วนั 37 วนั และ 29 วนั ตามล าดบั และรายการเจา้หนี้
อื่นเท่ากบั 171.06 ลา้นบาท 91.57 ลา้นบาท และ 65.84 ลา้นบาท ตามล าดบั รายการเจา้หนีอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

 ประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีประมาณการหนี้สินระยะสั้นเท่ากับ 9.54  ล้านบาท    
11.35 ลา้นบาท และ 1.46 ลา้นบาท ประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้ เกิดจากการรบัประกนัโครงการหลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย
แก่เจา้ของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะรบัประกนัในช่วง 1-2 ปี นอกเหนือจากนีจ้ะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการรบัประกันที่ตกลงไว้
ในสญัญารบัเหมาก่อสรา้งกบัเจา้ของโครงการ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีหนีสิ้นไม่หมุนเวียนเท่ากับ 25.66 ลา้นบาท 16.82 ลา้นบาท 
และ 19.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 2.52 ร ้อยละ 1.85 และร้อยละ 2.00 ตามล าดับ มี
รายละเอียดในแต่ละรายการที่ส าคญั ดงันี ้

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากบั 9.32 ลา้นบาท 
2.85 ลา้นบาท และ 0.55 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งบริษัทใชใ้นการลงทนุซือ้เครื่องจกัร อปุกรณก์่อสรา้ง และยานพาหนะส าหรบั
งานก่อสรา้ง หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวจะถูกทยอยผ่อนช าระเป็นงวด  ๆ  ตามเงื่อนไขของสัญญา ณ วันที่        
31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี เท่ากับ 
6.46 ลา้นบาท 2.30 ลา้นบาท และ 0.55 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วันที่  31 ธันวาคม ปี  2560 ปี  2561 และปี 2562 เท่ากับ 476.02 ล้านบาท                    
485.68 ลา้นบาท และ 448.03 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 46.72 รอ้ยละ 53.56 และรอ้ยละ 46.82 
ตามล าดบั มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส าคญั ดงันี ้

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ จ านวน 448.03 ลา้นบาท ลดลง 37.65 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 7.75 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ จ านวน 22.24 ลา้นบาท และ
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นอีก จ านวน 0.41 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 15.00 ลา้นบาท 

 ก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 82.04 ล้านบาท  
89.70 ลา้นบาท และ 52.05 ลา้นบาท ตามล าดบั สิน้ปี 2560 บริษัทมีก าไรสะสมส่วนที่ยงัไม่จดัสรรเพ่ิมขึน้จ านวน 44.00 ลา้น
บาท มีการจัดสรรส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ านวน 2.50 ล้านบาท สิน้ปี 2561 มีก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรรเพ่ิมขึน้
จ านวน 30.40 ลา้นบาท มีการจดัสรรส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ านวน 2.00 ลา้นบาท ส าหรบัสิน้ปี 2562 มีก าไรสะสมส่วน
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ที่ยังไม่จัดสรรลดลงจ านวน 22.65 ลา้นบาท ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 จ านวน 6.00 ลา้น
บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม  ซึ่งจะตอ้งรออนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เสียก่อน 

อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน 
 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1.14 เท่า         
0.87 เท่า และ 1.14 เท่า ตามล าดับ สิน้ปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเนื่องจากบริษัทมีหนี้สิน
เพ่ิมขึน้จ านวน 22.52 ลา้นบาท แต่มีส่วนของผูถ้ือหุน้เพ่ิมขึน้ในจ านวนที่มากกว่า ซึ่งมาจากผลก าไรสุทธิจ านวน 42.49 ลา้น
บาท ถึงแมบ้ริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลไปจ านวน 127.50 ลา้นบาท แต่ผูถ้ือหุน้ก็น าเงินที่ไดร้บัจากการปันผลกลบัมาช าระเงิน
เพ่ิมทุนจ านวน 110.00 ลา้นบาท สิน้ปี 2561 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเนื่องจากบริษัททยอยช าระคืนเจา้หนี้
การคา้และค่าใชจ้่ายค้าง ส่งผลใหห้นี้สินลดลง 112.76 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เพ่ิมขึน้ เนื่องมาจากผลก าไรสุทธิ
จ านวน 30.02 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2562 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพ่ิมขึน้เนื่องจากบริษัทมีหนีสิ้นเพ่ิมขึน้จ านวน 
87.78 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ลดลง  เนื่องมาจากผลขาดทนุสทุธิ และมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 

สภำพคล่อง 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม ปี  2560 ปี  2561 และปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ  775.32 ล้านบาท              
633.96 ล้านบาท และ 675.32 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 517.11 ล้านบาท 404.35 ล้านบาท และ      
489.90 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษัทจึงมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.50 เท่า 1.57 เท่า และ 1.38 เท่า ตามล าดบั การลดลง
ของอตัราส่วนสภาพคล่อง สิน้ปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2561 เกิดจากการที่สินทรพัยห์มนุเวียนเพ่ิมขึน้ในอตัราที่นอ้ย
กว่าหนีสิ้นหมุนเวียน กล่าวคือ บริษัทมีเงินสดลดลง 14.99 ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเพ่ิมขึน้จ านวน 168.22 ลา้น
บาท และวัสดุคงเหลือลดลงจ านวน 10.69 ลา้นบาท ในขณะที่มีมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บลดลง 101.19 ลา้นบาท 
ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพ่ิมขึน้ 41.35 ล้านบาท ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนมีการเพ่ิมขึน้จ านวน 85.55 ล้านบาท 
โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ของ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และเจา้หนี้เงิน
ประกันผลงาน ทั้งนี ้หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าบริษัทมีวงจรเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 
2561 และปี 2562 เท่ากบั 27 วนั 15 วนั และ 12 วนั ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้นานกว่า
ระยะเวลาการช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ แต่แนวโนม้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงอย่างต่อเนื่องจากการที่สัดส่วนลูกคา้โครงการ
เอกชนสงูกว่าภาครฐั ซึ่งจะมีเครดิตเทอมการคา้ที่เร็วกว่า 

กระแสเงินสด 
 ส าหรบังวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน เท่ากับ 
(48.01) ลา้นบาท (4.47) ลา้นบาท และ (148.02) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยท่ีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานส าหรบั
งวดปี 2562 เกิดจากการขาดทนุสทุธิในงวด ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิเพ่ิมขึน้ เจา้หนีก้ารคา้ลดลง และจ่ายภาษีเงินได ้
 ส าหรับงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 
(55.46) ลา้นบาท 0.76 ลา้นบาท บาท และ 22.25 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยที่กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุนส าหรบั
งวด ปี 2562 เกิดจากการไถ่ถอนเงินที่ฝากจากบัญชีเงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกัน มีการจ าหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
มากกว่า การลงทนุซือ้เครื่องมือและอปุกรณก์่อสรา้งใหม่บางส่วนเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
 ในงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าจาก/(ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงินเท่ากบั 150.42 
ลา้นบาท (23.04) ลา้นบาท และ 110.78 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนีใ้นปี 2562 บริษัท มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการ
จัดหาเงินจาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  ตั๋วแลกเงินระยะสัน้  บริษัทมีกระแสเงินสดใชไ้ปใน
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กิจกรรมการจดัหาเงินส าหรบังวดปี 2562 จากการน าเงินสดไปผ่อนช าระหนีต้ามสัญญาเช่าการเงินและจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะ
สัน้  และจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 15.00 ลา้นบาท 

ปัจจัยหรือเหตุกำรณท์ี่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
1. แนวโนม้การท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคัญ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศ

แถบตะวันตก ทั้งที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศนัน้ๆ การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
และปัญหาโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งในจงัหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเมืองท่องเที่ยวหลกั
และเมืองท่องเที่ยวรองในทุกภูมิภาค ซึ่งทา้ยที่สุดอาจจะกระทบต่อความล่าชา้ของโครงการก่อสรา้งอสังหาริมทรพัยใ์น
ปัจจุบนั และการยกเลิกโครงการลงทนุใหม่ ย่อมกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเช่นกนั 

2. บริษัทมีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนรายไดป้ระจ า (Recurring Income) จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยบริษัทเข้าร่วมประมูลและชนะการประมูลงานบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขต
เทศบาลนครล าปาง ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ มลูค่างานรวมทั้งสิน้ 114.96 ลา้นบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยรบัรูร้ายไดต้ั้งแต่
เดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ 2.5 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ) รวมทัง้มีแผนที่จะเขา้ร่วม
ประมูลงานบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทัง้ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จังหวัดใกลเ้คียง และร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในจงัหวดั
อื่นๆ ในการเขา้รว่มประมลูงานดงักล่าวในอนาคต 
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21 
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน)   

ควำมเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ
กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส  าคัญ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท  ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเร่ืองเหล่านี ้  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบพรอ้มวิธีการตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่องมีดงัต่อไปนี ้

กำรรับรู้รำยได้โครงกำรก่อสร้ำง 

บริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาก่อสรา้งซึ่งถือเป็นภาระที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้สร็จสิน้ตลอดช่วงระยะเวลา 

การปฏิบตัิงานก่อสรา้ง โดยมีการวดัความส าเร็จของการปฏิบตัิตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้สร็จสิน้สมบูรณด์ว้ยวิธีปัจจยัน าเขา้  

ซึ่งเป็นการวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบตัิงานก่อสรา้งที่อา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสรา้งที่เกิดขึน้ของงานที่
ท  าเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองนี ้เนื่องจากการรบัรูร้ายได้ 
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ของสัญญาก่อสรา้งขึน้อยู่กับดุลยพินิจและสมมติฐานที่ส าคัญของผู้บริหารในการประมาณระดับความก้าวหน้าของการ
ใหบ้ริการงานก่อสรา้ง  

วิธีการปฏิบัติงานของขา้พเจา้เกี่ยวขอ้งกับสมมติฐานที่ผูบ้ริหารใชส้ าหรบัการรบัรูร้ายไดจ้ากสัญญาก่อสรา้ง วิธีการดังกล่าว
ประกอบดว้ย 
• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการประมาณการตน้ทุนของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าตอบแทน

ที่จะไดร้บั ผลการด าเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสญัญาที่มีลักษณะและมลูค่าใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ทดสอบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าประมาณการต้นทุนการก่อสรา้งซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนการก่อสรา้งตาม
สัญญาที่ประมาณไวแ้ละการปรบัเปล่ียนตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง และทดสอบการจัดท าประมาณการโดยการสอบถาม
วิศวกรผูร้บัผิดชอบโครงการในรายละเอียดและสุ่มตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 

• ทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของวงจรรายได้และลูกหนี ้และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้ส าหรับการ
ก่อสรา้ง 

• ตรวจเอกสารการรบังานจากลูกคา้ รายงานการประชุมระหว่างบริษัทกับลูกคา้ ตรวจสอบขอ้ความส าคัญในสัญญา เพ่ื อ
ประเมินว่ามีขอ้ความที่อาจส่งผลต่อประมาณการหรือไม่ อาทิเช่น ความตอ้งการที่หลากหลายของลกูคา้ การแบ่งปันตน้ทุน
ส่วนเพ่ิมหรือส่วนที่ประหยดัได ้ความเสียหาย และค่าตอบแทนหากท าเสร็จก่อนหรือหลงัก าหนด 

• เปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นตน้ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบันเพ่ือวิเคราะหแ์ละประเมินความเหมาะสมของประมาณการ
ตน้ทนุโครงการ 

• เยี่ยมชมโครงการที่ส าคญั สอบถามความคืบหนา้ของโครงการจากวิศวกรผูค้วบคุมงานเพ่ือเปรียบเทียบและประเมินความ
สมเหตุสมผลของความก้าวหน้าของงานก่อสรา้งเพ่ือเปรียบเทียบกับการวัดระดับความก้าวหน้าของงานตามวิธีปัจจั ย
น าเขา้ 

• ตรวจสอบตน้ทนุในการรบัเหมาก่อสรา้งที่เกิดขึน้จริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการค านวณระดับความก้าวหน้า
ของงานจากต้นทุนก่อสรา้งที่เกิดขึน้จริง วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นระดับความก้าวหน้าของงานที่ประมาณโดยวิศวกร
โครงการกบัระดบัความกา้วหนา้ของงานที่เกิดจากตน้ทนุก่อสรา้งที่เกิดขึน้จริง 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมใหก้ับขา้พเจา้ภายหลังวันที่ในรายง านของผูส้อบ
บญัชีนี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนั้นมีความขัดแยง้ที่
มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นแสดงขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของบริษัทตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเรื่องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที่ในการก ากับดแูลทราบเพ่ือใหมี้การด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
ต่อไป 
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่
เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินการต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ
คาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีด้ว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล    การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรง
ตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งที่ผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเ ป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลู
ในงบการเงินที่เกี่ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
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ขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้ริษัทตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณใ์นรูปแบบที่ท  าใหมี้การน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทนุที่บันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียของบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทางการควบคุมดแูล และการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้เป็น
ผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูมี้หนา้ที่ในการก ากับดแูลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกับความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกับผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกันไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายที่ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับหา้มไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ข้าพเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนท์ี่ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 
นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  218 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จ ากดั 
วนัที่  21  กุมภาพนัธ ์ 2563 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

           
 

    บาท 

    

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรัพย ์

หมาย
เหต ุ 2562  2561  2562 

 
2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน      
  

 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 19,513,938  34,505,225  19,513,938  34,505,225 

 เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจ า 7 109,770  108,731  109,770  108,731 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 8 364,947,176  196,726,946  364,947,176  196,726,946 

 รายไดท้ี่ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 9 243,348,378  344,534,610  243,348,378  344,534,610 

 วสัดคุงเหลือ  47,397,364  58,087,004  47,397,364  58,087,004 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  675,316,626  633,962,516  675,316,626  633,962,516 

               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
  

 

 เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกนั 10 64,210,531  77,321,974  64,210,531  77,321,974 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 1,521,908  1,743,433  100,000  100,000 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 13 155,165,015  159,387,050  155,165,015  159,387,050 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14 2,155,587  1,498,821  2,155,587  1,498,821 

 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,908,378  5,342,618  8,908,378  5,342,618 

 ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย  49,597,713  27,389,711  49,597,713  27,389,711 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  108,983  205,731  108,983  205,731 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  281,668,115  272,889,338  280,246,207  271,245,905 

รวมสินทรัพย ์  956,984,741  906,851,854  955,562,833  905,208,421 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

           
 

    บาท 

    

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมาย
เหต ุ 2562  2561  2562 

 
2561 

หนี้สินหมุนเวียน       
  

 เงินเบิกเกินบญัชีและ       
  

     เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 173,966,363  84,215,347  173,966,363  84,215,347 

 ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ 16 39,584,746  -  39,584,746  - 

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 17 168,359,263  205,895,305  168,359,263  205,895,305 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกัน 5.2 7,000,000  -  7,000,000  - 

 เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน         

     ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 550,690  2,305,761  550,690  2,305,761 

 เงินรบัล่วงหนา้จากผูว้่าจา้ง 9 37,492,517  49,496,584  37,492,517  49,496,584 

 เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน  61,479,516  50,924,768  61,479,516  50,924,768 

 ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย  -  164,536  -  164,536 

 ประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้ 19 1,463,772  11,345,992  1,463,772  11,345,992 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  489,896,867  404,348,293  489,896,867  404,348,293 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
  

 เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 18 -  550,690  -  550,690 

 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20 18,801,265  14,615,163  18,801,265  14,615,163 

 ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 19 256,878  861,465  256,878  861,465 

 รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหนา้  -  800,000  -  800,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  19,058,143  16,827,318  19,058,143  16,827,318 

รวมหนี้สิน  508,955,010  421,175,611  508,955,010  421,175,611 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

           
 

    บาท 

    

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมาย
เหต ุ 2562  2561  2562  2561  

ส่วนของผู้ถือหุ้น          

 ทุนเรือนหุน้           

      ทุนจดทะเบียน           

  

หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
0.50 บาท  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000  

      ทุนทีอ่อกและช าระแลว้          

  

หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
0.50 บาท  250,000,000  250,000,000  250,000,000  250,000,000  

 ส่วนเกินมลูค่าหุน้  129,979,341  129,979,341  129,979,341  129,979,341  

 ก าไรสะสม          

  จดัสรรเพื่อทุนส ารองตามกฎหมาย 21 16,000,000  16,000,000  16,000,000  16,000,000  

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  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  

            
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้   
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
           

    บาท 

    งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน  
งบการเงินเฉพาะกิจการ     ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

   

หมาย
เหต ุ 2562  2561  2562  2561 

รายได้         

 

รายไดจ้ากการรบัเหมา
ก่อสรา้ง  1,348,002,706  1,251,000,705  1,348,002,706  1,251,000,705 

 รายไดอ้ื่น 23 40,704,494  14,999,010  42,279,494  15,974,010 

  รวมรายได ้  1,388,707,200  1,265,999,715  1,390,282,200  1,266,974,715 

ค่าใช้จ่าย         

 

ตน้ทุนในการรบัเหมา
ก่อสรา้ง  1,340,687,455  1,156,205,824  1,340,687,455  1,156,205,824 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  66,635,782  67,071,168  66,635,782  67,071,168 

 ตน้ทุนทางการเงิน  8,442,015  4,563,346  8,442,015  4,563,346 

  รวมค่าใชจ้่าย  1,415,765,252  1,227,840,338  1,415,765,252  1,227,840,338 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในการร่วม
ค้าและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี
เงินได้ 

        

 (27,058,052)  38,159,377  (25,483,052)  39,134,377 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน
การร่วมคา้ 11 1,353,475  1,452,551  -  - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้
(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  (25,704,577)  39,611,928  (25,483,052)  39,134,377 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 24 3,464,221  (9,594,347)  3,464,221  (9,594,347) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (22,240,356)  30,017,581  (22,018,831)  29,540,030 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
           

    บาท 

    งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน  
งบการเงินเฉพาะกิจการ     ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

   

หมาย
เหต ุ 2562  2561  2562  2561 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั 20 (507,695)  477,463  (507,695)  477,463 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 24 101,539  (95,493)  101,539  (95,493) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปี  (406,156)  381,970  (406,156)  381,970 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี  (22,646,512)  30,399,551  (22,424,987)  29,922,000 
           

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี  (0.04)  0.06  (0.04)  0.06 

 

จ านวนหุน้ถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกั (หุน้)  500,000,000  500,000,000  500,000,000  500,000,000 

           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บาท 

   

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

         
  ก าไรสะสม  

  
หมายเหตุ 

  ทนุที่ออกและช าระ
แลว้ 

 
ส่วนเกิน
มลูค่าหุน้  

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไม่ได้
จดัสรร  รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 250,000,000 129,979,341  14,000,000  82,044,956  476,024,297 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 - -  2,000,000  (2,000,000)  - 
เงินปันผลจ่าย 22 - -  -  (20,747,605)  (20,747,605) 
ก าไรส าหรบัปี 

 - -  -  30,017,581  30,017,581 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี  - -  -  381,970  381,970 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 

 - -  -  30,399,551  30,399,551 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 250,000,000 129,979,341  16,000,000  89,696,902  485,676,243 
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 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บาท 

   

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

         
 

  ก าไรสะสม    

  
หมายเหตุ 

  ทนุที่ออกและช าระ
แลว้ 

 
ส่วนเกิน 
มลูค่าหุน้  

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไม่ได้
จดัสรร  

รวมส่วนของ 
ผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 
 250,000,000  129,979,341  16,000,000  89,696,902  485,676,243 

เงินปันผลจ่าย 
 -  -  -  (15,000,000)  (15,000,000) 

ขาดทนุส าหรบัปี 22 -  -  -  (22,240,356)  (22,240,356) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี 

 -  -  -  (406,156)  (406,156) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 

 -  -  -  (22,646,512)  (22,646,512) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 250,000,000  129,979,341  16,000,000  52,050,390  448,029,731 

                
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บาท 

   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         
  ก าไรสะสม   

  
หมายเหตุ 

  ทนุที่ออกและช าระ
แลว้ 

 
ส่วนเกิน
มลูค่าหุน้  

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไม่ได้
จดัสรร  รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 250,000,000 129,979,341  14,000,000  

80,879,074 
 

474,858,415 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 - -  2,000,000  
(2,000,000) 

 
- 

เงินปันผลจ่าย 22 - -  -  
(20,747,605) 

 
(20,747,605) 

ก าไรส าหรบัปี 
 - -  -  

29,540,030 
 

29,540,030 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี  - -  -  381,970  381,970 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 

 - -  -  
29,922,000 

 
29,922,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 250,000,000 129,979,341  16,000,000  

88,053,469 
 

484,032,810 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บาท 

   

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

         
 

  ก าไรสะสม    

  
หมายเหตุ 

  ทนุที่ออกและช าระ
แลว้ 

 
ส่วนเกิน 
มลูค่าหุน้  

จดัสรรเพ่ือทนุ
ส ารองตาม
กฎหมาย  

ที่ยงัไม่ได้
จดัสรร  

รวมส่วนของ 
ผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 
 250,000,000  129,979,341  16,000,000  88,053,469  484,032,810 

เงินปันผลจ่าย 
 -  -  -  (15,000,000)  (15,000,000) 

ขาดทนุส าหรบัปี 22 -  -  -  (22,018,831)  (22,018,831) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี 

 -  -  -  (406,156)  (406,156) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 

 -  -  -  (22,424,987)  (22,424,987) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 250,000,000  129,979,341  16,000,000  50,628,482  446,607,823 

                
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
          

   บาท 

   งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (25,704,577)  39,611,928  (25,483,052)  39,134,377 

รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 

 กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู (3,446,192)  -  (3,446,192)  - 

 ค่าเส่ือมราคา                     17,395,763  15,119,125  17,395,763  15,119,125 

 ค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 968,034  679,501  968,034  679,501 

 

ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายที่ดินและ
อุปกรณ ์ (18,078,260)  (1,207,713)  (18,078,260)  (1,207,713) 

 ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายตดัจ าหน่าย 486,018  2,278,040  486,018  2,278,040 

 ดอกเบีย้รบั (698,138)  (1,274,256)  (698,138)  (1,274,256) 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (1,353,475)  (1,452,551)  -  - 

 ประมาณการหนีสิ้นเพิ่มขึน้ 2,288,225  10,521,032  2,288,225  10,521,032 

 ผลประโยชนพ์นกังาน 3,678,407  1,536,621  3,678,407  1,536,621 

 เงินปันผลรบัจากกิจการร่วมคา้ -  -  (1,575,000)  (975,000) 

 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 8,442,015  4,563,346  8,442,015  4,563,346 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

 และหนีสิ้นด าเนนิงาน (16,022,180)  70,375,073  (16,022,180)  70,375,073 

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)        

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (168,371,164)  78,898,023  (168,371,164)  78,898,023 

 รายไดท้ี่ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 101,186,232  7,940,650  101,186,232  7,940,650 

 วสัดคุงเหลือ 10,689,640  (11,680,656)  10,689,640  (11,680,656) 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 96,748  -  96,748  - 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)        

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (37,716,619)  (89,717,048)  (37,716,619)  (89,717,048) 

 เงินรบัล่วงหนา้จากผูว้่าจา้ง (12,004,067)  (35,551,336)  (12,004,067)  (35,551,336) 

 เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน 10,554,748  6,315,272  10,554,748  6,315,272 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
          

   บาท 

   งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 

 ประมาณการหนีสิ้น (12,775,032)  (14,471,480)  (12,775,032)  (14,471,480) 

 รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหนา้ (800,000)  (1,600,000)  (800,000)  (1,600,000) 

 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเมือ่เกษียณอายุ -  (232,300)  -  (232,300) 

เงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (125,161,694)  10,276,198  (125,161,694)  10,276,198 

 จ่ายภาษีเงินได ้ (33,043,594)  (25,653,626)  (33,043,594)  (25,653,626) 

 รบัคืนภาษีถูกหกั ณ ที่จ่าย 10,185,038  10,909,362  10,185,038  10,909,362 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนนิงาน (148,020,250)  (4,468,064)  (148,020,250)  (4,468,066) 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

 เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 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 

 เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 698,138  991,445  698,138  991,445 

 เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ (18,387,046)  (24,047,348)  (18,387,046)  (24,047,348) 

 เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดินและอุปกรณ ์ 26,875,659  15,241,571  26,875,659  15,241,571 

 เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,624,800)  -  (1,624,800)  - 

 เงินปันผลรบัจากกิจการร่วมคา้ 1,575,000  975,000  1,575,000  975,000 

 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน             22,247,355  762,751  22,247,355  762,751 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

 เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (7,313,404)  (4,546,166)  (7,313,404)  (4,546,166) 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้  
89,751,016   

 
8,714,553   

 
89,751,016   

 
8,714,553        จากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) 

 ตั๋วแลกเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้ 38,649,757  -  38,649,757  - 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกันเพิ่มขึน้ 7,000,000  -  7,000,000  - 

 เงินสดจ่ายคืนเจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (2,305,761)  (6,464,611)  (2,305,761)  (6,464,611) 
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บาท 

   งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561  2560  2561  2560 

 เงินสดจ่ายเงินปันผล (15,000,000)  (20,747,605)  (15,000,000)  (20,747,605) 

 เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน         110,781,608  (23,043,829)  110,781,608  (23,043,829) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) (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 วันสิน้ปี 19,513,938  34,505,225  19,513,938  34,505,225 
          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม        
รายการที่ไม่ใช่เงนิสดประกอบดว้ย 

 เจา้หนีซ้ือ้ทรพัยสิ์นลดลง (13,045)  (12,065)  (13,045)  (12,065) 

 ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยที่ดินและอุปกรณล์ดลง 3,597,126  13,519,333  3,597,126  13,519,333 
          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท  เชียงใหม่ริมดอย  จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป  

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัคือการใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้ง 
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ ตระกูลจิรพิพัฒน ์บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนชา้งคลาน ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ 

ตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดร้บัหุน้สามัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม 
เอ ไอ ตัง้แต่วนัที่ 5 ตลุาคม 2560 

2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกับหลักการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งก าหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นรวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ที่อาจเกิดขึน้ ณ วันที่ในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่
เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมว่้าฝ่ายบริหารไดจ้ัดท าตัวเลขประมาณการขึน้จากความเขา้ใจใน
เหตกุารณแ์ละส่ิงที่ไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอย่างดีที่สดุแลว้   

บริษัทแสดงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนินงานของบริษัท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกั
บาท ยกเวน้ที่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

งบการเงินไดจ้ัดท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.2 บริษัทมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผูร้่วมด าเนินงานอื่น (Other 
joint operators) บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งในสินทรพัย ์หนีสิ้น รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกันตาม
ส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน ส่วนไดเ้สียในการ 
ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ด าเนินงานรว่มกนั 

กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - อาร.์เค.เจ. รบัเหมาก่อสรา้ง ไทย รอ้ยละ 60 

เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงได้มีการแปล                 
งบการเงินภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 



รายงานประจ าปี 2562  

132 
 

3.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปีบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรบัปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงั

วนัที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ัดเจนเกี่ยวกับ     วิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีและการใหแ้นวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ

ปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

ซึ่งไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวขอ้งต่อไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรบัปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน เกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 (ปรบัปรุง 2560)  เ รื่ อ ง  สั ญญ าส า ห รั บ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

อสงัหาริมทรพัย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรบัปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรพัยจ์ากลกูคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท  ากับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที่อยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลักการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ี่เกิดขึน้จากสญัญาที่ท  า

กับลูกคา้ โดยกิจการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปล่ียน

สินค้าหรือบริการที่ไดส่้งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่

เกี่ยวขอ้งทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน 

มาตรฐานฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัท 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่            
1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และ

ฉบับปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกับผู้ใช้

มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปนีท้ี่มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญซึ่งสามารถสรุปได้

ดงันี ้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน  5 ฉบบั 
ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหนีสิ้นทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจัดประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเกี่ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบังคับใชจ้ะท า
ใหม้าตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถกู
ยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นส าหรบัสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูค่าต ่า 

การบัญชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้หเ้ช่ายังคงตอ้งจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักับมาตรฐานการบญัชีฉบับ
ท่ี 17 

บริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิใชค้รัง้แรกโดยการปรบัปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงั 

งบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าการน ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่        
1 มกราคม 2563 คือ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบริษัทมีจ านวนเพ่ิมขึน้รวมทัง้สิน้ประมาณ 1.3 ลา้นบาท 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีที่ใชใ้นการจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี ้

4.1  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสูง            
ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้  

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้จ ากัดในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกัน” 
ภายใตสิ้นทรพัยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  

 4.2  ลูกหนี้กำรค้ำ 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได ้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะหอ์ายหุนี ้

4.3 วัสดุคงเหลือ  

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ 
ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 

4.4 สัญญาก่อสร้าง 

สญัญาก่อสรา้งคือสญัญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสรา้งสินทรพัยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซึ่งสมัพันธก์ันอย่างใกลช้ิด
หรือตอ้งพ่ึงพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหนา้ที่หรือเชื่อมโยงกนัดว้ยวตัถปุระสงคใ์นการใชป้ระโยชนข์ัน้สดุทา้ย 

บริษัทรับรูร้ายได้ตามสัญญาก่อสรา้งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เฉพาะเม่ือบริษัทสามารถวัดความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานก่อสรา้งที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิน้ให้สมบูรณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของการ
ปฏิบตัิงานก่อสรา้งตามสญัญาไดอ้ย่างสมเหตุผล แต่บริษัทคาดว่าจะไดร้บัคืนตน้ทนุที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานตามภาระที่ตอ้ง
ปฏิบตัิ บริษัทรบัรูร้ายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งเท่ากบัตน้ทนุที่เกิดขึน้จนกว่าบริษัทจะสามารถวดัผลลัพธ์ของภาระที่ตอ้งปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

ระดบัความก้าวหนา้ของงาน ค านวณโดยใชวิ้ธีปัจจัยน าเขา้ซึ่งอา้งอิงจากอัตราส่วนของตน้ทุนการก่อสรา้งที่เกิดขึน้ของงานที่ท  า
เสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทนุก่อสรา้งทัง้สิน้ 

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่ตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้หมดเกินกว่ารายไดค้่าก่อสรา้งทัง้หมด บริษัทจะรบัรูข้าดทนุที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้เป็นค่าใชจ้่ายทนัที 

ในการวดัความกา้วหนา้ บริษัทไม่รวมการวัดความกา้วหนา้จากสินคา้หรือบริการใดก็ตามที่บริษัทไม่ไดโ้อนอ านาจการควบคุมให้
ลูกคา้ ในทางตรงกันขา้ม บริษัทรวมการวัดความกา้วหนา้สินคา้หรือบริการใดก็ตามที่บริษัทส่งมอบอ านาจการควบคุมใหล้กูคา้ 
เม่ือไดป้ฏิบตัิตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิน้  

สญัญาก่อสรา้งของบริษัทโดยปกติมีลักษณะเป็นสญัญาที่มีราคาคงที่ ทัง้นี ้บริษัทจะไดร้บัช าระจากลูกคา้ตามก าหนดเงินงวดที่
เรียกเก็บที่ก าหนดไวใ้นแต่ละสญัญา ดงันัน้ บริษัทรบัรูล้กูหนีก้ารคา้ หากบริษัทมีสิทธิไดร้บัช าระตามจ านวนเงินงวดที่เรียกเก็บใน
ขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าว 
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สินทรพัยต์ามสัญญาหมายถึงสิทธิที่บริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกับสินคา้หรือบริการซึ่งบริษัทไดโ้อนใหก้บั
ลูกคา้แลว้ซึ่งเกิดจากตน้ทนุที่เกิดขึน้และก าไรที่รบัรู ้(หักดว้ยรายการขาดทนุที่รบัรูแ้ลว้) ที่สูงกว่าจ านวนเงินงวดที่เรียกเก็บ โดย
แสดงไวเ้ป็นรายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 

หนีสิ้นตามสัญญาหมายถึงภาระผูกพันของบริษัทในการโอนสินคา้หรือบริการให้กับลูกค้าซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทน (หรือ
จ านวนเงินที่มีสิทธิเรียกเก็บ) จากลูกคา้แลว้ โดยจะรบัรูเ้ม่ือบริษัทไดร้บัช าระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัส่ิงตอบ
แทนที่เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที่บริษัทรบัรูร้ายไดท้ี่เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี ้บริษัทมีหนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา ประกอบดว้ยรายไดค้่า
ก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ซึ่งเกิดจากจ านวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่มากกว่าตน้ทุนที่เกิดขึน้และก าไรที่รบัรู ้ (หกัดว้ยรายการขาดทนุที่รับรู ้
แลว้) และเงินรบัล่วงหนา้จากผูว่้าจา้งซึ่งเป็นจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งกนั ทัง้นี ้เงินรบัล่วงหนา้
จะทยอยน าไปสทุธิจ านวนเงินที่ลกูคา้จะตอ้งช าระตามจ านวนเงินงวดในสญัญาที่ถึงก าหนดช าระ 

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชี  เงิน
ลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รบัรูเ้ม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรพัยท์ุกประเภทยกเวน้ที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยราคาทนุเดิม หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ ์ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 

 จ านวนปี 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 20 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5  
เครื่องตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5-10 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอย่างนอ้ยที่สุดทกุสิน้รอบปีบญัชี และ
ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรพัย ์  บริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยน์ั้นออกจากบญัชีและ
รบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัยเ์หล่านัน้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนซึ่งค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจ านวนที่จะไดร้ับจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากับมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 
การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบญัชีที่เกิดรายการขึน้ ตน้ทนุของการปรบัปรุงให้
ดีขึน้อย่างส าคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตท่ีจะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพยท์ี่มีไว้ตั้งแต่ต้น เม่ือได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวขอ้ง  
ก าไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดขึน้จากราคาตามบัญชีและไดร้วมอยู่ในการค านวณก าไรจากการ
ด าเนินงาน 
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4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ไดแ้ก่ สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีลกัษณะเจาะจงที่ซือ้มาบันทึกเป็นสินทรพัยเ์ม่ือตน้ทุนใน
การไดม้าและการด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ฉพาะเจาะจงที่น ามาใชง้านไดต้ามประสงค์ ตดัจ าหน่ายวิธีเสน้ตรง
ตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน ์3-5 ปี 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์

บรษัิทไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์ม่ือมีขอ้บ่งชีว่้ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์าจจะไม่ไดร้บัคืนหรือ เม่ือมลูค่า
ตามบัญชีของสินทรพัยเ์กินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยน์ั้นแลว้แต่
ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรพัยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงิน
สดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์กินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน บริษัทไดร้บัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่รับรูใ้นงวดก่อนๆ  โดย
บนัทึกเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือมีขอ้บ่งชีว่้ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยห์มดไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่
ลดลง 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว – กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่ำ 
สัญญาเช่าสินทรพัยท์ี่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุดว้ยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของ
จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีสิ้นและ
ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ัตราดอกเบีย้คงที่ต่อหนีสิ้นคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตาม
สญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว  
ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรพัยท์ี่ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยท์ี่เช่า  
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรพัยโ์ดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้หเ้ช่าจะ
จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สทุธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า)   
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

4.10 ผลประโยชนพ์นักงำน 

ผลประโยชนร์ะยะส้ันของพนักงำน 
บริษัทรบัรู ้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและพนักงานของบริษัทไดร้่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัท เงินที่บริษัทจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  

บริษัทมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่า เงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  
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บริษัทค านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงาน   โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึ่งไดท้  าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

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

บริษัทค านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึ่งไดท้  าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

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

4.11 กำรรับรู้รำยได้และต้นทุน 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาก่อสรา้งสินทรพัย ์ซึ่งมีการตกลงรว่มกนักับลกูคา้ก่อนที่จะมีการปฏิบัติงาน ลกูคา้เป็นผูค้วบคุม
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัท ดงันัน้ รายไดค้่าก่อสรา้งจะถกูรบัรูต้ลอดช่วงระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง โดยมีการวัดระดบัความก้าวหนา้ของการปฏิบัติงานก่อสรา้งดว้ยวิธีปัจจยัน าเขา้ (หมายเหตุ 4.4) ซึ่งเป็นการวดั
ระดับความก้าวหนา้ของการปฏิบัติงานก่อสรา้งที่อา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสรา้งที่เกิดขึน้ของงานที่ท  าเสร็จ
จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งทัง้สิน้ ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทพิจารณาว่าสามารถแสดงภาพผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทในการส่งมอบอ านาจควบคมุสินคา้หรือบริการตามที่ตกลงใหล้กูคา้ไดอ้ย่างสมเหตผุล  

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) 

ดอกเบีย้รบัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง 

เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษัทมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
4.12  ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษัทบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เกี่ยวขอ้งนั้น โดยใชอ้ัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ้ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษัทรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่บริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้ักภาษี
และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 
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บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรบั
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษัทจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่ไดบ้ันทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้ 

4.13  ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในระหว่าง
ปี 

4.14  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรพัยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชั่วคราว 
เงินฝากประจ า ลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ้ื่น รายไดท้ี่ยงัไม่เรียกช าระ ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน หนีสิ้นทางการเงินที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินกู้ยืม ตั๋วแลกเงิน เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน เจา้หนีต้ามสัญญาเช่า
การเงิน และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที่
เกี่ยวข้อง บริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เพ่ือลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

4.15  ประมำณกำรหนี้สิน 

บริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีสิ้นเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ
จากการอนมุานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออก
ของทรพัยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนที่ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะไดร้บั
คืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดร้ับคืนคาดว่าจะได้รบัอย่างแน่นอนเม่ือไดจ้่ายช าระประมาณการ
หนีสิ้นไปแลว้ 

 
4.16 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญัและขอ้สมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัที่อาจ
เป็นเหตใุหเ้กิดการปรบัปรุงยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี ้ 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทใชห้ลักเกณฑก์ารวิเคราะหอ์ายุของลูกหนีป้ระกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหนีแ้ละสถานภาพของลูกหนีไ้วเ้ป็น
เกณฑใ์นการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้า้งช าระ 

กำรร่วมกำรงำน 

 ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพนัของบริษัทที่
เกิดจากการร่วมการงานนั้น ทั้งนี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามขอ้ตกลงในกิจการร่วมคา้จ านวน 1 
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แห่งที่เป็นการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทและผู้ร่วมด าเนินงานอื่น 
(Other joint operators) ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัด
จ าหน่ายสินทรพัยท์ี่เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

การระบุภาระที่ตอ้งปฏิบตัิ 

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ท  ากับลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ี
แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ บริษัทจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเม่ือสินค้าหรือบริการ
ดงักล่าวสามารถระบุไดว่้าแยกจากสินคา้หรือบริการอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชนจ์ากสินคา้หรือบริการนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้

ในการก าหนดจังหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาที่ท  ากับลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าภาระที่ตอ้งปฏิบัตินัน้เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี ้

-  ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชนจ์ากผลของการปฏิบตัิงานของบริษัทในขณะที่บริษัทปฏิบตัิงาน  
-  การปฏิบตัิงานของบริษัทก่อใหเ้กิดสินทรพัยท์ี่ลกูคา้ควบคมุในขณะที่สรา้งสินทรพัยด์งักล่าว หรือ 
-  การปฏิบตัิงานของบริษัทไม่ก่อใหเ้กิดสินทรพัยท์ี่บริษัทสามารถน าไปใชป้ระโยชนอ์ื่นได ้และบริษัทมีสิทธิในการรบัช าระ
ส าหรบัการปฏิบตัิงานที่เสร็จสิน้ถึงปัจจุบนั 

ในกรณีที่ไม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ บริษัทจะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
ว่าภาระที่ตอ้งปฏิบตัินัน้ไดเ้สร็จสิน้ลงเม่ือใด 

ในการค านวณรายไดท้ี่รบัรูต้ลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงาน
เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทตามภาระที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้สร็จสิน้ ซึ่งอา้งอิงจากอัตราส่วนของตน้ทุนการ
ก่อสรา้งที่เกิดขึน้ของงานที่ท าเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทนุก่อสรา้งทัง้สิน้ 

ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง 

บริษัทประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสรา้งและน ามาค านวณจ านวนและ
มูลค่าวัสดุก่อสรา้งที่ต้องใชใ้นโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยค่าก่อสรา้ง ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางออ้มที่
เกี่ยวกบัการก่อสรา้งที่ปันส่วนอย่างมีระบบ ที่ตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการก่อสรา้งจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้
ของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุก่อสรา้ง ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ บริษัทจะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่าง
สม ่าเสมอ และทกุคราวที่มีการเปล่ียนขอบเขตการใหบ้ริการ หรือเม่ือตน้ทนุที่เกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุน
อย่างเป็นสาระส าคญั 
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ส ำรองเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากโครงการก่อสรา้งแต่ละโครงการจาก
ประมาณการตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการก่อสรา้ง ตน้ทุนที่เกิดขึน้จริง ประกอบกบั
การเปล่ียนแปลงของราคาวสัดกุ่อสรา้ง ค่าแรง และสภาวะการณปั์จจุบนั 

 สัญญำเช่ำ  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทไดโ้อนหรือรบัโอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์น
สินทรพัยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรูจ้ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั ซึ่งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ
นัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทมีหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องรอ้งแลว้และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้ สินดังกล่าว ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 

4.17 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไม่ว่า จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท  าหนา้ที่ถือหุน้ บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือ
หุน้ที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษัท ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือ 
พนกังานของบริษัท ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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5.  รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

5.1 ลักษณะควำมสัมพันธแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

 ลกัษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัมีดงันี ้

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กิจกำรร่วมค้ำ  
กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว  รว่มคา้โดยบริษัทรอ้ยละ 5 และกรรมการรว่มกนั 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัท ซีอารซ์ี  เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากดั  ผูถ้ือหุน้และกรรมการรว่มกนั 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผูถ้ือหุน้บริษัท  

 

  นโยบายการก าหนดราคา 
รำคำธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน : 

ค่าเช่ารบั ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสญัญาในอตัรารอ้ยละ 3 ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพ่ิมของยอดเงินที่ไดร้บัจากการท างาน  

ซือ้สินทรพัย ์ ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

เงินกูย้ืม อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50  ต่อปี                          

ขายที่ดิน ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

 5.2   ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ส าคญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  มีดงันี ้

 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

ลูกหนี้อื่น   
   กิจการรว่มคา้ 319,574 309,723 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -         2,510,889 

รวม 319,574 2,820,612 

ซือ้สินทรัพย ์   

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 880,374 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่ครบก าหนดช าระในหนึ่งปี   

กิจการรว่มคา้ 800,000 1,600,000 
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 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า   

กิจการรว่มคา้ - 800,000 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
เพ่ิมขึน้ระหว่างปี 30,000,000 - 

ลดลงระหว่างปี (23,000,000) - 

รวม 7,000,000 - 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย   

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 42,644 - 

 
5.3 รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างบริษัทกบับุคคลและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  และ 2561 มีดงันี ้
 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม     
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายได้ค่าบริหารจัดการ     

กิจการร่วมคา้ 3,518,329 3,432,892 3,518,329 3,432,892 

เงินปันผลรับ     

กิจการร่วมคา้ - - 1,575,000 975,000 

ขายที่ดิน     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,166,000 - 23,166,000 - 

ค่าเช่ารับ     

กิจการร่วมคา้ 2,032,300 1,996,000 2,032,300 1,996,000 

ค่าเช่าจ่าย     
กิจการร่วมคา้ - 155,400 - 155,400 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 59,200 - 59,200 

รวม - 214,600 - 214,600 

ดอกเบีย้จ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 686,123 - 686,123 - 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปนี ้

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 17,454,193 16,220,725 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,117,714 912,636 

รวม 18,571,907 17,133,361 

6.   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย             

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

เงินสด 168,432 163,282 
เงินฝากกระแสรายวนั 18,246,213 8,705,855 
เงินฝากออมทรพัย ์ 337,708 5,388,473 

เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 761,585 20,247,615 

            รวม 19,513,938 34,505,225 

เงินฝากสถาบนัการเงินมีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.10 - 0.60 ต่อปี (2561 : รอ้ยละ 0.25 - 0.85 ต่อปี) 

7.  เงินลงทุนช่ัวครำว – เงินฝำกประจ ำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากประจ า 6 เดือนและ 12 เดือน จ านวน 0.1 ลา้นบาท (ปี 2561 : 0.1 
ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.65 - 0.75 ต่อปี (ปี 2561: รอ้ยละ 0.90 - 1.55 ต่อปี ) 
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8.  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ลกูหนีก้ารคา้ 180,367,076 71,824,400 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,106,371) (5,552,563) 

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ 178,260,705 66,271,837 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญา 98,230,732 57,262,487 

เงินมดัจ าค่าสินคา้ 31,109,013 27,889,380 

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูร้บัเหมาช่วง 482,269 506,174 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 5,006,823 3,474,097 

ภาษีซือ้รอใบก ากบัภาษี 49,123,842 35,420,539 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ5.2) 319,574 2,820,612 

ลกูหนีอ้ื่นๆ 2,414,218 3,081,820 

รวม 364,947,176 196,726,946 

 
ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายหุนีท้ี่คา้งช าระไดด้งันี ้ 
   บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

     ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 98,464,648 53,493,172 
     เกินก าหนดช าระ    
        นอ้ยกว่า  3 เดือน 48,650,793 1,592,771 
        3 - 6 เดือน 22,514,640 4,256,214 
        7 - 12 เดือน 8,630,624 1,023,600 
        มากกว่า 12 เดือน  2,106,371 11,458,643 

รวมลกูหนีก้ารคา้ 180,367,076 71,824,400 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,106,371) (5,552,563) 

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ 178,260,705 66,271,837 

ลกูหนีก้ารคา้จ านวน 80.4 ลา้นบาท (2561 : จ านวน 52.8 ลา้นบาท) ไดโ้อนสิทธิเรียกรอ้งการรบัเงินค่างานก่อสรา้งโครงการเพ่ือ
ค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหต ุ15 
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9. รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ / เงินรับล่วงหน้ำจำกผู้ว่ำจ้ำง 
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ   

มลูค่างานตามสญัญา 3,983,714,324 3,164,494,833 

การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 3,104,536,686 2,211,864,651 

หกั มลูค่างานก่อสรา้งที่เรียกเก็บ (2,861,188,308) (1,867,330,041) 

รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 243,348,378 344,534,610 

   
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 98,230,732 57,262,487 

   
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 37,492,517 49,496,584 

10.  เงินฝำกประจ ำที่ติดภำระค ำ้ประกัน 
ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งไดน้ าไปวางไวก้บัธนาคารเพ่ือค า้ประกนัการออกหนังสือค า้ประกนัธนาคาร
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า การประมลูงาน การออกหนงัสือค า้ประกันอื่นจากธนาคาร การเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดิตของบริษัท และค า้
ประกนัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ15) 

11.   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทนุในการร่วมคา้นีเ้ป็นเงินลงทนุในกิจการซึ่งบริษัทและบริษัทอื่นควบคมุร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

 บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคมุร่วมกนั 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
มลูค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทนุ 

เงินปันผลรบัส าหรบัปี    
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย -         
ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว  1,521,908 1,743,433 100,000 100,000 1,575,000 975,000 

กิจการว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการจดัเก็บขยะมลูฝอย โดยบริษัทเชียงใหม่  
ริมดอย จ ากดั (มหาชน) ลงทนุรอ้ยละ 5 
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ส่วนแบ่งก ำไร 
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทนุในกิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย 
- ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียดงันี ้

 บาท 

 2562 2561 

กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอารซ์ี  เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว 1,353,475 1,452,551 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของกิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว มีดงันี ้
 บาท 

 
กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - 
ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

   2562   2561 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรพัยห์มนุเวียน 22,615,844 26,930,254 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 28,126,919 39,465,872 

รวมสินทรพัย ์ 50,742,763 66,396,126 

หนีสิ้นหมนุเวียน 16,592,304 23,166,172 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 3,712,304 8,361,289 

รวมหนีสิ้น 20,304,608 31,527,461 

สินทรพัย ์- สทุธิ 30,438,155 34,868,665 
สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 5 5 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรพัย ์- สทุธิ 1,521,908 1,743,433 

 
 บาท 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 

งบก าไรขาดทุน   
รายไดร้วม 117,279,998 114,586,679 
ค่าใชจ้่ายรวม  90,210,508 85,535,649 

ก าไรส าหรบัปี 27,069,490 29,051,030 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 27,069,490 29,051,030 
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12. กำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทไดท้ าสัญญากิจการร่วมคา้ในนาม กิจการร่วมคา้ เชียงใหม่ริมดอย - อาร.์เค.เจ. โดยบริษัท 
เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) ลงทนุรอ้ยละ 60 และบริษัท อาร.์เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั ลงทนุรอ้ยละ 40  ซึ่งเป็นการร่วมการ
งานประเภทการด าเนินงานรว่มกนั กิจการรว่มคา้ประมลูงานก่อสรา้งไดใ้นเดือน เมษายน 2559  

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะของบริษัทและส่วนของการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานรว่มกนั คือ กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่ริม

ดอย - อาร.์เค.เจ. ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ซึ่งแสดงรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี ้

 บาท 

 

                                                                                                                                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ณ วนัที่                 
31 ธันวาคม 

2561 

 เฉพาะบริษัท 
การรว่ม       
การงาน 

ตดัรายการ
ระหว่างกนั 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการฐานะการเงิน       
สินทรพัยห์มนุเวียน 674,989,873 326,753 - 675,316,626 633,962,516 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 279,377,261 868,946 - 280,246,207 271,245,905 

หนีสิ้นหมนุเวียน  489,772,108 124,759 - 489,896,867 404,348,293 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 19,058,143 - - 19,058,143 16,827,318 

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 49,557,542 1,070,940 - 50,628,482 88,053,469 
 

 บาท 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 

 เฉพาะบริษัท 
การรว่มการ

งาน 
ตดัรายการ
ระหว่างกนั 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงิน  
เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการก าไรขาดทุน      

รายไดร้วม 1,390,608,110 5,178,378 (5,504,288) 1,390,282,200 1,266,974,715 

ค่าใชจ้่ายรวม (1,410,342,711) (5,586,829) 164,288 (1,415,765,252) (1,227,840,338) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนรายได้
(ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ (19,734,601) (408,451) (5,340,000) (25,483,052) 39,134,377 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 3,464,221 - - 3,464,221 (9,594,347) 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (16,270,380) (408,451) (5,340,000) (22,018,831) 29,540,030 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (406,156) - - (406,156) 381,970 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรบัปี (16,676,536) (408,451) (5,340,000) (22,424,987) 29,922,000 
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13.  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บาท 

 ที่ดิน 
อาคารและ      
ส่ิงปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561       

   ราคาทนุ 94,919,923 4,806,169 91,987,715 9,677,966 7,231,502 208,623,275 

   หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (1,003,961) (47,799,874) (4,927,842) (3,906,181) (57,637,858) 

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

รายการระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561       
   มลูค่าตามบญัชีสทุธิยกมา 94,919,923 3,802,208 44,187,841 4,750,124 3,325,321 150,985,417 
   บวก ซือ้สินทรพัย ์ - - 19,130,564 2,124,214 2,780,505 24,035,283 
   หกั   จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์ - - (411,415) (103,108) (2) (514,525) 
           ค่าเส่ือมราคา - (240,144) (12,498,012) (1,614,546) (766,423) (15,119,125) 

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

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

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

 ที่ดิน 
อาคารและ      
ส่ิงปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562       
   มลูค่าตามบญัชีสทุธิยกมา 94,919,923 3,562,064 50,408,978 5,156,684 5,339,401 159,387,050 
   บวก ซือ้สินทรพัย ์ - - 13,781,907 2,901,533 1,690,561 18,374,001 
   หกั   จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์ (4,368,321) - (792,892) (39,060) - (5,200,273) 
           ค่าเส่ือมราคา - (240,144) (13,870,976) (2,126,752) (1,157,891) (17,395,763) 

   มลูค่าตามบญัชีสทุธิยกไป 90,551,602 3,321,920 49,527,017 5,892,405 5,872,071 155,165,015 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562       
   ราคาทนุ 90,551,602 4,806,169 118,156,062 13,969,626 11,212,568 238,696,027 
   หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,484,249) (68,629,045) (8,077,221) (5,340,497) (83,531,012) 

   มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 90,551,602 3,321,920 49,527,017 5,892,405 5,872,071 155,165,015 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรพัยจ์ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมมีจ านวน 46.5 ลา้นบาท (2561 : 35.5 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเครื่องจกัรและยานพาหนะซึ่งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.0 ลา้นบาท (2561 : 15.1 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งของบริษัทมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 91.5 ลา้นบาท (2561  :  95.7 ลา้นบาท) ไดถู้กจดจ านองไวเ้ป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสัน้ (หมายเหต ุ15) 
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14.  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 มลูค่าตามบญัชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี ้ 

 บาท 

 2562 2561 

ณ วนัที่ 1 มกราคม   
ราคาทนุ 3,484,529 3,484,529 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,985,708) (1,306,207) 

มลูค่าตามบญัชี  1,498,821 2,178,322 

รายการระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม   
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 1,498,821 2,178,322 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1,624,800 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (968,034) (679,501) 

มลูค่าตามบญัชีสิน้ปี 2,155,587 1,498,821 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    
ราคาทนุ 5,109,329 3,484,529 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,953,742) (1,985,708) 

มลูค่าตามบญัชี  2,155,587 1,498,821 
 
15.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

  บาท 
 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ) ต่อปี 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วน
ไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR,MOR-0.65 MOR 9,115,415 6,023,938 
เงินกูย้ืมระยะสัน้     
    หนีสิ้นภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีท - MLR-1.25 - 16,191,409 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  MOR-2.12, MOR-1 

,MOR-1.62,MLR-
1.5,MLR,MRR 

MOR-2.12, MOR-
1,MLR-1,MLR 164,850,948 62,000,000 

รวม   173,966,363 84,215,347 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้และวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็น
จ านวนเงิน 701.3 ลา้นบาท (2561 : 644.7 ลา้นบาท) ค า้ประกันโดยเงินฝากประจ าตามหมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคารและส่ิง
ปลกูสรา้ง ตามหมายเหต ุ13 และบางส่วนค า้ประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกรอ้งการรบัเงินค่างานก่อสรา้งโครงการ 
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16. ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน 
  บาท 
 

  

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้   40,000,000 - 
หกั ส่วนลดรอตดับญัชี   (415,254) - 

สทุธิ   39,584,746 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสัน้จ านวน 20 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.70 ต่อปี และมีอาย ุ270 วนั 
นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินซึ่งมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนมีนาคม 2563 และตั๋วแลกเงินระยะสัน้จ านวน 20 ลา้นบาท มีอัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50 ต่อปี และมีอาย ุ90 วนั นบัจากวนัที่ออกตั๋วแลกเงินซึ่งมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2563 บริษัท
เสนอขายตั๋วแลกเงินดงักล่าวใหแ้ก่ ผูล้งทนุสถาบันซึ่งค า้ประกันโดยหุน้บริษัท เชียงใหม่ริมดอย  จ ากดั (มหาชน) ของกรรมการ
บางท่าน 

17.  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

เจา้หนีก้ารคา้  102,522,314 114,328,068 
เจา้หนีก้รมสรรพากร 3,115,974 2,444,831 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 10,705,423 2,639,285 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย               48,545,602 82,731,843 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 2,652,595 2,120,879 
รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหนา้ที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปี 800,000 1,600,000 

เจา้หนีอ้ื่น  17,355 30,399 

รวม 168,359,263 205,895,305 
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18. เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

   
เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 599,574 3,126,984 
หกั ภาษีซือ้ยงัไม่ถึงก าหนด (39,225) (204,569) 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี  (9,659) (65,964) 

รวม 550,690 2,856,451 
หกั ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (550,690) (2,305,761) 

เจา้หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ   
      จากส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 550,690 

บริษัทไดท้ าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าซือ้เครื่องจักรและยานพาหนะใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 4 ปี 

19. ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันโครงกำร 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นดงันี ้ 

 บาท 

 2562 2561 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 12,207,457 16,157,905 
เพ่ิมขึน้ในระหว่างปี 2,288,225 10,521,032 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึน้จริงในระหว่างปี (12,775,032) (14,471,480) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,720,650 12,207,457 

   
หมนุเวียน  1,463,772 11,345,992 
ไม่หมนุเวียน  256,878 861,465 

 รวม 1,720,650 12,207,457 

 บริษัทรบัรูป้ระมาณการหนีสิ้นส าหรบัการเรียกรอ้งจากการรับประกันโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากรับเหมาก่อสร้าง
โครงการ  โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมในอดีต บริษัทคาดว่ารายจ่ายเหล่านีส่้วนใหญ่จะเกิดขึน้ในรอบปีบัญชี
ถดัไปและรายจ่ายทัง้หมดจะเกิดขึน้ภายในหา้ปีนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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20. ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน 

จ านวนเงินภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้ังนี ้
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 14,615,163 13,788,305 
ส่วนที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ   
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 509,521 1,084,488 
ตน้ทนุบริการในอดีต 2,972,259 - 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 196,627 452,133 

 ส่วนที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น   
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน   
 (ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 507,695 (477,463) 
ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหว่างปี - (232,300) 

ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 18,801,265 14,615,163 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31  ธันวาคม     
ตน้ทนุจากการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,758,619 273,814 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,919,788 1,262,807 

รวม 3,678,407 1,536,621 

บริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 0.9 ลา้นบาท  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานของบริษัท 19 ปี 
(2561 : 13 ปี) 

ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน 
 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 2.56 ต่อปี รอ้ยละ 2.92 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน รอ้ยละ 7.00 รอ้ยละ 7.00 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน ผนัแปรตามอายุพนกังาน รอ้ยละ 2.39 - 

28.65 

ผนัแปรตามอายุพนกังาน รอ้ยละ 3.82 - 

22.92 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
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    กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว   
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนท์ี่ก าหนด
ไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปนี ้
ผลกระทบต่อประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง 50 เบซิสพอยท)์ (820,845) 899,077 (449,484) 490,985 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง 100 เบซิสพอยท)์ (1,571,624) 1,885,686 (861,622) 1,028,175 
อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) 1,711,021 (1,463,002) 934,573 (803,018) 
อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 2) 3,719,635 (2,718,524) 2,025,555 (1,494,998) 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 20) (1,342,183) 1,713,014 (858,586) 1,085,203 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 40) (2,424,105) 3,966,150 (1,556,849) 2,499,988 

      แมว่้าการวิเคราะหน์ีไ้ม่ไดค้ านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโ้ครงการดังกล่าว แต่
ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
การแกไ้ขกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง 
เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษา ซึ่ง
ไดก้ าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหมี้สิทธิไดร้บั
ค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้
ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริษัทมีหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงานเพ่ิมขึ้น 3.0 ล้านบาท บริษัทบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้น้ทนุบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในก าไรหรือขาดทนุของปีปัจจุบนั 

21. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

  ภายใตบ้ทบญัญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปัน
ผลได ้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.0 ลา้นบาท 

20) เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 

       บาท 

 อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลประจ าปีส าหรบัปี 2561 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2562 15,000,000 0.0300 
    

เงินปันผลประจ าปีส าหรบัปี 2560 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2561 20,747,605 0.0415 
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เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2562  ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท จ านวน 500 ลา้นหุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 15.0 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 
เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2561  ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ละ 0.0415 บาท จ านวน 500 ลา้นหุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 20.7 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที่ 24 เมษายน 2561 

23. รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 
  งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตาม   

วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากคดีความฟ้องรอ้งลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ 10,106,256 - 10,106,256 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยแ์ละตดัจ าหน่าย 18,100,406 1,207,713 18,100,406 1,207,713 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 3,518,329 3,432,892 3,518,329 3,432,892 
รายไดค้่าเช่า 2,032,300 1,996,000 2,032,300 1,996,000 
รายไดด้อกเบีย้รบั 698,138 1,274,254 698,138 1,274,254 
เงินปันผลรบั - - 1,575,000 975,000 

รายไดอ้ื่นๆ 6,249,065 7,088,151 6,249,065 7,088,151 

รวม 40,704,494 14,999,010 42,279,494 15,974,010 

รายไดจ้ากคดีความฟ้องรอ้งลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 
ในเดือนเมษายน 2562  ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหลู้กหนี้การค้ารายหนึ่งช าระค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้รวมเป็นเงินจ านวน 
19.1 ลา้นบาท ทั้งนี ้บริษัทไดบ้ันทึกลดยอดลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีป้ระกันผลงานคงคา้งจ านวนรวม  13.8 ลา้นบาท และ
บนัทึกการกลบัรายการ    ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและรบัรูผ้ลต่างจากการรบัช าระหนีส้ทุธิจากค่าใชจ้่ายรวมเป็นจ านวน 10.1 
ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากคดีความฟ้องรอ้งลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

24. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

      ภาษีเงินไดส้ าหรบัปี - 8,635,764 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึ่งเกิดผลแตกต่างชั่วคราว  
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (3,464,221) 958,583 
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 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (3,464,221) 9,594,347 

จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561  สรุปไดด้งันี ้

 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัก าไร(ขาดทนุ)   

     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์ (101,539) 95,493 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดก้บัผลคณูของก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีกับอตัราภาษีที่ใช้
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 2562 2561 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (25,704,577) 39,611,928 (25,483,052) 39,134,377 
อตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคูณอตัราภาษี (5,140,915) 7,922,385 (5,096,610) 7,826,875 
ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:     
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ที่ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 368,021 1,100,935 368,021 1,100,935 

ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึน้ - (97,046) - (97,046) 

รายไดท้ี่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (315,000) (195,000) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 5,043,589 - 5,043,589 - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (270,695) (290,510) - - 

ภาษีเงินไดข้องปัจจุบนั - 8,635,764 - 8,635,764 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึ่งเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว (3,464,221) 958,583 (3,464,221) 958,583 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยู่ใน                       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3,464,221) 9,594,347 (3,464,221) 9,594,347 

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้
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 บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย   

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ลกูหนีก้ารคา้ 421,274 1,110,512 
เจา้หนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,998 22,256 
ประมาณการหนีสิ้นจากการรบัประกนัโครงการ 344,130 2,441,491 
ประมาณการตน้ทนุโครงการ 953,652 - 
ขาดทนุสะสมทางภาษี 4,964,450 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,760,253 2,923,033 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,448,757 6,497,292 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,540,379 1,154,674 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธ ิ 8,908,378 5,342,618 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะที่ส าคญัมีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย   
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 

วสัดกุ่อสรา้งและวสัดสิุน้เปลืองใชไ้ปและค่างานผูร้บัเหมา 1,224,851,550 1,052,101,201 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน 89,087,261 81,523,901 
ค่าเส่ือมราคา 17,395,763 15,119,125 
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรกัษา 2,543,443 3,059,175 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และด าเนินธุรกิจใน
เขต ภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรพัย์ในงบ
การเงิน ดงันัน้ รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรพัยท์ัง้หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตรแ์ลว้ 

รายไดท้ั้งหมดจากการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  มาจากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56 ของยอดรวมรายได ้  (ปี 2561 : จ านวน 3 ราย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46 ของยอดรวมรายได)้ 

27.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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บริษัทและพนกังานของบริษัทไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ใน
วนัที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยบริษัทและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 2-6 ของเงินเดือน 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือ
พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทนุของบริษัท  ในระหว่างปี 2562 บริษัทรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่าย
จ านวนเงิน 1.6 ลา้นบาท    (ปี 2561 : จ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท) 
28.  โครงการรว่มลงทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง (EJIP) 
เม่ือวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2562 บริษัทไดเ้ขา้รว่มโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง (EJIP) ซึ่งโครงการ EJIP เป็น
โครงการลงทนุซือ้หุน้ของบริษัทสะสมเป็นรายงวดโดยพนักงานของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชนท์ี่บริษัทใหแ้ก่
พนกังาน       โดยโครงการดงักล่าวเริ่มตัง้แต่ เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2565 ค่าใชจ้่ายโครงการดงักล่าวส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562        มีจ านวนเงิน 0.9 ลา้นบาท 

29.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
บริษัทไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับการเช่าพืน้ที่ในอาคารส านักงาน  ที่ดิน และสัญญาบริการ อายุของ
สญัญามีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน
ดงักล่าว ดงันี ้

 ลา้นบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 0.5 0.4 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.0 1.2 

  

29.2 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีหนงัสือค า้ประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบตัิตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
  ประกนัการก่อสรา้ง การประมูลงานก่อสรา้ง   
   การยื่นซองประกวดราคาและการช าระหนี ้ 146.8 245.3 

   ประกนัการช าระคืนเงินรบัล่วงหนา้และ   
   เงินประกนัผลงาน 233.8 286.0 
ประกนัอื่น ๆ 3.1 2.7 
 383.7 534.0 

29.3 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดจากการค า้ประกันเงินกู้ยืม 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันที่เป็นขอ้ผูกมัดจากหนังสือค า้ประกันที่ออก  โดยธนาคารของกิจการ
รว่มคา้ เชียงใหม่ริมดอย - อาร.์เค.เจ. จ านวน 7.3 ลา้นบาท (2561  : 29.0 ลา้นบาท) 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็ง
ก าไรหรือการคา้ 
30.1  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากใน
การระดมทุนใหเ้พียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสินทรพัยท์างการเงินไดท้ันเวลาดว้ยราคาที่ใกลเ้คียงกับมูลค่า
ยตุิธรรม 

30.2  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ที่ส  าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ เจา้หนีต้ามสญัญาการเงิน สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบัน บริษัทมิไดใ้ชต้ราสารอนุพันธท์างการเงินอื่นเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

30.3  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกบัลกูหนีค้่าก่อสรา้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสญัญาก่อสรา้งส่วนใหญ่
ของบริษัทจะท ากบัหน่วยงานภาครฐัและลกูคา้ที่มีความสามารถในการช าระหนี ้ดงันัน้บริษัทจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความ
เสียหายที่เป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเชื่อกบัลกูหนีเ้หล่านี ้นอกเหนือจากส่วนที่ไดต้ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไวแ้ลว้ 

30.4  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงิน อนัไดแ้ก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชั่วคราว เงินฝาก
ประจ าลูกหนีก้ารคา้ รายไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช าระ ลูกหนีเ้งินประกันผลงานและลูกหนีอ้ื่น เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วแลกเงิน เงิน
กูย้ืม เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ื่น เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน เจา้หนีเ้งินประกนัผลงานและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายุติธรรม 

31. การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส าคญัของบริษัทคือการจัดใหมี้ซึ่งโครงสรา้งทางการเงินที่เหมาะสมและการด ารงไว้
ซึ่งความสามารถในการด ารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเป็น 1.14 : 1 (2561: 
0.87 : 1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเป็น 1.14 : 1 (2561: 0.87 : 1) 

32. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 มีมติดงันี ้
- อนุมัติจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จ านวน 500,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.012 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท โดยจ่าย
จากก าไรสะสม 

ทัง้นี ้มติดงักล่าวจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2563 




